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SAMMANFATTNING 
Denna systematiska litteraturstudie syftade till att beskriva och kartlägga 

humorns betydelse i omvårdnadsarbetet med inriktning på humorns 

påverkan på patientens välbefinnande, sjuksköterskans kommunikation 

med patienter och närstående samt sjuksköterskans psykosociala arbets-

miljö. Tjugo vetenskapliga artiklar, vilka sökts huvudsakligen via 

fulltextbasen Electronic Library Information Navigator (ELIN), valdes ut 

utifrån titel, abstrakt och genomläsning, varefter de kvalitetsgranskades 

och genomgick textanalys utmynnande i sex temata. Dessa 

evidensgraderades utifrån artiklarnas kvalitet. Resultatet visade att humor 

upplevdes ha betydelse i omvårdnadsarbetet både för patient och 

sjuksköterska genom att göra det lättare att hantera känslor, bygga upp 

en positiv självbild och att bevara värdigheten. Humorn är ett verktyg i 

bemästring av sjukdom och hälsoproblem samt viktig för en god 

kommunikation mellan såväl sjuksköterska och patient som mellan 

vårdpersonal. Humorn upplevs vara en betydelsefull faktor för ett gott 

lagarbete samt en moderator för hierarkiska spänningar mellan yrkes-

grupper och patienter-vårdpersonal. Som omvårdnadsteoretisk referens-

ram valdes Joyce Travelbees teori om den mellanmänskliga kommunika-

tionen där humor visade sig vara ett viktigt redskap. Studien ökar 

läsarens förståelse av humorns betydelse för patient, närstående och 

personal i omvårdnaden likaväl som för kommunikationen mellan 

berörda parter, med särskild tonvikt på sjuksköterskans profession. 
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ABSTRACT 
The aim of this systematic literature review was to describe the meaning of 

humour in nursing practice as reported by nurses, patients and relatives as 

well as unfolding the impact on the patients well-being, in addition to 

nurses´ communication with patients and next-of-kin as well the 

psychosocial working conditions of nurses. Twenty scientific articles, 

mainly sought through the full-text database Electronic Library 

Information Navigator (ELIN) at Högskolan Dalarna, were selected 

depending on the relevance of their title, abstract and contents, were 

appraised for quality and then analyzed with a hermeneutical 

phenomenological method of text-analysis. Six themes were identified and 

graded based on the quality of the underlying articles. The result showed 

that humour faced a meaning in nursing care for both patient and nurse by 

providing a tool to handle emotions, build a positive self-esteem and 

preserve dignity. Humour is an instrument in coping with illness and 

health problems and an important component in communication between 

nurse and patient as well as between staff. Humour is perceived to be an 

important factor in good teamwork and a moderator of hierarchical 

tensions between professions and patients-staff. Joyce Travel bee’s theory 

comprising the key role of interpersonal communications was selected as a 

theoretical framework and humour was found to be essential in this. This 

essay will increase the understanding of the meaning of humour for 

patient, next-of-kin and staff as well as for the communicative process 

between them, with special reference to nurses. 
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1 INTRODUKTION 
1.1 Inledning 
Humor är roligt! Men i motsats till mycket annat som är roligt är den också nyttig. 

Sjukdom kan vara dödligt allvar – just därför finns det ofta behov av att lätta på psykiska 

spänningar. Inget är så allvarligt att det inte är värt att skämta om - men det kräver 

fingertoppskänsla för att veta när. Ett skratt kan lätta upp tillvaron - men förlänger ett gott 

skratt livet? Det finns många frågor personal inom omvårdnad behöver svara på för att 

kunna ta tillvara den, kanske alltför outnyttjade, resurs som humorn kan vara i om-

vårdnadsarbetet. (Olsson, Backe & Sörensen, 2003) 

1.2 Definitioner 

1.2.1 Humor 
Ordet humor kommer från latinets humor som betyder saft eller vätska (Martin, 2007). 

Nationalencyklopedin ger definitionen av humor som karaktärsegenskap ”sinne för det 

roliga, förmåga att identifiera och med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter” 

(Nationalencyklopedin, 2009e). Encyclopedia Britannica definierar humor som ”En typ 

av stimulering som tenderar att locka fram skrattreflexen” (egen översättning av 

Encyclopedia Britannica, 2009). Fry (1963) föreslår definitionen ”All kommunikation 

som av de interagerande parterna uppfattas som skämtsam och som leder till skratt” (egen 

översättning av citat i Sayre, 2001 s 672). 

1.2.2 Patient 
Ordet patient kommer från latinet där det betyder ungefär den som lider. 

(Nationalencyklopedin, 2009g). Patienten omnämns genomgående som han och i detta 

begrepp ingår i föreliggande arbete även omsorgstagare inom äldreomsorg och andra 

grupper som sjuksköterskan ofta möter i sin profession. 

1.2.3 Sjuksköterska 
Sjuksköterskan arbetar för att främja och återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra 

lidande (International Council of Nurses [ICN], i. d.). Genomgående används pronomenet 

hon för sjuksköterskan. 

1.2.4 Omvårdnad 
Med omvårdnad avses i föreliggande arbete de arbetsuppgifter som åligger sjuk-

sköterskan (se punkt 1.2.3). Enligt Socialstyrelsen är omvårdnad att stödja och hjälpa 
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patienten och hans närstående i det dagliga livet för att förebygga, förbättra och bevara 

hälsa. (Socialstyrelsen, 2005). 

1.2.5 Kommunikation 
En allmän definition av ordet kommunikation lyder: Överföring av information via ett 

medium från en sändare till en mottagare. I denna text är sändare och mottagare 

människor (oftast patienter, närstående och vårdpersonal) som kommunicerar, interagerar 

och samspelar i sammanhanget omvårdnad (Nationalencyklopedin, 2009f). 

1.2.6 Bemästring 
Begreppet bemästring syftar i föreliggande arbete på strategier för hantering av besvärliga 

omständigheter i enlighet med det engelska begreppet coping, som myntades av Lazarus 

och som ibland även används på svenska (Nationalencyklopedin, 2009c). 

1.2.7 Emotioner 
Emotioner styrs via det limbiska systemet och är de kroppsliga uttrycken för känslor 

kopplade till något objekt medan känslor anses vara vår psykologiska tolkning. Glädje – 

sorg, vrede – rädsla, förväntan – förvåning är några grundemotioner (Nationalencyklo-

pedin, 2009d; Olsson et al., 2003 s 95). 

1.3 Humor 
Läkekonstens fader Hippokrates (c:a 460-370 f.Kr) utvecklade den humoralpatologiska 

temperamentsläran i vilken det ansågs att balansen mellan de fyra kroppsvätskorna blod, 

slem, gul galla och svart galla hängde samman med människotyp och var väsentlig för 

god fysisk och psykisk hälsa. Människor med obalans i kroppsvätskorna kallades 

humorister och de ådrog sig andras skratt, men ordet har ändrat betydelse till att idag stå 

för en person som kan underhålla, roa andra och få människor att skratta (Billig, 2005; 

Nationalencyklopedin, 2009e; Olsson et al., 2003). Det har lagts fram ett hundratal olika 

teorier vilka försöker förklara humor, bland vilka aktiverings/lättnadsteorier, den psyko-

analytiska teorin, överlägsenhets/nedvärderingsteorier, inkongruensteorier och reversal-

teorin diskuteras i denna studie (Martin, 2007; McCreaddie & Wiggins, 2007 s 31; 

Olsson et al., 2003 s 44): 

Olika aktiverings- (från engelskans arousal = ökning av nervsystemets aktivitet 

[Nationalencyklopedin, 2009a]) eller lättnadsteorier gör gällande att humor möjliggör 

frigörandet från psykiska spänningar. Tankesättet, som kan spåras till 1860-talet och 

Herbert Spencer, inspirerades av ångmaskinen. Uppbyggd psykisk energi ansågs behöva 
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kunna frigöras genom muskelrörelser. Humor kunde liknas vid en säkerhetsventil på en 

ångmaskin som kunde släppa ut överflödig psykisk energi om trycket blev för högt 

(Martin, 2007 s 57-62; Olsson et al., 2003). En typ av lättnadsteori lades fram av 

Psykoanalysens fader Sigmund Freud (1859-1939 [Nationalencyklopedin, 2009h]) som 

var en av de betydelsefulla inom den vetenskapliga synen på humor. På hans tid åtskiljdes 

fortfarande den aggressiva formen av humor och den mera positiva. Freud ansåg i Wit 

and its Relation to the Unconscious att vitsar och kvickheter är ett sätt för jaget att 

hantera konflikterna mellan de primitiva drifterna från det omedvetna (detet) och 

samhällets krav, som via föräldrarna och uppfostran internaliserats i barnets överjag 

(Freud, 1999; Martin, 2007 s 33-43). År 1927 kämpade Freud mot sin cancer och skrev 

då en i artikel, Humour, om hur humorn, ”den högsta av försvarsmekanismerna” (Freud, 

1928 i Olsson et al., 2003 s 35), gav honom styrka att besegra den smärta han upplevde 

(Olsson et al., 2003). 

Överlägsenhets-/nedvärderingsteorierna bygger på tanken att humor kommer ur viljan att 

känna sig överlägsen genom att nedvärdera andra och ha roligt på andras bekostnad. 

Teoriernas historia sträcker sig tillbaka till Platon (427-347 f.Kr) och Aristoteles (384-

322 f.Kr). Den engelske filosofen Thomas Hobbes (1588-1679) befäste tankesättet att 

aggression är en viktig drivkraft bakom skämtande (Martin, 2007 s 43-56). 

I inkongruensteorier riktas intresset på humorns kognitiva aspekter. Bland annat den 

tyske filosofen Arthur Schopenhauer (1788-1860 [Nationalencyklopedin, 2009b]) är en 

av dem som gett en förklaring till humor i termer av inkongruens, vilket föreligger när två 

synbart oförenliga idéer kombineras till en (oväntad) syntes som blir lustig (Martin, 2007 

s 62-75). 

Michael Apter (1989) lanserade reversalteorin om motivation och personlighet, vilken 

även förklarar humorn, som en form av lek. Teorin gör gällande att psykologiska behov 

förekommer i motsatspar. Vi har till exempel behov av trygghet och lugn samtidigt som 

vi har behov av upphetsning och äventyr. För att friska människor ska må bra växlar de 

mellan dessa ytterligheter. Humor kan förklaras med hjälp av detta tankesätt på så vis att 

vi kan välja att mentalt skifta mellan ett målinriktat och verklighetsanknutet läge (telic 

state) och ett sorts lekläge (paratelic state). (Martin, 2007 s 75-81; Apter, 1989, 2003; 

Apter, Mallows & Williams, 1998). 

Crawford (2003) beskriver att manlig humor handlar om att tävla om status och makt 

medan kvinnlig humor handlar om att bygga solidaritet och gemenskap. Humor används 
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både av kvinnor och män för att konstruera kön men kan även användas för att tydliggöra 

stereotypa könsroller och som ett verktyg för att montera ned könsrollsbygget om detta 

anses eftersträvansvärt (Crawford, 2003). 

1.4 Omvårdnadsteoretisk referensram 
Joyce Travelbees (1926-1973) omvårdnadsteori är skriven under 1960-talet och bygger 

på och är utarbetad efter Ida Orlandos (1926-) omvårdnadstankar. Travelbees syn på 

människan är influerad av existentialistisk filosofi med en individualistisk människosyn 

där den enskilda individen alltid sätts i centrum (Overgaard, 2002; Travelbee, 2002 s 

131). Det som kännetecknar människan enligt Travelbee är att hon är unik och oersättlig 

samt att allt individen upplever i livet är personligt och präglat av tidigare upplevelser. 

Människan är född med en förmåga och en motivation att söka efter en mening i allt, 

inklusive sjukdom, smärta och lidande (Travelbee, 2002 s 49-55; Meleis, 2007 s 367). 

Travelbees teori fokuserar på omvårdnaden i en mellanmänsklig relation där de viktigaste 

begreppen är människan som individ, hennes lidande och sökande efter mening, 

mänskliga relationer och kommunikation. Travelbee anser att sjuksköterskans viktigaste 

redskap i omvårdanden är kommunikation vilken ses som en ömsesidig process där män-

niskan delar eller förmedlar tankar och känslor både verbalt och icke verbalt. Kom-

munikationen är en av förutsättningarna för att uppnå omvårdnadens mål, nämligen att 

hjälpa, stödja och att få patienten att bemästra sjukdom och lidande men också att finna 

en mening i sin upplevelse (Kirkevold, 2000 s 136). Travelbee nämner även att 

sjuksköterskan på ett professionellt sätt kan använda sig själv i ett terapeutiskt syfte för 

att nå och upprätthålla en mellanmänsklig relation där kommunikationen är i fokus. I 

denna komplicerade process, som kräver lång erfarenhet för att lära sig behärska, är det 

av största vikt att ha kunskap om olika kommunikationstekniker och inneha välutvecklat 

sinne för när en intervention behövs och fungerar (Eide & Eide, 1997 s 68-69). 

Enligt den finska omvårdnadsteoretikern Katie Eriksson (2002) är vårdandet att ansa, 

leka och lära. Hon anser att leken är viktig även för vuxna och fungerar i samband med 

assimilation, uttrycker lust, skapande och fungerar som ett uttryck för önskningar och 

som övning (Eriksson, 2002). Humor kan vara en lek med ord och verklighetssyn 

(Nationalencyklopedin, 2009e). Det centrala temat i den amerikansk-israeliske socio-

logen Aaron Antonovskys forskning är känsla av sammanhang (KASAM). Han har 

funnit att vissa människor har en förmåga att lättare kunna bemästra svåra livssituationer 

och att det är kopplat till deras förmåga att se världen som begriplig och hanterbar och att 
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de lyckas se en mening i det som sker (Antonovsky, 1991) vilket knyter an till Travelbees 

syn på människans strävan att finna mening. 

1.5 Humor i omvårdnad 
Humor, ett komplext fenomen med fysiska, emotionella, psykologiska, kognitiva och 

sociala aspekter, kan antas påverka människans hälsa genom fyra olika mekanismer: 

• direkta fysiska förändringar i kroppen i samband med skratt; 

• påverkan av positiva emotioner, som i och för sig är förknippade med skämt och 

skratt, men som oavsett ursprung kan ha positiva effekter på hälsan; 

• indirekt motverkan på negativa effekter av stress t.ex. genom att humor används som 

en bemästringsstrategi; 

• bidra till att bygga upp en individs nätverk och därigenom ökad tillgång till socialt 

stöd. (Martin, 2004; McCreaddie & Wiggins, 2007) 

Enligt Olsson et al. (2003 s 18) distraherade Ojibway-indianerna skadade stamfränders 

smärtupplevelser med hjälp av speciella läkarclowner och en fransk kirurg på 1200-talet 

såg till att hans patienter blev underhållna och fick skratta efter operationerna för att 

dämpa smärtan. Senare forskning har visat att skratt har en effekt på smärttröskel, 

upplevd smärtnivå och höjt blodtryck (Bennett, 2003, Martin, 2004). Kortvariga effekter 

på immunförsvaret, i form av höjda nivåer av markörer för immunförsvarets aktivitet, har 

också kunnat påvisas (Bennett, Zeller, Rosenberg & McCann, 2003; Berk, Felten, Tan, 

Bittman & Westengard, 2001). Enligt McCreaddie och Wiggins (2007) är det en vanlig 

uppfattning att skratt och humor är relaterat till en god hälsa och studier har kunna påvisa 

samband mellan upplevd hälsa och humor. Den hittills största studien, som genomfördes i 

Norge (Svebak, Martin & Holmen, 2004) har emellertid inte kunnat visa något samband 

mellan sinne för humor och hälsa. 

Humor spelar en viktig roll i att hjälpa sjuksköterskan hantera svåra situationer och 

patienter, skapar en känsla av samhörighet mellan sjuksköterska och patient samt även 

sjuksköterskor emellan. Humor kan användas som en effektiv terapeutisk kommunika-

tionsteknik mellan sjuksköterska och patient eller sjuksköterskor emellan; humor kan 

vara planerad och rutinmässig eller spontan och oväntad. Att dela en humorupplevelse 

skapar bestående effekter utöver det aktuella ögonblicket för både patient och sjuksköter-

ska (Beck, 1997). 
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En av förutsättningarna för att sjuksköterskan ska lyckas i sitt arbete för att främja och 

återställa hälsa, förebygga sjukdom och lindra lidande är att hon lyckas skapa en god 

relation till patienten och till hans närstående (International Council of Nurses [ICN], i. 

d.; Travelbee, 2002). Kommunikation är grundläggande i denna strävan. En av humorns 

funktioner är att underlätta kommunikation (Eide & Eide, 2006 s 235-240). 

Kommunikation kan även stärka individens sociala nätverk vilket har betydelse för hälsan 

eftersom socialt stöd bidrar till god hälsa (Martin, 2004; McCreaddie & Wiggins, 2007).  

1.6 Problemformulering 
Olsson et al. (2003) berättar om en svensk undersökning som visat att 86% av de 

tillfrågade patienterna var positiva till humor i omvårdnaden. Trots det hade endast 9.5% 

upplevt att humor verkligen användes, vilket indikerar att det finns ett stort behov av 

mera humor i omvårdnaden. I ett ofta allvarstyngt och psykiskt påfrestande arbete kan det 

vara till hjälp för sjuksköterskan att ha grundläggande kunskap om vetenskapliga teorier 

och förklaringsmodeller till humor. Hon behöver även kunskap om hur humor uppfattas 

av patienter och arbetskamrater i omvårdnadssituationen. Förutom att tillhandahålla 

förståelse för den terapeutiska nyttan med att tillägna sig en humoristisk attityd finns det 

hopp om att kunna redovisa konkreta omvårdnadsåtgärder som tar tillvara humorns 

potential i omvårdnaden. 

1.7 Syfte 
Studiens syfte var att utforska och kartlägga upplevelsen av humorns betydelse i 

omvårdnaden. 

1.8 Frågeställningar 
a. Hur upplever patienten att humorn påverkar välbefinnandet? 

b. Vilken betydelse upplevs humorn ha för interaktion och kommunikation mellan 

sjuksköterska, patient och närstående? 

c. Hur upplever sjuksköterskor att humorn påverkar den psykosociala 

arbetsmiljön? 
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2 METOD 
2.1 Design 
Studien genomfördes som en systematisk litteraturstudie (Polit & Beck; 2008 p105-138). 

Arbetsgången följer (se bilaga 1), med vissa modifikationer, Goodmans steg för systemat-

iska litteraturstudier, som beskrivs i Willmans bok: formulering av problem, inklusions- 

och exklusionkriterier, plan för litteratursökning, litteratursökning, tolkning och samman-

ställning av resultat/slutsatser och slutligen formulering av rekommendationer (ej i 

föreliggande uppsats). (Goodman, 1993; Statens beredning för medicinsk utvärdering 

[SBU], i. d.; Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006 s 51). Analysmomentet fick formen av 

en kvalitativ innehållsanalys (Polit & Beck; 2008 s 517). 

2.2 Sökning och urval av litteratur 
Sökning via Högskolan Dalarnas abonnemang på paraplysökmotorn Electronic Library 

Information Navigator (ELIN) efter artiklar tillgängliga i fulltext med söksträngen 

”((humor OR humour) AND nurs*) AND year:[1999 TO 2009]”, vald utifrån uppsatsens 

syfte att utforska humor (amerikansk engelska: humor, engelska: humour) i omvårdnad 

(engelska: nursing), vilket gav 139 träffar. Efter att ha granskat titel och abstrakt 

bedömdes 16 artiklar vara relevanta att gå vidare till kvalitetsgranskning. En sökning på 

PubMed Central (från U.S. National Library of Medicine) gjordes också med söksträngen 

”(humour[Title] OR humour[Abstract] OR humor[Title] OR humor[Abstract]) AND 

(nursing[All Fields] OR nurse[All Fields] OR nurses[All Fields])” vilket gav 23 träffar. 

Två av dessa gick vidare till kvalitetsgranskning. Vård i Norden söktes med sökordet 

”humor” vilket gav 22 träffar vara en gick vidare till kvalitetsgranskning. Två artiklar 

hämtades från ELIN efter tips av studiekamrater. 

2.2.1 Inklusionskriterier 
I föreliggande uppsats inkluderades, i redovisade databaser förekommande, publicerade, 

vetenskapliga artiklar med empiriska data som uppfyllde sökkriterierna, det vill säga där 

sökorden återfanns som nyckelord eller i artiklarnas rubrik eller abstrakt. Publicerings-

åren skulle vara mellan 1999-2009 för att återspegla aktuell forskning. 

2.2.2 Exklusionskriterier 
Artiklar på andra språk än engelska, svenska, norska eller danska valdes bort liksom 

redaktionella inlägg och artiklar, översiktsartiklar samt posters. Artiklarna som inte fanns 

tillgängliga elektroniskt i fulltext exkluderades då detta bedömdes vara en praktisk och 
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ekonomisk förutsättning. Artiklar med kvalitetsgrad (se avsnitt 2.4) under 60% beslutades 

uteslutas, men inga sådana hittades. 

2.3 Tillvägagångssätt 
Tillvägagångssättet framgår av figur 1.1 (se bilaga 1) 

2.4 Kvalitetsgranskning 
Utvalda artiklar kvalitetsgranskades enligt en granskningsmall (se bilaga 4) som 

modifierats med utgångspunkt från förslag i Willman et al. (2006) samt Polit och Beck 

(2008) så att frågorna ordnats in i ett gemensamt formulär för både kvantitativa och 

kvalitativa artiklar. När frågorna gällande kvalitativa respektive kvantitativa studier 

skiljer sig redovisas den kvalitativa varianten sist. På var och en av frågorna poängsattes 

artiklarna med två poäng vid fullständig uppfyllelse, en poäng vid delvis uppfyllelse och 

noll poäng när artikeln inte uppfyllde kraven i aktuell fråga. En procentsats räknades ut 

för varje artikel och artiklar som uppnådde minst 90% bedömdes ha hög kvalitet, artiklar 

som uppnådde minst 75% medelgod kvalitet och artiklar som uppnådde minst 60% 

ansågs ha låg kvalitet (Polit & Beck, 2008 s 105-138; Willman et al., 2006). 

2.5 Evidensgraderingsmetod 
De subteman som identifierades i inkluderade artiklar rangordnades enligt evidens-

kriterier (se bilaga 5) utifrån artiklarnas bedömda kvalitet enligt vad som beskrivs under 

punkten kvalitetsgranskning. 

2.6 Analys 
För sammanställning och analys skapades en matris i Excel för redovisning av artiklarnas 

resultat, undersökningsmetoder, länkar till källtexter, och denna fylldes med uppgifter 

efter hand som läsningen av artiklar fortskred. En första genomläsning av artiklarna 

gjordes för att få en känsla av innehållet och en översiktlig beskrivning av detta gjordes. 

Ur de i studien inkluderade artiklarna samlades rekursivt källor ur artiklarnas 

referenslistor. Vid en andra genomläsning läste uppsatsskrivarna var för sig igenom 

artiklarna, markerade relevanta partier med färgpenna och jämförde sina respektive 

markeringar varefter olika temata i varje artikel identifierades och fördes in i 

dokumentationen under respektive huvudrubrik/frågeställning. Ur listan med subteman 

identifierades teman utifrån innehållet i artiklarna och uppsatsskrivarnas förförståelse. I 

en tredje genomgång dokumenterades artiklarnas huvudsakliga resultat under teman med 

hjälp av subteman ordnade efter evidensstyrka. I steg fyra diskuterades resultatet och 



12 Humorns betydelse i omvårdnaden 

 

 

Anna-Karin Johansson & Mikael Joos  2009-06-22 

relaterades till humorteorier och den omvårdnadsteoretiska referensramen varefter steg 

fem gav upphov till uppsatsens slutsats. (Polit & Beck, 2008 s 105-138; Willman et al., 

2006) 

2.7 Etiska överväganden 
Målet har varit att arbeta efter Etiska riktlinjer för omvårdnadsforskning i Norden och att 

i den egna behandlingen av materialet, med medvetenhet om faran för subjektivitet, 

sträva att uppfylla de krav som ställs på objektivitet och noggrannhet. Såväl de artiklar 

som tagits med som de som exkluderats har redovisats samt anledningen till detta. 

Samtliga artiklar som inkluderas i uppsatsen har kontrollerats för att säkerställa att de 

etiska kraven uppfylldes (Forsberg & Wengström, 2008; Northern Nurses´ Federation, i. 

d.). 
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3 RESULTAT 
3.1 Huvudresultat 
Resultatet av föreliggande arbete, vars syfte var att utforska och kartlägga upplevelsen av 

humorns betydelse i omvårdnaden med inriktning på humorns påverkan på patientens 

välbefinnande, sjuksköterskans kommunikation med patienter och närstående samt 

sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö, visade att humor upplevs ha betydelse i 

omvårdnadsarbetet både för patient och sjuksköterska genom att göra det lättare att 

hantera känslor, bygga upp en positiv självbild och bevara värdigheten. Humorn är ett 

verktyg i bemästring av sjukdom och hälsoproblem samt viktig för en god kommunika-

tion mellan såväl sjuksköterska och patient som mellan vårdpersonal. Humorn upplevs 

vara en betydelsefull faktor för ett gott lagarbete samt en moderator för hierarkiska 

spänningar mellan yrkesgrupper och patienter-vårdpersonal. Svaren på uppsatsens 

frågeställningar redovisas i löpande text samt i tabeller (se bilaga 2). 

3.2 Humorns väsen 
Undersökningspersonerna i några av de studerade artiklarna gav sina definitioner av vad 

som lockade till skratt. Dessa resultat kunde dock inte evidenssäkras varför de endast 

redovisas i tabell 2.1 (se bilaga 2). 

3.3 Humorns funktion 
Inkluderade artiklars undersökningspersoner beskrev sina upplevelser av humorns 

funktioner, vilka kartlades och ordnades under 56 subteman (se tabell 2.2) vilka 

grupperades under 6 teman (se tabell 1), ur patientens perspektiv, ur ett samspelsper-

spektiv samt med perspektiv på sjuksköterskans arbetsmiljö: 

Tabell 1 Teman relaterade till humor 

 

Symbol 
 

Funktion Artiklar 1 Evidensstyrka 2 

1 Hantera känslor *2, *3, *4, *5H, *8H, *13, 14L, 20L 1 

2 Självbild *1H, *2, *3, *4, *5H, *6, *10, *11H, *15H, *16, *18, 20L 1 

3 Bemästring *2, *3, *4, *5H, *6, *9, *13, 14L, *15H, *16, *18, *19H, 20L 1 

4 Kommunikation *2, *3, *5H, *11H, 12L, *15H, 20L 1 

5 Gruppdynamik *2, *3, *5H, *6, 12L, 14L, *16, 20L 2 

6 Hierarkier *2, *3, 4, *6, *11H, 12L, *16 2 

1 * = Beskriven i resultatdelen, H = Studie med hög kvalitet, L = Studie med låg kvalitet, Studier med medelhög 
kvalitet anges utan versal. 2 Se Tabell 5.1 
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3.3.1 Hantera känslor med hjälp av humor 
Humor används för att hantera känslor. Beträffande sorg fann forskarna i en kvantitativ 

amerikansk studie att även den som nyligen förlorat sin make/maka upplever och 

värdesätter humor och positiva emotioner trots stor sorg samt att de som upplevde 

positiva emotioner hade lägre värden på sorg och depressionsskalor (Lund, Utz, Caserta 

& Vries, 2008). Detta överensstämmer med patienters upplevelser i en annan amerikansk 

undersökning (Greenberg, 2003). Sjuksköterskan kunde, när hon upptäckte att 

patienternas smärta, fysiska behov eller negativa känslor var allvarliga, visa att hon 

brydde sig om patienten och humorn kunde då vara ett sätt att minska ängslan och 

konfliktnivån i situationer där det annars var svårt att nå fram (ibid.). I en svensk studie 

berättar en äldre kvinna att humor hjälpte henne att uthärda fysisk smärta och därigenom 

undvika sjukskrivning (Forssén, 2007). 

På en psykiatrisk vårdavdelning kunde en humoristiskt skrytsam attityd tjäna som skydd 

mot rädslan för att patienterna skulle skada personalen. Tvivel på den egna professionella 

förmågan kunde få utlopp genom att personalen drev med sig själva (Sayre, 2001). 

Av sjuksköterskan krävdes ofta en stor emotionell rörlighet i situationer där hon 

exempelvis behövde gå från dramatiken vid ett misslyckat återupplivningsförsök till att ta 

hand om en ny patient som skulle skrivas in. I sådana situationer kunde humor vara till 

hjälp för att ställa om mellan känslolägen (Dean & Major, 2008). 

3.3.2 Självbild och humor 
Självbilden påverkas av humor. Sinne för humor ansågs vara en del av kvinnornas 

personlighet i en svensk studie om äldre kvinnors förhållande till humor, skönhet och 

kultur som en hälsoresurs. Kvinnorna skämtade ofta, särskilt i kvinnodominerade 

situationer (Forssén, 2007). Självkänslan hos patienter som deltog i en irländsk 

undersökning förbättrades om de kunde hitta på skämt och skämta med sjuksköterskorna 

och andra (McCabe, 2004) och under fältobservationer i palliativ vård observerades att 

patienter som använde humor var populära, fick fler besök och även mer uppmärksamhet 

från personalen genom att personalen stannade längre hos dem (Dean & Gregory, 2004). 

Sjuksköterskor som använde humor blev populära arbetskamrater samt omtyckta av 

patienter och närstående vilket även noterats i en engelsk studie (Thornton & White, 

1999). Patienterna använde humor som ett sätt att motverka hot mot värdigheten i de 

pinsamma situationer som kunde uppstå i samband med omvårdnadsåtgärder där integri-
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teten hotas (Baillie, 2009), till exempel när individen inte självständigt kan sköta den 

personliga hygienen (Dean & Gregory, 2004). 

Bland tjugo äldre svenska kvinnor sågs humor som viktig för välbefinnandet (Forssén, 

2007) liksom av äldre på ett serviceboende (Westburg, 2003). I en amerikansk studie 

trodde patienterna att det för att öka deras välbefinnande var viktigt att utveckla en känsla 

för humor (Greenberg, 2003). Även i Skottland såg några mentalsjuksköterskor i öppen-

vårdspsykiatri humorn som en viktig del av mental hälsa. De hade uppfattningen att 

många av deras patienter hade svårigheter med det sociala samspelet, vilket sågs som 

väsentligt för att skämt skulle kunna kommuniceras (Struthers, 1999). Under deltagandet 

i ett försök med humorgrupper inom den rättspsykiatriska vården i USA kände sig 

patienterna på samma gång säkra och sårbara. Humorgruppen hjälpte patienterna att 

sänka sina psykologiska försvar och våga vara sig själva. När de för en stund kunde 

komma bort ifrån sina avdelningar kunde de släppa sina tuffa attityder och skratta åt sig 

själva (Minden, 2002). 

I två studier där en palliativ enhet jämfördes med en intensivvårdsavdelning fann forskar-

na att humor och skratt ofta följdes av större livlighet och engagemang. Det upplevdes att 

skrattet frigjorde energi hos alla som delade det, i patient-sjuksköterskerelationen, men 

också personalen emellan (Dean & Gregory, 2004; Dean & Major, 2008). Även de äldre 

på ett servicehus såg fördelar med humor och skratt då de kände att det gav dem energi 

(Westburg, 2003). I en engelsk undersökning ansåg sjuksköterskor att det var en speciell 

typ av människa, med en speciell typ av humor, i.e. sjuk, som passade att arbeta på en 

intensivvårdsavdelning (Dean & Major, 2008). Allt eftersom sjuksköterskor mognade, 

fick mera erfarenhet och kände sig säkrare i sin yrkesroll ökade deras uppskattning av 

humor (Greenberg, 2003). Humor bidrog till tillfrisknandet hos kvinnor med bröstcancer 

genom att den stärkte hoppet om överlevnad. När kvinnorna valde att skratta istället för 

att gråta kände de sig mindre sårbara till kropp och själ (Johnson, 2002). 

3.3.3 Humor som bemästringsstrategi 
Humor kan användas som bemästringsstrategi. I Afrika i en undersökning bland HIV-

smittade nämnde 3.5% av undersökningsgruppens deltagare att de använde humor som en 

känslomässig bemästringsstrategi, för att möta det sociala stigma sjukdomen medför samt 

för att minska fruktan (för AIDS och döden) och allvaret i att vara smittad (Makoae, 

Greef, Phetlhu, Uys, Naidoo, Kohi, et al., 2008). På ett servicehus upplevde de boende att 

humor hjälpte dem att känna sig mindre ångestfyllda (Westburg, 2003). I svensk studie 
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om tjugo äldre kvinnors förhållande till humor, skönhet och kultur upplevde deltagarna 

att humor befrämjar avslappning (Forssén, 2007). Kvinnor som överlevt bröstcancer 

upplevde det avslappnande att kunna släppa fokus från det svåra för en stund med hjälp 

av humorn (Johnson, 2002). Både boende och anställda på ett servicehus upplevde att 

humor hjälpte dem att känna sig mera avspända och mindre stressade över sin situation 

(Westburg, 2003) och när en palliativ avdelning studerades genom etnografiska observa-

tioner fann forskarna att skratt, ibland blandad med gråt, kunde lätta på trycket i stressade 

situationer (Dean & Gregory, 2004). Sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning ansåg 

att humor var fundamental som förlösare av stress och som en bemästringsstrategi för att 

undvika utbrändhet i den tuffa miljön med många dramatiska händelser (Thornton & 

White, 1999). 

I kritiska livsskeden kan det vara mycket betydelsefullt att kunna lyfta sig över 

ögonblicket för att lättare kunna se meningen med en händelse i ett större sammanhang 

och mild humor kunde vara de vingar som bär (Dean & Gregory, 2004). Kvinnor som 

överlevt bröstcancer hade ett behov av att få utlopp för sina känslor och genom att välja 

att skratta åt sig själva och livet, istället för att gråta, kunde de bemästra de sin situation 

bättre. Sådant som tidigare betraktats som relativt stora bekymmer krympte till bagateller. 

Omedelbart efter bröstcancerdiagnosen kunde kvinnorna inte se glädje i något, men när 

insikten om sjukdomens konsekvenser sjunkit in kändes allt så deprimerande och bisarrt 

att de utvecklade en förmåga att istället fokusera på det roliga i tillvaron. Kvinnorna 

upplevde även att de fick kraft att hjälpa andra och detta gav dem större mening och syfte 

med deras eget liv. Det ville skydda sina familjer, särskilt barnen, från ångest relaterad till 

cancersjukdomen, och tog då till skämt om sig själva för att avdramatisera det hela och 

framstå som mera förtröstansfulla än de i själva verket var (Johnson, 2002). 

Sjuksköterskor på en intensivvårdsavdelning använde skratt som en säkerhetsventil när 

stressen blev påtaglig och de kände att det var lättare att få skratta av sig efter en 

utmattande dag när de kanske egentligen behövt få gråta ut mot någons axel. Genom att 

skämta med det som hänt och överdriva kunde besvärliga situationer ses ur nya 

perspektiv för att lättare kunna hanteras. Humor kunde även användas för att hålla 

patientens problem på avstånd genom att upprätthålla en skämtsam dialog som hindrade 

patienten från att berätta vad han hade på hjärtat (Dean & Major, 2008). 

För patienter och deras närstående på en annan intensivvårdsavdelning fungerade humorn 
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som ett verktyg att skapa en känsla av någorlunda normalitet och att inse att läget trots 

allt inte var så allvarligt som det kunde verka (Thornton & White, 1999). 

I öppenvårdpsykiatrin kunde det sätt på vilket sjuksköterskorna bedömde vilka effekter 

användningen av humor gav på patienternas välmående vara rent subjektivt, men ibland 

kunde mer objektiva effekter noteras genom att patienten såg sin egen kris ur ett nytt 

perspektiv (Struthers, 1999). För att ta hand om sin egen psykiska hälsa gjorde 

patienterna ett medvetet val att försöka göra livet ljusare och inte fokusera på sjukdomen 

genom att anta och behålla ett humoristiskt perspektiv (Greenberg, 2003). För patienter 

som kämpade med Parkinsons sjukdom var humorn en viktig del i kampen genom att 

bidra till en positiv sinnesstämning via skratt och rolig gemenskap (Widerfors, 2000). 

I vissa situationer kan god humor till och med fungera som en överlevnadsstrategi. I en 

afrikansk studie kunde humor göra det möjligt för HIV-smittade att släppa tanken på 

döden för ett ögonblick och njuta av livet (Makoae et al., 2008). Flera patienter i palliativ 

vård vittnar om hur grundläggande humor var för deras överlevnad och hur långvarig 

smärta kunde uthärdas tack vare ett gott sinne för humor. En patient berättade hur hon tog 

sig ur sin medvetslöshet vid en svår sjukdom i ungdomen genom att hon fick roliga 

historier berättade för sig varje gång hon vaknade till (Dean & Gregory, 2004). 

En undersökning av personalens användning av avvikande humor på en psykiatrisk 

vårdavdelning visade att resursbrist, organisatoriska förhållanden samt psykisk stress i 

arbete med en stigmatiserad patientgrupp ställde personalen inför en rad olösliga 

situationer vilket bröt ner känslan av professionalitet och ledde till demoralisering. Detta 

tog sig uttryck i allt från harmlösa kvickheter till sarkastiska lustigheter med avsikt att 

skada föremålet för skämtet (Sayre, 2001). 

Ett exempel som inte kan undanhållas när det gäller mästerlig bemästring med hjälp av 

humor och omformulering av besvärliga omständigheter till något positivt, om än högst 

tillfälligt och inte särskilt traumatiskt, kommer från en engelsk palliativ avdelning. En 

undersköterska råkade hälla i alltför mycket badskum när en patient badades så att skum 

flöt ut över golvet och ut i hallen varvid undersköterskan försattes i ett transcendent 

tillstånd och började skulptera en hjälm med kaninöron av skum på ”offrets” huvud. Allt 

dokumenterades på bild och illustrationen blev senare en kär ägodel för patienten som ett 

tecken på att han fick ett mycket speciellt omhändertagande (Dean & Major, 2008). 
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3.3.4 Humorns roll i kommunikation 
Humor är i sig en form av kommunikation, men fungerar även som en underlättande 

faktor för kommunikation. När tre dyader sjuksköterska-patient på medicinska/kirurgiska 

avdelningar intervjuades framkom att användningen av humor hade lett till en avslappnad 

relation dem emellan. Alla sjuksköterskor skämtade med patienterna vid det första mötet 

eftersom de upptäckt att humor kunde fungera som en isbrytare. Men för att humorn 

skulle vara verkningsfull var det viktigt att innan dess lyssna in patienten och 

kommunicera på ett ömsint sätt (Greenberg, 2003). Även personalen på en palliativ 

avdelning hade märkt att humor kunde vara ett bra sätt hjälpmedel att bryta isen med för 

att få kontakt när nya relationer skulle etableras, särskilt med patienter och närstående. 

Dessa ofta är plågade av att försöka ta till sig att en botande behandling inte längre är 

aktuell. Patienter och närstående upplevde att humor var ett sätt som sjuksköterskor 

kunde använda för att bekräfta patienten som människa och underlätta person till 

personkommunikation (Dean & Gregory, 2004; Dean & Major, 2008). 

På en rättspsykiatrisk klinik i USA under ett försök med humorgrupper som leddes av 

sjuksköterskestudenter blev patienterna bättre på att kommunicera och samspela med 

andra (Minden, 2002). Deltagarna i en studie med kvinnor som överlevt bröstcancer 

ansåg att humor hjälpte till att bygga upp en djupare relation och större förtroende mellan 

sjuksköterska och patient och när detta lyckades sågs sjuksköterskorna av patienterna 

som mera mänskliga, känslosamma och trovärdiga (Johnson, 2002). Vidare, när 

sjuksköterskan i öppenvårdspsykiatri förstod att patienterna kände sig ensamma eller led 

kunde hon använda välvillig humor för att öppna en dialog. Det var viktigt för att ett 

förtroendefullt förhållande skulle kunna etableras att sjuksköterskan och patienten delade 

med sig av sina tankar och känslor till varandra (Greenberg, 2003). Ytterligare, i två 

kanadensiska studier kunde patienter i det palliativa skedet, under skydd av humorn, 

förmedla att de visste att de skulle dö och ta upp sin oro i samtal med personalen (Dean & 

Gregory, 2004; Dean & Major, 2008). Personalen på en palliativ enhet var skickliga på 

att känna av när humor kunde användas och när det inte passade. Det var inte med 

högljudda gapskratt utan med en mild skämtsam och hjärtlig attityd som personalen 

hjälpte patienterna känna att deras värdighet bevarades (Dean & Gregory, 2004). 

Sjuksköterskorna på en intensivvårdsavdelning kunde använda humor i sin 

kommunikation för att bekräfta att de delade patienternas upplevelse av en kaotisk miljö 

och därmed få patienten att må bra trots omständigheterna och skapa samförstånd (Dean 

& Major, 2008). 
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Sjuksköterskor i öppenvårdspsykiatri ansåg att humor utgjorde en viktig komponent i 

kommunikationen som var unik för varje person; de använde i första hand sin, genom 

kunskap om patienten och allmänna erfarenhet utvecklade, magkänsla för att välja rätt 

tillfälle att skämta och välja sådana skämt som patienten uppskattade. Trots detta 

berättade sjuksköterskorna även att humoristiska kommentarer i vissa fall kunde få 

negativa konsekvenser då patienter eller närstående inte uppfattade att sjuksköterskan 

skämtade utan tog uttalandet på allvar. Sjuksköterskan kunde, med utgångspunkt i sin 

kunskap om patienten, ta en risk genom att använda humor även i svåra och känsliga 

situationer för att konfrontera patienten med situationens allvar (Struthers, 1999). I 

England där en studie med temat värdighet genomfördes på en kirurgisk avdelning var 

humor ett medel att utveckla förhållandet med vårdpersonalen som använde humor för att 

få patienterna att må bra (Baillie, 2009). 

3.3.5 Gruppdynamik och humor 
Humor och att skratta tillsammans var för personalen ett sätt att knyta varandra närmare, 

bygga upp förtroende, befästa vänskap och stärka teamet för att klara av stressande 

situationer (Dean & Gregory, 2004; Dean & Major, 2008). Även om majoriteten av 

personalen på en intensivvårdsavdelning kände att humor var en byggsten i arbetslagets 

känsla av gemenskap, kunde den dock uppfattas som chockerande eller rent av störande 

av någon utanför arbetslaget, då den ofta var av det sjukare slaget och ibland elak 

(Thornton & White, 1999). 

Författarna till en artikel om HIV-smittade i Afrika berättar att deltagande i stödgrupper 

har visat sig fungera bra (Makoae et al., 2008), patienter med Parkinsons sjukdom 

upplevde gemenskapen med andra i samma situationer som fantastisk (Widerfors, 2000). 

Kvinnor som överlevt bröstcancer och deltog i en stödgrupp där alla hade likande 

erfarenheter och var i samma situation upplevde att humorn hade en särskild kvalitet 

vilket bidrog till att de vågade visa känslor, både skratta och gråta, och detta gjorde att de 

kom mycket närmare varandra (Johnson, 2002). 

3.3.6 Humor och hierarkier 
På en intensivvårdsavdelning var det inte ovanligt att det uppstod spänningar mellan 

personalgrupper med olika status vilket ledde till känslor av frustration. Om till exempel 

ovana läkare uppträdde snorkigt mot erfarna sjuksköterskor, kunde de senare bita ifrån i 

en humoristisk stil, vilket kunde lösa situationen eller åtminstone hantera den. 

Sjuksköterskorna kunde känna stor frustration över meningslös livsuppehållande 
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behandling och i sin förtvivlan över att inte kunna påverka vad de ansåg vara 

överbehandling fick de utlopp för sina känslor genom humor, t.ex. i en sorts vuxen 

lekterapi med en uppblåsbar leksaksdinosaurie som lades i en sjukhussäng och utsattes 

för behandlingsraseri (Dean & Major, 2008). På en palliativ enhet förekom det även att 

läkarna försökte skämta för att de andra yrkesgrupperna skulle känna sig väl till mods, 

vilket uppskattades (Dean & Gregory, 2004). För att patienter och närstående skulle veta 

att det var accepterat och önskvärt att använda humor på avdelningen, vilket alla 

sjuksköterskor i studien höll med om att det var, krävdes att de visade detta eftersom de, i 

sin uniform, kunde uppfattas som myndighetspersoner (Thornton & White, 1999). I 

humorns natur ligger att bryta små eller stora regler. I humorgrupper inom rättpsykiatrin i 

USA ledde rädsla för att vissa skämt skulle störa ordningen till att personalen ingrep, 

vilket lade hämsko på skämt där patienter uttryckte berättigat missnöje med 

mentalvården. En viss patient hade en benägenhet att bryta mot det outtalade förbudet att 

skämta om mental ohälsa och utnyttjade gruppen som ett forum att förneka sin egen 

mentala ohälsa (Minden, 2002). Vissa patienter upplevde att Gud har humor medan andra 

tvivlade (Johnson, 2002). Humor sågs av någon som inspiration från Gud (Minden, 

2002). 

3.4 Omvårdnadsåtgärder 
Följande omvårdnadsåtgärder med anknytning till humor har beskrivits i ett fåtal artiklar 

(se tabell 2.3). 

3.4.1 Humorgrupper 
I ett försök med humorgrupper inom den rättspsykiatriska vården i USA upplevde 

patienterna att deltagandet i humorgruppen påverkade deras mentala (100% av 

deltagarna), sociala (77%), fysiska (46%) och andliga (46%) hälsa i positiv riktning 

(Minden, 2002). I stödgrupper för patienter upplevde deltagarna att de kunde skämta med 

varandra på ett speciellt sätt och upplevde gemenskapen med andra i samma situationer 

som positiv. (Makoae et al., 2008; Johnson, 2002; Widerfors, 2000). 

3.4.2 Stödjande samtal 
Författarna till en artikel om HIV-smittade i Afrika ansåg att sjuksköterskor ska ta upp 

patienternas bemästringsstrategier till diskussion för att kunna ge positiv feedback på 

sådana som visat sig verkningsfulla och annars ge råd om sådana som stärker självbilden, 

till exempel humoranvändning, samt även erbjuda rådgivning och deltagande i 

stödgrupper (Makoae et al., 2008). 
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4 DISKUSSION 
4.1 Sammanfattning av huvudresultat 
Kartläggningen av patienters, närståendes och sjuksköterskors upplevelser av humorns 

betydelse i omvårdnaden kunde redovisas under sex olika teman: Hantera känslor, 

självbild, bemästring, kommunikation, gruppdynamik och hierarkier. Uppdelningen 

bygger på identifierade subteman och anknyter till den omvårdnadsteoretiska 

referensramen samt de humorteorier som bedömts som relevanta för att beskriva humorn 

i omvårdnaden. Uppsatsskrivarna kunde se ett mönster som överensstämde med Martins 

(2007) uppdelning av hur humor påverkar hälsan där blickpunkten flyttas från enklare 

funktioner i människans psyke till mer komplexa. 

4.2 Resultatdiskussion 
Endast två studier, vilka bedömts ha låg kvalitet (Olsson et.al., 2002; Åstedt-Kurkki 

et.al., 2001), tar upp vad människor anser vara roligt. Detta är en anledning till varför det 

är svårt att dra några generella slutsatser av dessa resultat. Dessutom är humor i hög grad 

individuell (Billig, 2005; Martin, 2007; Olsson et.al., 2003), vilket gör en generalisering 

mindre relevant. Uppsatsskrivarna anser att sjuksköterskan måste ta reda på vad som roar 

patienten eller arbetskamraten i den process där hon lär känna sin medmänniska 

(Travelbee, 2002). Precis som övriga egenskaper som har betydelse för sjuksköterskans 

möjligheter att ge en god omvårdnad, grundar sig förmågan att förstå och använda humor 

på såväl medfödda faktorer som förvärvade förmågor. Sjuksköterskan har ett ansvar för 

att förvalta dessa på bästa sätt så att de kommer patienterna till nytta. Humor är 

situationsberoende och kräver en förståelse för sammanhanget. 

Uppsatsskrivarna saknar beskrivningar, i studiens inkluderade artiklar, av humorns roll 

för att minska sådan oro och ångest som uppträder i samband med vanliga 

omvårdnadsåtgärder, som t.ex. blodprovstagning. Tyngdpunkten i artiklarna har varit å 

ena sidan humorns roll i samband med större trauman och livskriser (exempelvis Dean & 

Gregory, 2004; Johnson, 2002; Lund et al., 2008; Makoae et al., 2008), å andra sidan 

humorns roll i vardagen. Men humorn har säkert en viktig roll i det vardagliga arbetet på 

t.ex. en vårdcentral där sjuksköterskan inte upplever situationen som dramatisk, men 

patienten mycket väl kan behöva hjälp att slappna av med hjälp av humor. 

Närståendes upplevelser tas inte upp i så hög grad i resultatet varför den delen av 

frågeställningen inte kunnat besvaras till fullo. Konkreta omvårdnadsåtgärder av sådan art 

att de blivit föremål för omvårdnadsdiagnoser kunde inte återfinnas i en omfattning att de 
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kunde evidensgraderas med hjälp av de inkluderade artiklarna, men redovisas ändå 

eftersom önskan har varit att visa på möjligheter att dra nytta av humorn i sjuk-

sköterskans yrkesutövning. 

4.2.1 Hantera känslor med hjälp av humor 
Det kan tyckas paradoxalt att nyblivna änkor/änkemän trots stor sorg kunde värdesätta 

och uppleva humor och positiva emotioner (Lund et al., 2008), men även om glädje och 

sorg kan ses som varandras motpoler kan de upplevas samtidigt under en period 

(Nationalencyklopedin, 2009d; Folkman & Moskowitz, 2000) och med hjälp av humor 

kan kanske den emotionella aktiveringen som orsakats av sorgen omtolkas till en positiv 

känsla? (Apter, 2003) Endast två exempel på humorns förmåga att lindra fysisk smärta 

fanns i resultaten vilket var lite oväntat (Forssén, 2007; Åstedi-Kurki, 2001). 

Förklaringen skulle kunna vara att behandlingen för att lindra fysisk smärta ofta är 

farmaka och traditionellt hamnar under läkarens domän även om konsekvenser och 

utvärdering i mångt och mycket handhas av sjuksköterskan. Men fysisk smärta kan ha sin 

upprinnelse i existentiell smärta och upplevelsen av fysisk smärta kan modereras av andra 

sinnesintryck och emotioner (Rashbaum & Sarno, 2003). Där har sjuksköterskan en stor 

roll att fylla genom att skaffa sig god kännedom om patienten och etablera en bra dialog 

med honom. (Travelbee, 2002) 

Humor hjälpte ofta kroniskt sjuka patienter i en finsk undersökning att släppa 

uppmärksamheten på sina mindre krämpor och smärtor. För ett ögonblick kunde de 

slappna av och ha roligt. Starka känslor som rädsla och ångest kunde lättare hanteras. 

Ångesten kunde minskas (Åstedt-Kurki, et al., 2001). Att det som skrämmer oss kan bli 

mindre skräckinjagande genom förlöjligande anknyter till överlägsenhetsteorier och 

beskrivs även i skönlitteraturen till exempel i ungdomsboken Harry Potter där eleverna 

på Hogwards skola för trolldom lär sig hantera ett väsen som kan förvandla sig till det 

barnet fruktar mest, genom att med hjälp av trollformeln ”Riddikulus!” förvandla 

monstret till en löjeväckande parodi på sig själv (Rowling, 2001 s 164-176). 

4.2.2 Självbild och humor 
Humor kunde vara ett sätt att rädda ansiktet i pinsamma situationer som kan uppstå i 

omvårdnadsarbetet där ofta integriteten hotas (Baillie, 2009; Dean & Gregory, 2004), 

eftersom patienterna är utsatta för många potentiellt integritetsstörande åtgärder. Det var 

emellertid viktigt för att bevara värdigheten att sjuksköterskan genom att använda humor 

kunde bekräfta att patienten sågs som en person (Dean & Gregory, 2004; Dean & Major, 
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2008) som hon ville ha en mellanmänsklig relation med och inte enbart som en måltavla 

för omvårdnadsåtgärder. Både patienter och sjuksköterskor med god känsla för humor 

blev populära (Dean & Gregory, 2004; Thornton & White, 1999). Människor med sinne 

för humor och förmåga att roa andra har en hög status i samhället idag. Medeltidens narr 

som skulle väcka löje har blivit kulturarbetare med placering till exempel som 

ståuppkomiker som visserligen kan öppna upp med några självförminskande skämt, men 

brukar visa upp ett bredare spektrum av humor. Men även för personer som inte har några 

magiska förmågor att brista ut i roligheter finns möjlighet att inta en glatt leende attityd 

och självdistans för att underlätta för våra medmänniskor att ta kontakt. God humor kan 

närma sig gott humör i betydelsen en humoristisk grundton. 

4.2.3 Humor som bemästringsstragegi 
Förmågan att lyfta sig över ögonblicket och se sitt lidande ur ett annat perspektiv, med 

distans till den omedelbara ångesten och smärtan, visade sig i resultatet (Dean & 

Gregory, 2004; Dean & Major, 2008) vara viktig för patienternas möjligheter att 

bemästra sin situation. Humor kunde bidra till att lätta på stress och spänningar samt 

minska allvar, fruktan och ångest och även finska patienter med kronisk sjukdom fick 

hjälp av humorn att minska rädsla och ångest (Åstedt-Kurki et al., 2001). Negativa 

emotioner kan vara motiverade i samband med stress genom att de inriktar 

uppmärksamheten och ökar motivationen att tillämpa problemfokuserade bemästrings 

strategier som syftar till att åtgärda orsakerna till stressen. Positiva emotioners effekt 

föreslås vara att de bidrar till att bredda perspektivet för att underlätta för personen att 

bygga upp intellektuella och sociala resurser vilka även de är nödvändiga för att bemästra 

en svår situation (Folkman & Moskowitz, 2000; Olsson et al., 2003). I en besvärlig 

situation har individen byggt upp en inre spänning och ångest som kan släppas ut med 

hjälp av humor enligt vad lättnadsteorierna gör gällande (Martin, 2007; Olsson et al., 

2003). En av sjuksköterskans uppgifter är att identifiera patientens resurser i form av 

egna förmågor eller socialt nätverk, undanröja hinder och öppna möjligheter att bemästra 

svårigheter till följd av sjukdom och/eller behandling (Socialstyrelsen, 2005). Humor kan 

vara ett bra verktyg (Struthers, 1999). 

Även om en viktig uppgift för sjuksköterskor är att motverka hinder för att patienten ska 

känna hopp och tillförsikt för framtiden tar bara två artiklar upp humor som ett sätt att 

bevara hoppet (Johnson, 2002; Åstedt-Kurki, Isola, Tammentie & Kervinen, 2001). 

Mekanismen för hur detta sker beskrivs som att humor öppnar upp andra perspektiv på 
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lidandet och erbjuder strategier för bemästring. Dean och Major (2008) berättar om att 

sjuksköterskor kunde skämta för att undvika att patienten tog upp sina problem till 

diskussion, en form av bemästring som inte uppsatsskrivarna anser är önskvärd, 

åtminstone inte om den pågår under en längre tid. För att sjuksköterskan ska kunna 

behålla patientens förtroende måste hon i så fall se till att återkomma till patienten utan 

att vara stressad för att i lugn och ro finnas till hand för patienten. 

4.2.4 Humorns roll i kommunikation 
Resultatet visade att humor är viktig för att underlätta kommunikation. Humor kan 

användas för att bryta isen (Dean & Gregory, 2004; Greenberg, 2003) och skapa en 

avspänd atmosfär som underlättar kommunikation (Minden, 2003; Struthers, 1999). 

Samtidigt fanns uppfattningen att humor kräver en avspänd atmosfär för att fungera 

(Greenberg, 2003). Det är mycket viktigt att lyssna och känna in när det är lämpligt att 

använda humor och uppsatsskrivarna förmodar att beslutet tas intuitivt i 

samtalsögonblicket, vilket kan förklara denna skenbara motsägelsen. 

Även om humor används med empati och fingertoppskänsla blir det ibland miss-

uppfattningar. De studerade artiklarna ger inte i så hög grad vägledning i när det är 

lämpligt respektive olämpligt att använda humor utan de utgår för det mesta från att 

humor är en positiv företeelse. För vidare diskussion om humor och kommunikation se 

punkt 4.3. 

4.2.5 Gruppdynamik och humor 
Intensivvårdspersonal ansåg att de själva och deras arbetskamrater hade en speciell sorts 

humor (Dean & Major, 2008) och personal inom rättspsykiatrin (Sayre, 2001) använde 

sarkasmer för att hantera sin arbetssituation. På avdelningar där personalen arbetar under 

stor fysisk och/eller psykisk stress och frekventa traumatiska och/eller absurda händelser 

initieras humor kanske oftare än på andra ställen (Uneståhl, 1989). Patienterna upplevde 

att humor och skratt hjälpte sjuksköterskorna att lätta upp stämningen på avdelningen 

(Åstedt-Kurki et al., 2001). Humor mellan personal i vården visar sig i många fall vara av 

en ganska rå sort och även om den invigde förstår att den egentligen är hjärtlig och vad 

avsikten med skämtandet är finns en risk att det uppfattas mycket negativt av patienter 

eller närstående. Detta är något som uppsatsskrivarna anser att sjuksköterskor måste vara 

vaksamma på och helst ta med patienter och anhöriga i skämtandet. 
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4.2.6 Humor och hierarkier 
De artiklar som inkluderats tar inte upp genderaspekter på humor i någon större 

omfattning även om det i en artikel hävdas att män skrattar bort besvärliga situationer i 

högre utsträckning (Åstedt-Kurki et al., 2001). Det hävdas dock i annan litteratur att 

könet påverkar humoranvändningen. Män lär använda mer aggressiva skämt medan kvin-

nor strävar efter att befästa gemenskap helt i analogi med den gängse bilden av 

könsskillnader. Att användningsmönstret följer maktstrukturer snarare än könstillhörighet 

är en förklaring som kanske är mindre kontroversiell. De som befinner sig i underläge, 

ofta kvinnor i dagens samhälle, använder mer subversiv humor som ifrågasätter 

maktstrukturer och sociala myter medan de som besitter makt, oftare män, är mer 

hemfallna åt divisiv humor, vars funktion är att dela upp människor i grupper. (Crawford, 

2003, Olsson et al., 2003 s 117-124, Williams, 2009). Överlägsenhetsteorier förklarar hur 

strävan att bevara makt kan få uttryck i en benägenhet att skratta åt andra. 

Den som av vissa anses stå högst i alla hierarkier är Vår Herre och även han kan behöva 

humor. En äldre man i en svensk undersökning om humor och dess funktioner uttryckte 

det på följande sätt ”Gud behöver humor för han ser så mycket skrattretande saker hända 

omkring sig” (egen översättning ur Olsson, Backe, Sörensen & Kock, 2002). 

4.3 Omvårdnadsteoretisk diskussion 
I Travelbees omvårdnadsteorier sätts individen i centrum. Humor är ett socialt fenomen 

men samtidigt mycket individuell (Martin, 2007 s 5). För att humor ska uppstå i en dialog 

mellan människor krävs att parterna är på samma våglängd. Travelbee säger att 

kommunikation är en dynamisk process och ett medel för att upprätta en relation 

människa till människa. Genom att använda sig själv som verktyg i den terapeutiska 

processen kan sjuksköterskan påverka en människas attityd till det lidande han genomgår. 

Om detta lyckas kan det hjälpa människan att finna en mening i detta kan han bemästra 

sin situation bättre (Eide & Eide, 1997 s 68). 

Travelbee menar att relationen mellan sjuksköterska och patient utvecklas i flera olika 

faser (Kirkevold, 2000 s 134-136; Travelbee, 2002 s169-198; Meleis, 2007 s 366): 

1. Ett inledande möte där ett första intryck av och känsla för personen skapas (Travelbee, 

2002 s 169-171). Här kan humorn, som resultatet visat, vara en isbrytare (Greenberg, 

2003; Dean & Gregory 2004; Olsson et al., 2002). 

2. Särskiljande av identiteter där sjuksköterskan tar reda på vilken sorts person patienten 

är och vad som skiljer ut honom som individ ur gruppen patienter (Travelbee, 2002 s 
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171-175). Sjuksköterskan kan ta reda på om humor är möjlig och användbar i 

relationen och i så fall vilken sorts humor (Dean & Gregory, 2004; Dean & Major, 

2008). 

3. När empati växer fram kan den andres handlingar och känslor förutses. Humorn är en 

hjälp i den kommunikationsprocess Travelbee (2002 s 175-182) ser som central för att 

kunna knyta de band som ger viljan att leva sig in i den andres känslovärld och för att 

så långt som möjligt kunna förstå den andres erfarenheter (Minden, 2002; Struthers, 

1999). 

4. Empati är dock inte tillräcklig för en god omvårdnad enligt Travelbee (2002 s 182-

191) utan måste följas av sympati. Sympati växer fram när sjuksköterskan upplever 

närhet till patienten och innebär en önskan om att lindra patientens lidande och 

uttrycks som en attityd och ett förhållningssätt i omvårdnaden. Sjuksköterskan kan 

uppleva en delaktighet i patientens smärta och hjälpa till att bära bördorna. Resultatet 

visat att även humor kunde uttryckas som en attityd (Dean & Gregory, 2004) och 

uppsatsskrivarna anser att dessa attityder tjänar på att följas åt. 

5. Ömsesidig förståelse uppnås enligt Travelbee (2002 s192-198) då sjuksköterska och 

patient har nått fram till det efterstävade tillståndet vid vilket de båda ser och förstår 

varandra som personer. Sjuksköterskan får bekräftelse på att hennes insatser på alla 

plan, inklusive humor, under hela processens olika steg, har gett resultat. 

Johnsson (2002) redovisar i sin introduktion humorbedömning som en möjlig omvård-

nadsåtgärd. Att kortfattat notera patienters humorpreferenser kan kanske göra att sjuk-

sköterskan snabbare kan nå det stadium av samförstånd där ett gott samspel etablerats 

som Travelbee (2002) eftersträvar. Eriksson (2002) ser humor som en form av lek och 

anser att leken är viktig även för vuxna. Apter (1989) delar denna uppfattning och talar i 

sin reversalteori om ett verklighets- och ett lekläge vilka människor kan växla emellan. 

Skyddade i en låtsasvärld, kan vi omtolka en hög aktiveringsgrad som orsakats av ångest 

så att den istället uppfattas som något positivt, vilket bidrar till att förklara humorns värde 

i bemästring (Apter, 1989, 2003; Apter, Mallows & Williams, 1998). Människor orkar 

inte alltid vara allvarliga och se verkligheten i vitögat utan behöver ibland hoppa ur 

verkligheten och ställa sig vid sidan om. Med ett nytt perspektiv kan problem lösas och 

människan finna bemästringsstrategier. 

Westburgs (2003) diskussion omkring interna och externa källor till skratt och humor är 

värd att notera. De undersökningspersoner som hade höga värden på en skattningsskala 



Humorns betydelse i omvårdnaden 27 
 

 

2009-06-22 Anna-Karin Johansson & Mikael Joos 

för hoppfullhet fann vardagliga situationer och vanliga företeelser humoristiska medan de 

med låga värden inte såg något roligt i dessa. De hoppfulla verkade besitta en inre styrka 

som gjorde att de fann sig lättare tillrätta med livet på servicehuset. Uppsatsskrivarna ser 

en likhet med Antonovskys teorier om KASAM som en faktor för salutogenes och en 

framgångsrik bemästring av svåra livssituationer genom att människor lyckas se en 

mening i det som sker (Antonovsky, 1991). Även Travelbee talar om betydelsen av att se 

meningen med sjukdom, smärta och lidande (Travelbee, 2002). 

Resultatet har visat att humor fyller en rad funktioner i omvårdnaden likaväl som i våra 

liv i stort och uppsatsskrivarna ser i dessa teoretikers förklaringar en användbar modell 

för förståelse av varför humor fungerar. 

4.4 Metoddiskussion 
Antalet inkluderade artiklar har utökats från det rekommenderade 15 till 20 då några 

artiklar tog upp relevanta aspekter av humor, fast i en mindre del av texten, utan att 

humor ingick i deras huvudsakliga syfte. I kvalitetsbedömningen av i föreliggande studie 

inkluderade artiklar har frågorna tio, tolv och fjorton i kvalitetsgranskningsmallen tolkats 

så att kvalitativa artiklar, även om inte inklusions- och exklusionskriterier samt 

urvalsmetod varit explicit angivna, på efterföljande frågor om relevans erhållit poäng då 

det bedömts att det implicit framgått att kriterierna varit relevanta. I de fall kvalitets-

granskningen fick till följd att uppsatsskrivarnas tolkning av frågorna förändrades gjordes 

en ny genomgång av samtliga artiklar så att alla fick samma bedömning. 

Även om en mer djupgående hermeneutisk fenomenologisk metod (Cohen, Kahn & 

Steeves, 2000 s 71-83; Lindseth & Norberg, 2004; Paterson, Thorne, Canam & Jillings, 

2001 s 55-69) initialt bedömdes passa bäst relaterat till studiens syfte begränsades 

analysen till en kvalitativ innehållsanalys (Polit & Beck; 2008 s 517). Genom att 

identifieringen av subteman gjordes, först oberoende och sedan i konsensus mellan 

uppsatsskrivarna upplevdes en god interbedömarreliabilitet, även om denna inte mättes, 

vilket uppsatsskrivarna anser gör resultatet trovärdigt (Polit & Beck, 2008). 

Av de artiklar som inkluderades saknade fyra (Johnson, 2002; Olsson et al., 2002; 

Westburg, 2003; Åstedt-Kurki et al., 2001) explicit diskussion om etiska aspekter och 

uppgifter om godkännande i etisk nämnd. Uppsatsskrivarnas målsättning var att säker-

ställa att alla inkluderade studier skulle uppfylla höga etiska krav. Då det ändå framgick 

att deltagandet i dessa studier var frivilligt och frågeställningarna bedömdes vara av en 

mindre känslig art ansågs att studierna ändå kunde inkluderas. 
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Bortfallet som uppstått genom att artiklar som inte kunnat återfinnas i fritt tillgänglig 

fulltext exkluderats kan ha påverkat resultatet negativt då det innefattar artiklar som 

återkom i den rekursiva litteratursökningen. Uppsatsskrivarna har inte engelska som 

modersmål vilket kan ha påverkat resultatet negativt genom att valörer i språket gått 

förlorade. Bedömningskriterierna upplevdes inte helt återspegla den subjektivt upplevda 

kvaliteten vid analysen. Om mer tid funnits att tillgå kunde den använts till att ta fram 

kvalitetsgraderingskriterier som bättre tog hänsyn till artiklarnas faktainnehåll relaterat 

till uppsatsens syfte som komplement till formella faktorer. 

De studerade artiklarnas undersökningsgrupper kommer från olika länder och tillhör olika 

patientkategorier vilket uppsatsskrivarna anser stärker resultatets generaliserbarhet. 

4.5 Klinisk betydelse / tillämpbarhet 
Studien ökar läsarens förståelse av humorns betydelse för patient, närstående och 

personal i omvårdnaden likväl som för kommunikationen mellan berörda parter, med 

särskilt avseende på sjuksköterskans profession. Genom att relatera studiens resultat 

till några humorteorier, Joyce Travelbees, Katie Erikssons och Aaron Antonovskys 

omvårdnadsteorier kan humor förstås i ett omvårdnadssammanhang. Sjuksköterskan 

kan själv använda humor som ett verktyg i sin yrkesutövning, kanske oftare som en 

positiv attityd än som uttryckligt skämtande, och vara medveten om hur patienter och 

närstående kan använda humorn i sin bemästring av sjukdom och lidande. Humorns 

betydelse för lagarbetet är också viktig att förstå. 

4.6 Slutsats 
Denna systematiska litteraturstudie syftade till att beskriva upplevelsen av humorns 

betydelse i omvårdnadsarbetet med inriktning på humorns påverkan på patientens 

välbefinnande, sjuksköterskans kommunikation med patienter och närstående samt 

sjuksköterskans psykosociala arbetsmiljö. Resultatet av föreliggande arbete visade att 

humor upplevs ha betydelse i omvårdnadsarbetet både för patient och sjuksköterska 

genom att göra det lättare att hantera känslor, bygga upp en positiv självbild och bevara 

värdigheten. Humorn är ett verktyg i bemästring av sjukdom och hälsoproblem samt 

viktig för en god kommunikation mellan såväl sjuksköterska och patient som mellan 

vårdpersonal. Humorn upplevs vara en betydelsefull faktor för ett gott lagarbete samt en 

moderator för hierarkiska spänningar mellan yrkesgrupper och patienter-vårdpersonal. 

Som omvårdnadsteoretisk referensram valdes Travelbees teorier om den mellanmänsk-
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liga kommunikationens centrala roll i omvårdnadsarbetet där humor visade sig kunna 

vara ett viktigt redskap. 

4.7 Förslag till vidare forskning 
Det vore angeläget att de konkreta omvårdnadsåtgärder som resultatet visat förekommer i 

omvårdnaden; humorgrupper (Minden, 2002), tillämpning av humor i stödgrupper för 

patienter (Johnson, 2002; Makoae et al., 2008; Widefors 2000), skrattrum (Johnson, 

2002), humorbedömning (Johnson, 2002), och även sådana som beskrivits i artiklar som 

hittats under litteratursökningen men inte fallit under inklusionskriterierna, av typ 

sjukhusclowner (Abdullah-Baran, 2003); blev föremål för forskning så att effekten kunde 

bestämmas. Experimentella studier där sjuka som får uppleva humor ställs mot en 

kontrollgrupp med patienter som inte får det har varit svåra att finna och det vore därför 

positivt om sådan forskning kunde komma till stånd. 

 

 

SLUTORD 
Hoppas att läsaren inte känner igen sig i det första citatet i figur 1, vilket uppsatsskrivarna 

gör i det andra, men protesterar mot verklighetsbeskrivningen i det tredje. 

Ett gott skratt kanske inte förlänger livet, men gör det lättare att leva! 

 

Figur 1 Några citat 

 

”Skratt är en reaktion som uppstår när en spänd förväntan upplöses i intet” 
Immanuel Kant (1724-1804) 

”Några böcker skall man smaka på, andra skall man sluka och några få skall man tugga och 
låta smälta.” 
Francis Bacon (1561-1626) 

”Att analysera humor är som att dissekera en groda. Ingen tycker egentligen om det, och 
grodan dör för det mesta.” 
E. B. White (1899-1985) 

 Källa: http://www.livet.se/ord/ 
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6 BILAGOR 
6.1 Bilaga 1 – Tillvägagångssätt 
 

Högskolan Dalarna 

Dalarna 

fulltext 

Läsa 
abstrakt? 

Lästa abstrakter: 
78 st 

Läsa 
artikel? 

Lästa artiklar: 21 Granska 
artikel? 

 

 

Artiklar till 
analys: 19 st 

 

 

Kvalitets-
granskning 

Sökord: (humor OR humour) AND nurs* 
Publiceringsår: 1999- 
Tillgänglighet i fulltext. 
Adekvat titel, ej redaktionell, poster, o.s.v. 

Genomläsning av 
artiklar. Identifiera 
referenser. 

Träffar: 23 st 

Träffar: 22 st 

Analysera 
artikel? 

Träffar: 139 st 

Artiklar i referenslistor, tips 
från handledare och 
studiekamrater: 32 st 

Läsa abstrakter. 

Analys steg 1. 
Identifiera 
subteman. 

 

Analys steg 2: 
Gruppera i teman. 

Litteratur 
 

Analys steg 4: 
Diskutera resultatet 

Litteratursökning 

 

Subteman: 
59 st 

 
Teman: 6 st 

Figur 1 – Arbetsgång 

Resultat 
inkluderade 
artiklar; 17 st 

 

Analys steg 3: 
Redovisa resultat 

Teoretisk 
litteratur 

 
Diskussion 

 
Slutsats 

 

Analys steg 5: 
Slutsats 

 
Introduktion 

Introduktion, 
Redovisa 
förförståelse. 

 
Förförståelse 
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6.2 Bilaga 2 – Teman och subteman 
 

Tabell 1 Vad är humor? Vad får mig att skratta? 

Symbol Vad är humor? Artiklar, 
beteckning 1 

Fråge
ställ-
ning 2 

0    

 En slags positiv attityd till saker 20L a 

 Skratt (50%) 12L, 17L a 

 Skämtande 12L, 7 a 

 Ordvitsar, lek med ord 12L, 17L a 

 Oförutsedda situationer eller händelser 12L, 18 a 

 Situationskomedi 12L a 

 Humor som konstform 12L a 

 Lycka: ärlighet/oärlighet, tro/tvivel, delad 12L a 

 Politisk satir 12L a 

 Människor (familj, vänner andra), djur  18, 7 a 

 Underhållning 18, 7 a 

 Skämt (39%), Barn (25%), TV/Filmer/e-post (20%), 
Familjemedlemmar (16%), Människor i allmänhet (15%), 
Vänner (15%), Djur (12%) och  roliga historier (12%), Läsning 
(5%) 

7 a 

 Humoristiska bemästringsstrategier: Språkliga/Ordlekar (39%), 
Uttrycksfullhet/Lättsamhet (21%), Låg humor/Fåna sig (15%), 
Skratt (6%), Lyhördhet (5%), Rekvisita (5%), Icke-verbal 
(4%), Sök kontakt med lustig person (2%), Härmning (1%) 

17L a 

 För sjuksköterskan stressande situationer som framkallar 
humorbaserade bemästringsstrategier: Rutinarbete (21%), 
Allmän stress (19%), Relationer till arbetskamrater (17%), Död 
och försämrad hälsa (12%), Patienters ångest (10%), Besvärlig 
patient (9%), Diverse (7%), Misstag (4%). 

17L c 

 Roliga situationer, torr humor, lite sarkasm, uppskattade satir. 
Skämt om rastillhörighet och religion var tveksamt, men sjuk 
humor tyckte alla om. 

16 c 

 Timing viktig, allting är roligt om man är tillräckligt trött 
(nattarbete) 

16 c 

1 * = Beskriven i uppsatsens resultatdel, H = Studie med hög kvalitet, L = Studie med låg kvalitet, Studier med medelhög 
kvalitet anges utan versal. 

2 Uppsatsens frågeställning 
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Tabell 2 Vilken är humorns funktion? 

Symbol Funktion Artiklar, 
beteckning + 
Kvalitet 1 

Fråge-
ställning 2 

1 Hantera känslor  9 

a Uthärda fysisk smärta *4, 20L a 

b Minska rädsla och ångest vid omvårdnadsåtgärder *5H  

b Minimera personalens rädsla för patienternas beteende *13 c 

b Hantera och visa starka känslor 14L, 20L a, c 

c Humor, skratt och lycka (positiva emotioner) samvarierar 
negativt med sorg och depression 

*5H, *8H a 

d Tyda /förmedla (dolda) känslomässiga budskap *2, *3 a, b 

e Lindra ensamhet 4 (en person) a 

f Hantera tvivel på egen kompetens *13 c 

g Skifta känsloläge *3 c 

2 Självbild  11 

a Är ett karaktärsdrag *4, *16 a, c 

b Stärker självkänsla *10 a 

b Bli populär *2, *16 a, b, c 

b Kunna vara öppen och sig själv, Minska personens 
psykologiska försvarsmurar 

*11H a, b 

c Bevara och främja värdighet *1H, *2, 20L a, b 

d Stärker känsla av vitalitet och att ha hälsa *4, *5H, *11H, 
*18 

a 

d En viktig komponent i mental hälsa *15H a 

e Energigivare, ge energi (kreativ) *2, *3, *18 a, c 

f Motivation för rehabilitering eller egenvård *5H, 20L b 

g Bevara hopp och uttrycka det *6, 20L a, b 

h Uttrycka egna synpunkter 20L b 

3 Bemästring  16 

a Främja avslappning *4, *6, *18 a 

a Lätta på stress och spänningar *2, *3, *16, *18 a, b, c 

a Minska allvar, fruktan och ångest *9, *18, 20L a, b 

b Skratta åt sig själv och livet – Om man inte kan skratta får 
man gråta 

*6 a 

b Få perspektiv på och distans till besvärliga och farliga 
situationer eller miljöer 

*3, *5H, *15H, 
*16, 20L 

a, b, c 

c Lyfta sig över, skapa mening i, ögonblicket *2, *3 a, b 

c Förmågan att skratta åt eländet utvecklas över tid *6, 20L a, b 

d Ge andrum – glömma verkligheten en stund 2, 20L a, c 

d Glömma döden för ett ögonblick *9, 20L a 

e Överlevnadsfaktor / strategi *2, 20L a, b 
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Symbol Funktion Artiklar, 
beteckning + 
Kvalitet 1 

Fråge-
ställning 2 

e Orka kämpa vidare och inte ge upp 6, *19H, 20L a 

e Ta sig igenom svåra situationer 18, 20L, a, c 

f Personal ger varandra ömsesidigt stöd 2, *3, 20L b, c 

f Hjälpa andra för att själv få kraft *6 a 

g Klara eroderad professionalism vid tidbrist *13 c 

h Kathartisk bemästringsstrategi 14L c 

4 Kommunikation  7 

a Knyta an – bryta isen, få kontakt *2, *5H, 12L b, (c) 

b Bekräfta att patienten ses som en person *2, *3 a, b 

c Känna av när humor passar – fingertoppskänsla *2, *3, *5H  

d Viktig för att underlätta kommunikation *2, *3, *11H, 
*15H, 20L 

b, c 

d Underlätta att diskutera svåra frågor *15H, 20L b 

e Bidra till avspändhet *5H a 

f Missuppfattning genom att humor tas på allvar *15H b 

5 Gruppdynamik  9 

a Bidra till känsla av gemenskap – orsaka utanförskap *2, *3, 12L, *16 a, b, c 

a Skämt riktade mot andra yrkeskategorier *3, 14L  

a Kvickheter utmärkande drag för kamratskap, lagarbete, 
interna skämt 

14L c 

a Skapa sammanhållning och förståelse i gruppen 12L a, c 

a Humor i stödgrupp. *6, *9, *19 a 

b Bygga relationer, utveckla djupare relationer *3, *6, 20L b, c 

b Bygga upp förtroende *3, *5H, *6 b, c 

c Förbättra stämningen på avdelningen 20L a, b 

d Skydda anhöriga *6 a 

6 Hierarkier  4 

a Gud har humor, Humor är inspiration från Gud *6, *11H, *12L a 

b Neutralisera hierarki mellan sjuksköterskor och läkare, 
rättpsykiatriska patienter 

*2, *3, *11H, 
*16 

a, b, c 

c Galghumor för att hantera olika syn på 
behandlingsstrategier 

*3 c 

d Även ett hårt lågstatusarbete kändes positivt 4 a 
1 * = Beskriven i uppsatsens resultatdel, H = Studie med hög kvalitet, L = Studie med låg kvalitet, Studier med medelhög 

kvalitet anges utan versal. Endast subteman som vilar på starkt (1) och måttligt vetenskapligt underlag (2) ingår i 
uppsatsens resultat 

2 Uppsatsens frågeställning 



38 Humorns betydelse i omvårdnaden / Bilagor 

 

 

Anna-Karin Johansson & Mikael Joos  2009-06-22 

Tabell 3 Omvårdnadsåtgärder rörande humor 

Symbol Omvårdnadsåtgärd Artiklar, 
beteckning + 
kvalitet 1 

Fråge-
ställ-
ning 2 

7    

a Humorgrupp *12L a 

b Skrattrum i6 b 

c Humorbedömning i6 b 

d Stödjande samtal *9 b 
1 * = Beskriven i uppsatsens resultatdel, H = Studie med hög kvalitet, L = Studie med låg kvalitet, Studier med medelhög 

kvalitet anges utan versal, d = i artikelns diskussionsdel, i = i artikelns introduktion. 
2 Uppsatsens frågeställning 
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6.3 Bilaga 3 – Granskade artiklar 
 

Tabell 1 Sammanfattning av granskade artiklar 

Beteckning 
Författare 
Tryckår 
Land 1 

Syfte Ansats 
 
Design 

Datainsamlings-
metod 

Deltagare Sammanfattning av resultat Kvalitet   

% 

Tema 2 

1. 
Baillie L 
2009 
Storbritannien 

Att undersöka betydelsen av 
patientens värdighet, hot mot 
densamma och hur den kan 
främjas i akutvård. 

Kvalitativ 
 
Fallstudie 

Semistrukturerade 
intervjuer, ob-
servation 

24 Patienter och  
26 Vårdpersonal 

Patienterna använde humor som ett sätt att bevara sin värdighet, 
genom att humorn är ett medel att utveckla förhållandet med 
vårdpersonalen och kan motverka hot mot värdigheten, t.ex. 
pinsamma situationer. Personalen använde humor för att få 
patienterna att må bra, känna sig betydelsefulla och ha kontroll över 
sin situation. 

Hög 
 
97 

*2 

2. 
Dean RAK, 
Gregory DM 
2004 
Canada 

Att undersöka fenomenet humor 
i palliativ vård med fokus på 
tillfällen då humor och skratt 
inträffar, humorns funktion och 
tillfällen då humor är opassande 
eller stötande. 

Kvalitativ 
 
Klinisk 
etnografisk 

Fältobservationer, 
semistrukturerade 
intervjuer 

6 sjuksköterskor Humorn på avdelningen var integrerad på så sätt att den var 
genomgående och konstant. Det fanns allt från vänliga leenden och 
kommentarer till gapskratt. Humorn var spontan, unik och upplevdes 
som en del av själva livet. Bygga relationer: Knyta an, Bli populär, 
Sända och tyda dolda budskap, Energigivare, Stärka 
arbetsgemenskap, Neutralisera hierarkin. Vara nöjd med 
omständigheterna (Gilla läget): Att lyfta sig över ögonblicket, 
Överlevnadsfaktor, Lätta på spänningar, Hålla distans/stödja. 
Uttrycka känslighet: Bevara värdighet, Bekräfta personen. 

Medel 
 
78 

*1, *2, *3, 
*4, *5, *6 

3. 
Dean, RAK, 
Major JE 
2008 
Canada 

Att identifiera gemensamma 
drag i resultatet från 
humorstudier i två skilda miljöer 
om värdet av humor i 
patientomvårdnad och lagarbete. 

Kvalitativ 
 
 

Fältobservationer 
av social 
interaktion 

15 Ssk 
+ 15 Ssk, läk., 
soc.arb., arb.terap. 
och pat. 

Lagarbete: Humor bidrog till en känsla av gemenskap, gav energi 
och ömsesidigt stöd samt bidrog till att lätta på spänningar (hierarki 
mellan läkare och sjuksköterskor). Svart humor för att bearbeta olika 
syn på behandlingsstrategier (överbehandling). Omvårdnad: Hantera 
känslor. Perspektiv och distans till farliga och obehagliga situationer. 
Lätta på spänningar. Hjälp för att ställa om mellan känslolägen. 
Underlätta mänskliga kontakter. 

Medel 
 
83 

*1, *2, *3, 
*4, *5, *6 

4. 
Forssén, ASK 
2007 
Sverige 

Att undersöka hur en grupp 
äldre kvinnor använde humor, 
skönhet och kulturella 
aktiviteter för att upprätthålla 
fysiskt och psykiskt 
välbefinnande.  

Kvalitativ 
 
Fenomenologisk 
innehållsanalys 

Intervjuer 20 Kvinnor 63-83 
år gamla 

Artikeln beskriver en del av resultatet av en studie om kvinnors 
betalda och obetalda arbete och upplevelser av hälsa/ohälsa relaterat 
till arbetet i ett livstidsperspektiv. Humor stärkte vitaliteten, lindrade 
ensamhet i ett svårt äktenskap, främjade avslappning, gjorde att även 
ett hårt lågstatusarbete kändes positivt, hjälpte till att uthärda fysisk 
smärta, och undvika sjukskrivning. Sinne för humor ansågs vara en 
del av kvinnornas personlighet. De skämtade ofta, särskilt i 
kvinnodominerade situationer. 

Medel 
 
80 

*1, *2, *3 
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Beteckning 
Författare 
Tryckår 
Land 1 

Syfte Ansats 
 
Design 

Datainsamlings-
metod 

Deltagare Sammanfattning av resultat Kvalitet   

% 

Tema 2 

5. 
Greenberg M 
2003 
USA 

Att utforska humor i en 
professionell patient-
sjuksköterskerelation ur ett 
patient- respektive 
sjuksköterskeperspektiv 

Kvalitativ 
 
Konstant 
komparativ 
metod 
(Grounded 
Theory) 

Intervjuer, 
observation 

3 par 
sjuksköterska+ 
patient 

Humor och nöjen förknippas inte med sjukdom och sjukhus vilket 
kan leda till att patienterna undertrycker eller stänger av sitt sinne för 
humor och hamnar i ett allvarligt och spänt stämningsläge. Under sin 
tid på sjukhus var patienterna ibland förhindrade att göra sådant som 
de normalt tyckte var roligt vilket ökade behovet av att någon 
underhöll dem. 

Medel 
 
90 

*1, *2, *3, 
*4, *5 

6. 
Johnson P 
2002 
USA 

Att beskriva perspektiv på 
humoranvändning i vård och 
tillfrisknande hos patienter som 
har överlevt bröstcancer. 

Kvalitativ 
 
Beskrivande 
pilotstudie 

Semistrukturerade 
intervjuer, 
fältnoteringar 

9 kvinnor som 
överlevt 
bröstcancer 

Humor är betydelsefull för bemästring av cancerdiagnosen: 
Förmågan att skratta åt eländet istället för att gråta utvecklades med 
tiden. Avslappnande att kunna släppa fokus på det svåra för en stund. 
Lättare använda humor bland andra i samma situation i stödgrupper. 
Inte ge upp utan kämpa och överleva. 
Sjuksköterskor och humor: De sjuksköterskor som använder humor 
får patienten att må bra, utvecklar en djupare relation och får ökat 
förtroende. 
Humor har en andlig dimension: Skratta åt sig själva och livet. Har 
Gud har humor eller inte? Förstå sig själv bättre. Ett steg i 
tillfrisknandet. Få kraft att hjälpa andra då detta gav dem större 
mening och syfte med deras eget liv. 

Medel 
 
80 

*2, *3, *5, 
*6, *7 

7. 
Kruse BG, 
Prazak M 
2006 
USA 

Att bestämma vilka situationer 
eller händelser som personer 
över 50 år finner humoristiska. 

Kvalitativ 
 
Analys av svaret 
på en öppen 
fråga. 

Fråga i större 
enkätstudie: Vad 
får Dig att skratta? 

130 
frivilligarbetare på 
sjukhus 

Av de äldre vuxna i studien ansåg 59% att människor/djur och 56% 
situationer/historier var de främsta källorna till skratt. 
Skämt (39%), Barn (25%), TV/Filmer/e-post (20%) var de största 
kategorierna. 

Medel 
 
82 

0 

8. 
Lund DA, 
Utz R, Caserta  
MS, de Vries B 
2008 
USA 
 

Att undersöka dagliga positiva 
emotioners roll i bemästring vid 
en makes bortgång. 

Kvantitativ 
 
Tvärsnitt ut en 
interventions-
studie 

Frågeformulär 292 änkor och 
änklingar 

Även den som nyligen förlorad sin make/maka värdesätter och 
upplever positiva emotioner. 
I ett tvärsnitt från enkäter med tre skalor över positiva emotioner 
skattades upplevelsen av humor, skratt och lycka (HSL) som mycket 
viktigt (8.7 på en skala mellan 2 och 10). Undersökningsdeltagarna 
upplevde HSL i det dagliga livet (20.5 på en skala 1-25). Upplevelse 
av HSL korrelerade med sorg- och depressionsskalorna  (r=-.37 resp 
-.49, p<0.001). Betydelsen av HSL (r=-0.21 resp. -0.33). 

Hög 
 
97 

*1 
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Beteckning 
Författare 
Tryckår 
Land 1 

Syfte Ansats 
 
Design 

Datainsamlings-
metod 

Deltagare Sammanfattning av resultat Kvalitet   

% 

Tema 2 

9. 
Makoae LN, 
Greef M, 
Phetlhu RD, 
Uys, LR, 
Naidoo JR; 
Kohi TW, et al. 
2008 
Lesotho, 
Malawi, 
Sydafrika, 
Swaziland & 
Tanzania 

Att undersöka bemästrings-
strategier bland människor som 
upplever stigmatisering på 
grund av HIV-smitta 

Kvalitativ Frågeformulär, 
fokusgrupper 

251 (111 HIV-
smittade, 114 
sjuksköterskor, 26 
volontärer) 

Humor nämns som en känslomässig bemästringsstrategi som 
används av 3.5% av undersökningsgruppen för att möta det sociala 
stigma som sjukdomen medför och för att minska fruktan (för AIDS 
och döden) och allvaret i det att vara HIV-smittad. 

Medel 
 
85 

*3, *7 

10. 
McCabe C 
2002 
Irland 

Att undersöka och ta fram 
utsagor relaterade till patienters 
erfarenheter av hur 
sjuksköterskor kommunicerar 
med dem. 

Kvalitativ 
 
Hermeneutisk 
fenomenologisk 

Ostrukturerade 
intervjuer 

8 patienter Att kunna hitta på skämt och skämta med sjuksköterskorna och andra 
förbättrade självkänslan hos patienterna. De sjuksköterskor som 
använde humor framstod som lättare för patienterna att närma sig. 
Humor fyllde en social funktion genom att få 
undersökningspersonerna att slappna av och hjälpte dem att glömma 
sina bekymmer. 

Medel 
 
83 

*2 

11. 
Minden P 
2003 
USA 

Att öka intresset för 
patientgruppen rättpsykiatriska 
patienter och utvärdera effekten 
av "humorgrupper" för dessa. 

Kvalitativ 
 
Konstruktiv-
istisk fallstudie 

Intervjuer och 
Frågeformulär. 

129 patienter 
+64 studenter 

Sjuksköterskestudenter fick leda "humorgrupper" som ett försök i 
behandlingen av rättspsykiatriska patienter. Patienterna upplevde att 
deltagandet i humorgruppen påverkade deras hälsa. Under 
deltagandet kände de sig på samma gång säkra och sårbara.  

Hög 
 
90 

*2, *4, *5, 
*6 

12. 
Olsson H, Backe 
H, Sörensen S, 
Kock M 
2002 
Sverige 

Att beskriva vilka kategorier 
som kan inkluderas i begreppet 
humor och de beskriva effekter 
och funktioner de har hos en 
människa. 

Kvalitativ 
 
Modifierad 
Grounded 
Theory 

Intervjuer 20 Två kategorier med teman och dimensioner identifierades: Möjlighet 
och hinder; Lycka, Skämtande, Ordvitsar och lek med ord, 
Oförutsedda situationer eller händelser, Situationskomedi, Humor 
som konstform. Vapen och skydd; Politisk satir. 

Låg 
 
62 

*4, *5, *6 

13. 
Sayre, Joan 
2001 
USA 

Att utveckla en fördjupad 
förståelse av former och syften 
med humoristiska 
kommunikationsmönster bland 
personal på en psykiatrisk enhet. 

Kvalitativ 
 
Grounded 
Theory 

Observationer 59 personal på 
psykiatrisk 
vårdavdelning 

Resursbrist och organisatoriska förhållanden, psykisk stress i arbete 
med en stigmatiserad patientgrupp ställde personalen inför en räcka 
olösliga situationer som bröt ner känslan av professionalitet och 
ledde till demoralisering. Detta tog sig uttryck i allt från harmlösa 
kvickheter till sarkastiska skämt. 

Medel 
 
87 

*1, *3 
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Beteckning 
Författare 
Tryckår 
Land 1 

Syfte Ansats 
 
Design 

Datainsamlings-
metod 

Deltagare Sammanfattning av resultat Kvalitet   

% 

Tema 2 

14. 
Scott T 
2007 
USA 

Att demonstrera att skälen för 
att använda skratt i akutsjukvård 
inte behöver ha något med 
humor att göra utan främst är ett 
medel att hantera emotionellt 
stressande situationer. 

Kvalitativ 
 
Menings-
koncentrering 

På 3 akutsjukhus 
bildades vardera 3 
fokusgrupper med 
sjuksköterskor, 
ambulans-
sjukvårdare och 
trafikpoliser 

3*3*? Humortemata fanns under gruppen "emotionalitet": Kvickheter, 
oväntat slut, sens moral, gammentalitet, ironiska uttryck, likretorik, 
censurera munterhet. 

Låg 
 
70 

1, 3, 5 

15. 
Struthers J 
1999 
Skottland 

Att förstå betydelsen av 
psykiatrisjuksköterskornas 
användning av humor som ett 
terapeutiskt verktyg i 
interaktionen med klienter. 

Kvalitativ 
 
Deskriptiv 
explorativ 
innehållsanalys 

Riskhändelse-
analyser och 
djupintervjuer. 

7 psykiatri-
sjuksköterskor 

Erfarenhet var den viktigaste faktorn i förberedelserna för att 
använda humor och kunskapen svår att förmedla till studenter. 
Humor lät sig inte generellt definieras utan berodde på 
sammanhanget och samverkan mellan sjuksköterskan och patienten. 
Humor är en viktig del i mental hälsa. Beslut att använda humor togs 
med hjälp av magkänsla utifrån kännedom om patienten och 
hans/hennes humor. Humoreffekt mättes oftast subjektivt, men 
ibland även genom att förändringar i patientens uppfattning av sina 
problem uppmärksammades. Effekterna blev ibland negativa när 
kommunikationen misslyckades och patienten eller de anhöriga inte 
uppfattade humorn utan tog sjuksköterskan på allvar. Efter 
deltagandet i studierna trodde sjuksköterskorna att de skulle komma 
att vara mera uppmärksamma på sin humoranvändning men inte 
förändra den. 

Hög 
 
93 

*2, *3, *4 

16. 
Thornton J, 
White A 
1999 
England 

Att undersöka användandet av 
upplevd humor på en 
intensivvårdsavdelning och att 
fastställa hur sjuksköterskor 
bemästrar sin egen och 
patienters stress i en sådan 
stressig miljö. 

Kvalitativ 
 
Fenomenologisk 
innehållsanalys 

Semistrukturerade 
Intervjuer 

8 sjuksköterskor Humor mellan sjuksköterska och patient/närstående var en 
kommunikationsväg som lättade upp stämningen och lindrade 
ångesten. Mellan personalen användes ofta galghumor. Humor 
användes stressförebyggande. Teman: olika typer av humor, humor 
på arbetet, kommunikation, personlighet, stress, social kompetens, 
lagarbete, omvårdnad, sjuk humor och diverse. 

Medel 
 
83 

*2, *3, *5, 
*6 

17. 
Wanzer M, 
Booth-
Butterfield M, 
Booth-
Butterfield S 
2005 
USA 

Att undersöka hur humor kan te 
sig på en vårdinrättning 
avseende förhållandet mellan 
sjuksköterskors humor-
användning, bemästrings-
förmåga och arbetst-
illfredställelse. 

Kvantitativ+ 
(kvalitativ) 
 
2 öppna frågor, 
Prövning av 5 
hypoteser 

Enkäter 
inkluderande 
öppna frågor och 
mätinstrument 
 

142 
sjuksköterskor 

Folkman and Lazarus's transaktionsteori om emotioner och 
bemästring användes för att förklara hur humor påverkar arbets-
tillfredställelsen bland hälso- och sjukvårdspersonal. Vanligast 
(21,4%) var att använda humor i vårdsituationer (t.ex. att ge 
läkemedel, flytta patienter, sjukgymnastik och så vidare). Mer än en 
tredjedel (38,66%) använde ordlekar/språkliga lustigheter som en 
humoristisk bemästringsstrategi. Högre poäng på humororientering 
var associerat med högre värden för humoreffektivitet, större 
självuppfattad bemästringsförmåga och högre emotionell uttrycks-
fullhet. Analys av orsakssamband visade att den transaktionella 
teorin kunde förutsäga att humororientering påverkar trivsel på 
arbetet genom dess effekt på ökad bemästringsförmåga. 

Låg 
 
70 

0 
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Beteckning 
Författare 
Tryckår 
Land 1 

Syfte Ansats 
 
Design 

Datainsamlings-
metod 

Deltagare Sammanfattning av resultat Kvalitet   

% 

Tema 2 

18. 
Westburg N 
2003 
 

Att undersöka nivån på 
hoppfullhet, skratt och 
humorupplevelser hos boende 
på ett servicehus. 

Kvantitativ+ 
kvalitativ 
 
Statistisk 
analys, 
Innehållsanalys 

Enkäter 24 äldre på 
serviceboende + 
21 personal 

Både boende och personal på ett serviceboende ansåg att det fanns 
många fördelar med skratt och humor och de mådde bättre när de 
skrattade, men de hade olika källor till skratt. De flesta skrattade 
ofta, men vissa boende sällan. Mer hoppfulla personer hade lättare 
att se humorn i vardagliga situationer. 

Medel 
 
82 

*2, *3 

19. 
Widerfors G 
2000 
Sverige 

Att undersöka hur parkinsson-
sjuka personer och deras när-
stående upplevde och hanterade 
den situation som parkinsson-
sjukdomen medförde 

Kvalitativ 
 
Grounded 
Theory 

Vägledda 
intervjuer 

13 Flera patienter med Parkinssons sjukdom i studien ansåg att en viktig 
del i kampen mot sjukdomen var att kunna ha roligt tillsammans, ha 
humor och en positiv sinnesstämning. Humor blev ett hjälpmedel för 
att kunna tala om sina symptom med omgivningen. 

Hög 
 
95 

*3, *7 

20. 
Åstedt-Kurki P, 
Isola A, 
Tammentie T, 
Kervinen U 
2001 
Finland 

Att beskriva humorns positiva 
inverkan på förhållandet mellan 
patienten och sjuksköterska och 
patientens hälsa. 

Kvalitativ 
 
Innehållsanalys 

Skriftliga 
rapporter, 
intervjuer. 

13 kroniskt sjuka Humor är svårt att undersöka då den uppkommer spontant och är 
situationsberoende och det kan vara svårt att i detalj återge 
humorinslag i efterhand. Humor är viktig och kvarstår då för-
hållanden/ situationer förändras. Humor i relationen patient-
sjuksköterska gjorde att patienten lättare kunde bemästra svåra 
situationer, fick nya perspektiv, en stunds avslappning och vila från 
bekymmer, tog sig samman och lättare kunde tro på sin egen 
överlevnad. För patienten blev det enklare att uttrycka behov och be 
om hjälp då sjuksköterskan var gladlynt och lekfull. De flesta 
deltagare önskade att sjuksköterskan använde sig av mer humor. 

Låg 
 
73 

1, 2, 3, 4, 
5 

1 Land där studien genomförts 
2 * = Artikeln refererad i uppsatsens resultatdel under angivet tema 
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6.4 Bilaga 4 – Granskningsmall för kvalitetsbedömning av ingående artiklar 
 

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 frågeställningen/frågeställningarna tydligt formulerade? 
7. Är metoden beskriven? 
8. Är designen relevant utifrån syftet? 
9. Finns inklusionskriterier beskrivna? 

10. Är inklusionskriterierna relevanta? 
11. Finns exklusionskriterierna beskrivna? 
12. Är exklusionskriterierna relevanta? 
13. Är urvalsmetoden beskriven? 
14. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte? 
15. Är populationen/undersökningsgruppen beskriven? 
16. Är undersökningsgruppen/populationen representativ för studiens syfte? 
17. Anges var studien genomfördes? 
18. Anges när studien genomfördes? 
19. Anges hur datainsamlingen genomfördes? 
20. Anges vilka mätmetoder som användes? Är data systematiskt insamlade? 
21. Anges bortfallets storlek? 
22. Kan bortfallet accepteras? 
23. Beskrivs studiens huvudresultat? 
24. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och/eller analyserats? 
25. Diskuterar författarna studiens interna validitet/trovärdighet? 
26. Besvaras studiens syfte/frågeställningar? 
27. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet? 
28. Diskuterar författarna studiens externa validitet/tillämpbarhet? 
29. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter? 
30. Diskuterar författarna studiens kliniska värde? 
 

Poäng:                   (Max 60p. Svar; ja ger 2 p, delvis ger 1 p, nej ger 0 p på varje fråga) 

Kvalitet: låg (<36p [60%])     medel (>=45p [75%])     hög (>=54p [90%]) 
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6.5 Bilaga 5 – Evidensstyrka 
 

Tabell 1. Evidensstyrka 1 

   

1 Stark vetenskaplig grund Åtminstone två studier med högt bevisvärde, eller en systematisk 
översikt/metastudie med högt bevisvärde 

2 Måttlig vetenskaplig grund En studie med högt bevisvärde och minst två studier med medelhögt 
bevisvärde. 

3 Begränsad vetenskaplig grund En studie med högt bevisvärde eller minst två studier med medelhögt 
bevisvärde. 

4 Otillräcklig vetenskaplig grund En studie med medelhögt bevisvärde och/eller studier med lågt bevisvärde. 

1 Gäller vid samstämmiga studier. Om motstridiga studier förekommer reduceras graden ett steg. (efter 
Bahtsevani, 2008 s 45) 
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