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Sammanfattning  

 

Syfte: Syftet med föreliggande litteraturstudie var att belysa betydelsen av humor som 

kommunikationsmedel mellan patient och sjuksköterska i omvårdnad, samt inom personalgrupp. 

Metod: Studien genomfördes som en litteraturstudie, där relevanta artiklar söktes i databaserna 

Cinahl, PubMed och PsychInfo. Även sökmotorn Elin@Dalarna samt tidskriften Vård i Norden 

användes. Femton vetenskapliga artiklar, både kvalitativa och kvantitativa granskades och 

analyserades. Resultat: Resultatet av analysen visade två övergripande teman som handlade om 

humor som en copingstrategi och humor som relationsskapande. Analysen visade även att humor 

som kommunikationsmedel är viktigt i relationen mellan patient och sjuksköterska, där humor 

bygger en grund till en djupare relation. Humor hjälper patienten att hantera sjukdomstillstånd 

och är ett steg till tillfrisknande. Patienten kan lättare uttrycka och hantera känslor. Patienten 

upplever med hjälp av humor en ökad livstillfredsställelse och en effektivare stresshantering. 

Sjuksköterskan kan lättare hantera känslor och ta en paus från jobbiga situationer med hjälp av 

humor. Humor ger energi och stärker personalgruppen. Personalgruppen känner en samhörighet 

och kan lättare hantera situationer tillsammans genom att använda humor.  

 

Nyckelord: hopp, humor, kommunikation, omsorg, sjuksköterska. 
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Introduktion 

 

Fossum (2007) beskriver kommunikation i omvårdnad som livsnödvändigt. Människan 

behöver kommunicera för att överleva, kunna samarbeta och för att tillfredsställa personliga 

behov. Sjuksköterskan träffar människor som alla har olika förutsättningar för att ta emot och 

förstå rekommendationer som rör deras hälsa. Som sjuksköterska är det viktigt att lyssna på 

hur patienten själv uppfattar till exempel sin sjukdom eller sina symtom, för att sedan kunna 

ge den bästa tänkbara vården.  

 

Humor som kommunikationsmedel 

 

Enligt Olsson, Backe och Sörensen (2003) har humor och kommunikation fyra funktioner. 

Social funktion som syftar till att skapa samhörighet, stärka gemenskap och stärka trygghet i 

en grupp eller familj för att skapa en hemkänsla, då man känner sig accepterad och omtyckt 

för den person man är. Expressiv funktion syftar till att ge samtalet uttryck för egna 

funderingar och känslor. Det är inte det som sägs som är det viktiga utan det kan vara tonfall 

eller gester som blir förmedlade och vara den största avsikten med humorbudskapet. 

Informationsfunktion, överför information och kunskap. Humor spelar ofta en stor roll då det 

avdramatiserar effekter och kan få personer mer mottagliga för information och kunskap. 

Språket har en stor betydelse, liksom relationen mellan personerna som kommunikationen 

involverar. Kontrollfunktion är viktig för att få återkoppling till att kommunikationen gått 

fram. I humorkommunikation ger mottagaren uttryck för om denne förstått och uppskattat 

skämtet genom kommentarer eller tystnad. Skrattet kan vara en feedback på 

humormeddelandet. Enligt Jahren-Kristoffersen, Nortvedt och Skaug (2005) kan humor 

mellan sjuksköterska och patient skapa närhet och kontakt, få känslor förmedlade och ångest 

kan lindras. Humor kan även bidra till avslappning. Skrattet sätter igång fysiologiska 

processer som kan vara stärkande för immunförsvaret. Det bidrar till livsglädje och livsmod. 

Även Rössner (2005) beskriver att ett gott skratt har goda hälsoeffekter, på det endokrina 

systemet, hjärta och kärl, muskler samt skelett. Även om forskningen är otillräcklig så finns 

det data som stöder detta. Enligt McCreaddie och Wiggins (2007) har humor en direkt och 

indirekt påverkan på människan. Den direkta påverkan är de fysiologiska förändringar i 

kroppen som är positiv och främjar hälsa. Humor och skratt kan resultera i ett positivt 



2 

 

emotionellt tillstånd som ger fördelar för hälsan. Den direkta fysiologiska kopplingen av 

humor och hälsa ger effekter på smärta, hjärta och kärl samt immunitet. Den indirekta 

påverkan av humor och skratt kan bidra till att mildra negativa effekter av stress. Man kan 

även se potentiella fördelar i socialt stöd och kompetens. Enligt Vilaython, Arnau, Rosen och 

Mascaro (2003) kan humor förstärka hopp hos människor. Penson et al. (2005) belyser i sin 

studie att skrattet är ett verktyg för sociala interaktioner. Skratt hjälper till att kommunicera 

positiva upplevelser. Det hjälper människor att komma närmare varandra. Skratt kan även 

lugna aggressioner och underlättar kommunikationen. Humor kan användas av sjuksköterskan 

för att skapa en positiv miljö för patienten. Uppmuntrande humor lyfter humöret och 

förbättrar hälsan hos patienten och sjuksköterskan. Vidare beskriver Olsson, Backe, Sörensen 

och Kock (2002) att skratt som ett resultat av humor kan bidra till både närhet och distans 

mellan människor. Där skrattet tillsammans med någon bidrar till samhörighet och motverkar 

utanförskap. Humor kan dock bidra till hinder i kommunikation mellan människor om man är 

okänslig och inte använder det i rätt sammanhang. Empati är en mycket viktig ingrediens vid 

humor. Att kunna förutse hur humor kommer att uppfattas hos mottagaren och känna av 

dennes emotionella status är viktigt, liksom att vara uppmärksam på vad som är rätt och fel 

samt vad som är acceptabelt och inte. Det är en konst att klara av. Man ses som antingen 

känslig eller okänslig beroende på hur duktig man är på att anpassa humor till situationen. Det 

passar inte alltid att vara rolig. 

 

Astedt-Kurki och Isola (2001) beskriver att humor mellan sjuksköterska och patient kan bidra 

till att båda två kan klara av olika omvårdnadshandlingar som kan vara svåra, jobbiga och 

generande. Humor gör det också lättare för patienten och sjuksköterskan att erkänna att man 

inte kan och vet allting. Patienten kan genom att använda humor lättare låta bli att skämmas. 

Patienten använder humor av olika anledningar. För att hantera svårigheter i livet samt för att 

undvika konflikter. Professorn A. Antonovsky (Antonovsky, 2005) myntade begreppet 

KASAM-känsla av sammanhang, som innebar att människor som befann sig i eller upplevde 

svåra situationer med hjälp av en hög KASAM kunde ta sig ur situationen lättare än de som 

hade en låg KASAM. De som kunde se något positivt i sin situation hade en hög KASAM. A. 

Antonovsky beskrev att KASAM bestod av tre komponenter: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Begriplighet handlar om att uppleva yttre och inre stimuli som är gripbara och 

sammanhängande. En människa som har en hög känsla av begriplighet kan lättare greppa 

situationer och ta sig ur dem. Hanterbarhet innebär att en person som befinner sig i en svår 
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situation kan acceptera att livet inte alltid är lätt och därför kan bära det med sig utan att gå 

ner sig. Meningsfullhet är en motivationskomponent. Delaktighet i sitt eget liv och öde gör att 

man känner en meningsfullhet i svåra situationer. Vidare beskriver Astedt-Kurki och Isola 

(2001) att humor hjälper patienten att uttrycka känslor som annars kan vara svåra att uttrycka. 

Humor bidrar till optimala möten i olika situationer. Humor och skratt bidrar även till att 

sjuksköterskan orkar med sitt jobb i svåra situationer. Humor kan kallas för en 

kommunicerande strategi i arbetet som sjuksköterska. Moore (2008) har kommit fram till att 

arbetsklimatet blir bättre genom humor mellan patient och sjuksköterska, det har även visat 

sig att humor som kommunikationsmedel är till stor nytta i den moderna omvårdnaden. 

 

 

Begreppsförklaring 

 

I denna studie betyder begreppet humor en förmåga att framkalla glädje och känslor hos en 

individ. Det kan handla om att möta en individ med ett leende på läpparna lika väl som att 

berätta en rolig histora.  

 

Problemformulering 

 

Studier visar att humor har en positiv betydelse i kommunikation mellan människor både för 

det fysiologiska och emotionella tillståndet (McCreaddie & Wiggins, 2007) Humor har även 

en social funktion som syftar till att skapa samhörighet, stärka gemenskap och stärka trygghet 

i en grupp. Humor har också en expressiv funktion som syftar till att ge samtalet uttryck för 

egna funderingar och känslor. Humor spelar ofta en stor roll genom att avdramatisera effekter 

och få personer mer mottagliga för information och kunskap (Olsson, Backe & Sörensen, 

2003). Det författarna saknar kunskap om är vilken betydelse humor har i kommunikation 

mellan patient och sjuksköterska i olika sammanhang, om och när det är lämpligt att använda 

humor i omvårdnad. Författarna vill därför undersöka hur sjuksköterskan kan använda humor 

i omvårdnad och vilken betydelse det har för patienten, hur patienten upplever och påverkas 

av humor som kommunikationsmedel i olika situationer. Författarna vill även ha kunskap om 

hur sjuksköterskan upplever humor i sitt arbete.  
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Syfte 

 

Syftet med denna studie var att belysa betydelsen av humor som kommunikationsmedel 

mellan sjuksköterska och patient i omvårdnad, samt inom personalgrupp.  

 

Metod  

 

Design  

 

Studien genomfördes som en litteraturstudie (Forsberg & Wengström, 2008).  

 

Datainsamling och urval av litteratur 

 

Sökning av artiklar gjordes i tre databaser; Cinahl, PubMed och Psychinfo. Även sökmotorn 

Elin@Dalarna samt tidskriften Vård i Norden användes. Cinahl innehåller publikationer 

relaterade till omvårdnad, arbetsterapi och sjukgymnastik. PubMed är en databas som 

innehåller publikationer inom omvårdnad, medicin och odontologi. Psychinfo är en databas 

med publikationer som täcker omvårdnad, medicin och närliggande områden (Forsberg & 

Wengström, 2008). Innan artikelsökningen påbörjades identifierades ett antal MeSH (Medical 

Subject Headings) termer utifrån syftet. Dessa användes senare som sökord i databaserna. De 

MeSH termer som identifierades var; care, communication, hope, humor, humour, nurse. 

Dessa användes sedan i olika kombinationer i de olika databaserna. Vid sökresultat som gav 

mer än 921 antal träffar lades ytterligare sökord till för att skärpa upp sökresultatet. För 

sammanställning av sökningar se bilaga 3, tabell 2. Kriterier som sattes upp innan var att finna 

studier mellan år 2000 - 2011 samt att de skulle vara publicerade på engelska, i fulltext och 

vara peer reviewed. Både kvalitativa och kvantitativa studier inkluderades i analysen vilket 

kan göras i litteraturstudier (Forsberg & Wengström, 2008). Artiklar som bedömdes vara av 

låg kvalitet enligt granskningsmallen (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006 och Forsberg & 

Wengström, 2008) exkluderades.  
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Kvalitetsbedömning och dataanalys  

 

Den litteratur som befanns lämplig för studien granskades utifrån en mall för 

kvalitetsbedömning som var framtagen av Högskolan Dalarna (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 

2006 och Forsberg & Wengström, 2008) se bilaga 1 och 2. Resultatet av artikelgranskningen 

utifrån mallen kunde bli låg (<52%), medel (>52%) respektive hög (>80%). Författarna 

analyserade studier vars resultat var medel eller högre. I granskningsmallarna fanns ja och 

nej-frågor. Varje ja-svar poängsattes med 1 poäng och nej-svar poängsattes med 0 poäng. 

Maxpoängen för kvantitativa studier var 29 poäng. Maxpoängen för kvalitativa studier var 25 

poäng. För sammanställning av studier och kvalitetsbedömning se bilaga 4, tabell 3. 

 

Dataanalysen gjordes utifrån Graneheim och Lundman (2004) modell för innehållsanalys. 

Data organiserades och jämfördes i en matris med rubriker som preliminärt speglade 

studiernas fynd. Författarna valde ut meningsbärande enheter, koder, teman och kategorier 

som vidare låg till grund för studiens slutresultat, se tabell 1. 

  

Tabell 1. Exempel på meningsbärande enheter, kondenserande enheter och koder. 

Meningsbärande enhet Kondenserande meningsbärande 

enhet 

Kod 

Well you have to have a sense of 

humour if you want to live and 

survive. You have to keep it up no 

matter how much it hurts. It keeps 

you going 

have to have a sense of humour if 

you want to live and survive. 

Humour for survival = Humor för 

att överleva  

Humour was an important strategy 

of survival, of pulling through and 

also an indication that the person 

had survived or pulled through the 

worst stage. It also helped clients 

to accept what had happened by 

providing new perspectives and 

solutions or helping to find a 

positive perspective on things. 

Humour was an important strategy 

of survival. Helping to find a 

positive perspective on things. 

Positive perspective = positiva 

perspektiv 
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De två teman som framkom vid analysen var coping som hantering av situationer och 

relationsskapande effekter. Inom temat coping fanns kategorierna begriplighet, hanterbarhet 

och meningsfullhet. Inom temat relationsskapande effekter fanns kategorierna relation mellan 

sjuksköterska och patient och relation inom personalgruppen. Dessa teman och kategorier 

utgör rubriker och redovisas i resultatet se bilaga 5, tabell 4. 

 

Forskningsetiska överväganden 

 

Författarna till uppsatsen intygar att de strävat efter att förhålla sig objektiva till den 

analyserade litteraturen. De har strävat efter att sanningsenligt återge resultat och redovisar 

samtliga referenser. Författarna intygar att de inte plagierat andras arbeten och varit 

noggranna i sina beskrivningar av resultaten. Endast studier som var granskade och godkända 

av etisk kommitté användes i uppsatsen (Forsberg & Wengström 2008). 

 

Tillvägagångssätt  

 

Författarna till examensarbetet gjorde artikelsökningarna på varsitt håll utifrån 

överenskommet tillvägagångssätt där var och en tydligt skrev ner sina sökvägar, sökord, antal 

träffar och lästa abstrakts. Författarna har haft kontakt via MSN messenger, mail, telefon och 

träffar där de diskuterat vad som skulle göras och hur. De delade upp arbetet mellan varandra 

så jämt som möjligt.   

 

För att välja ut de studier som var relevanta lästes först titeln på studien. Om författarna ansåg 

att det handlade om ämnet gick de vidare och läste abstraktet. Om abstraktet också verkade 

relevant lästes resultatet för att se om det var användbart till studien. Sedan gjordes en 

kvalitetsgranskning som var framtagen av högskolan där författarna poängsatte studierna 

utifrån frågor (Willman, Stoltz & Bahtsevani, 2006 och Forsberg & Wengström, 2008). När 

detta var klart och studien hade kvalitet av medel eller hög gick författarna vidare och 

analyserade studien (Graneheim & Lundman, 2004).  
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Resultat 

 

De två teman som framkom vid analys av studierna var coping och relationsskapande 

effekter. Under temat coping fanns följande kategorier: begriplighet, hanterbarhet och 

meningsfullhet. Under temat relationsskapande effekter fanns kategorierna: relation mellan 

sjuksköterska och patient och relation i personalgruppen. 

 

Coping  

 

Begriplighet  

 

I en studie av Åstedt-Kurki, Isola Tammentie & Kervinen (2001) där syftet var att beskriva 

patientens upplevelse och välbefinnande av humor i relationen med sjuksköterskan, upplevdes 

humor som en överlevnadsstrategi. Det bidrog till positiva perspektiv på livet, och gjorde att 

patienten kunde glömma och filtrera obehagliga saker. Ytterligare två studier (Greenberg, 

2003; Davidson,Worrall & Hickson, 2008) visade att humor bidrog till positiva upplevelser 

och känslor. Johnson (2002) beskrev i sin studie om kvinnor med bröstcancer att humor 

bidrog till att deltagarna kunde fokusera på det positiva och se ljusare på situationen de befann 

sig i. Studien visade också att deltagarna upplevde att om man kunde skratta var man en 

överlevare. Även Kinsman Dean och Gregory (2004) kom fram till i sin studie att humor är 

viktigt för att överleva. Enligt Minden (2002), som gjorde en studie om vilken effekt humor 

har på patient inom rättspsykiatrisk vård, bidrog humor till avslappning och öppenhet. En 

mänskligare sida hos patienten trädde fram. Greenberg (2003) beskrev att humor bidrog till att 

patienten använde humor för att lösa problem då denne kunde ändra perspektiv på situationen 

och finna alternativa lösningar. I en studie av Olsson, Koch, Backe och Sörenssen (2000) var 

syftet att beskriva erfarenheter i sjukvård och att hitta en länk mellan humor och vård. 

Deltagarna beskrev att få av dem upplevt humor inom omvårdnad men de ansåg att det var 

viktigt att vårdgivare använder humor i vården.  
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Hanterbarhet 

 

Åstedt-Kurki et al. (2001) belyste att humor kan användas som en försvarsmekanism. Humor 

bidrog till att patienten kunde hantera och ventilera starka känslor. Deltagarna i en studie av 

Johnson (2002) beskrev att humor bidrog till att de lättare kunde klara av sitt 

sjukdomstillstånd. Även Greenberg (2003) tog upp i sin studie att humor bidrog till att 

patienten lättare kunde hantera sin sjukdom. Humor gav patienten en strategi att ta hand om 

sig själv och lösa problem. Wantzer, Sparks och Frimier (2009) kom fram till att humor 

användes som en copingstrategi. Humor bidrog till en effektivare stresshantering för 

patienten. Enligt Kinsman Dean et al. (2004) bidrog humor till att patienten lättare kunde 

anpassa sig till miljön på vårdinrättningen.  

 

Meningsfullhet 

 

Åstedt-Kurki et al. (2001) beskrev att när sjuksköterskan använde humor blev patienten mer 

motiverad till att ta hand om sig själv. Johnson (2002) studerade hur kvinnor med bröstcancer 

upplevde humor. En patient beskrev att den första tiden av sjukdomen fanns inget att glädjas 

åt, men ju längre tiden gick och ju friskare patienten blev desto lättare gick det att hitta fler 

saker att skratta åt. Humor var ett steg till tillfrisknande. I en studie av Kinsman Dean och 

Major (2007) beskrev patienten att humor ingav trygghet. Kinsman Dean och Gregory (2004) 

kom även de fram till att patienten kände en tillit och trygghet i humor. Humor hade en 

lugnande effekt och när den var vänlig och känslig upplevde patienten meningsfullhet. 

Greenberg (2003) beskrev i sin studie att vänlig humor hjälpte patienten att uppfatta sådant 

som var roligt. Humor lugnade oro och bevarade välbefinnande hos patienten. Humor bidrog 

till att patienten kunde alliera sig med och acceptera sin sjukdom, vilket bidrog till bättre 

välbefinnande och hälsa. Lund, Utz, Kaserta och De Vries (2008) gjorde en studie om hur 

humor påverkar sorgearbetet hos nyblivna änkor/änklingar. Deltagarna beskrev att glädje 

upplevdes starkare än humor och skratt. När glädjen väl infunnit sig i det vardagliga livet 

kände deltagarna att detta var mer viktigt än humor och skratt. Upplevelsen av glädje gav 

även fördelar av att sorg och depression uppfattades som lägre då man kunde skratta och 

använda humor. Deltagarna ansåg att humor och glädje var viktigt i sorgearbetet. Wantzer et 

al. (2009) beskrev att humor var betydande för livstillfredsställelsen hos patienten. Petzäll och 

Olsson (2007) kom fram till att humor gav ett bättre välbefinnande hos patient inom skyddat 
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boende vilket bidrog till meningsfullhet. Minden (2002) beskrev att humor gav fördelar 

mentalt, fysiskt, socialt och spirituellt hos patient inom rättspsykiatrisk vård.  

 

Relationsskapande effekter 

 

Relation mellan sjuksköterska och patient 

 

Åstedt-Kurki et al. (2001) belyste i sin studie att när sjuksköterskan använde humor i 

relationen med patienten hjälpte det patienten att bevara sin värdighet. Humor framträdde mer 

ju längre vårdrelation varade. I en studie av Johnson (2002) framkom att relationen mellan 

patient och sjuksköterska blev djupare när humor användes. Sjuksköterskan kunde med hjälp 

av humor lämna ett varaktigt intryck hos patienten och gjorde vårdtiden mer uthärdlig. I 

studien beskrev patienten att sjuksköterskan uppfattades som mer känslig, mänsklig och 

tillförlitlig. Kinsman Dean och Major (2007) beskrev att humor bidrog till att bygga 

meningsfulla kontakter och skapade en djupare relation mellan patient och sjuksköterska. Det 

gav sjuksköterskan möjlighet att uppmärksamma patientens upplevelse av situationen denne 

befann sig i, genom att lyssna efter det gömda meddelandet när patienten använde humor i 

kommunikationen. Sjuksköterskans användning av humor bidrog till att skydda patientens 

värdighet samt gav respekt för patientens personlighet. För sjuksköterskan bidrog humor med 

att skapa distans till patienten och patienten såg sjuksköterskan som mer mänsklig och mindre 

stel.  

 

Kinsman Dean och Gregory (2004) belyste i sin studie att humor hjälpte sjuksköterskan och 

patienten att bryta isen vid första kontakt med varandra. Humor gjorde det lättare för patienten 

och sjuksköterskan att kommunicera djupa tankar som lade en grund till en sammanfogad 

vårdrelation. Humor bidrog till att stödja, förbättra och upprätthålla vårdrelationen och hjälpte 

även till att bevara värdigheten hos patienten. Humor gav också ett stöd i palliativ vård. 

Studien tar upp att det är viktigt för en sjuksköterska att vara uppmärksam på signaler hos en 

patient och lita på sin intuition när det inte är lämpligt att använda humor. Studien beskriver 

även specifika situationer när humor visar sig inte vara lämpligt att använda, som vid ilska, 

rädsla, oro, sorg, intensiv smärta och vid dödsbädd. Minden (2002) belyste att humor bidrog 
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till en social hälsa och en meningsfull och tillfredsställande vårdrelation. Även Davidson et al. 

(2008) tar upp att humor är en viktig del i relationen.  

 

I en studie av Greenberg (2003) beskrev patienten och sjuksköterskan att humor fungerade 

som en isbrytare i relationen. Humor reducerade patientens oro och konflikter samt bidrog till 

att patienten kunde ha mer kontroll på sin situation. Humor hjälpte även patienten att känna 

sig avslappnad och blev distraherad. När sjuksköterskan använde empati i humor kände 

patienten en tillit till personen. Patienten uppfattade sjuksköterskan som mer mänsklig i 

omvårdnaden när humor användes. Studien kom även fram till att utan sympati och känsla blir 

humor inte stödjande och engagerande. Det är viktigt att sjuksköterskan kan se när humor inte 

passar. Olsson, Backe, Sörensen och Koch (2001) bekräftar också att det är viktigt för 

sjuksköterskan att känna av situationen för att kunna avgöra när humor inte är lämpligt att 

använda.  

 

Olsson et al. (2001) beskrev i sin studie att sjuksköterskan såg humor som antingen en 

möjlighet eller ett hinder beroende på hur det användes. Om man skrattar med någon blir det 

en möjlighet men om man skrattar åt någon så blir det ett hinder i relationen, Även Scholl 

(2007) tar upp att humor fungerar som en isbrytare och gör det lättare att kommunicera i 

vårdrelationen mellan sjuksköterska och patient. Genom humor kan sjuksköterskan uppfatta 

de behov som patienten har och tillgodose dessa. 

 

Relation i personalgruppen 

 

Åstedt-Kurki et al. (2001) beskrev att humor gjorde jobbet lättare i arbetslaget. Kinsman Dean 

och Major (2007) belyste i sin studie att humor gav energi och stärkte arbetslaget. Personalen 

kom närmare varandra och gruppen sammanfogades. Humor gjorde att personalen kunde lätta 

på spänningar och de ingav förtroende för varandra. Personalen kunde lättare hantera känslor 

med hjälp av humor. Humor hjälpte personalen att omforma svåra situationer och gav 

känslomässig flexibilitet. Sjuksköterskan använde humor som ett verktyg för att bevara styrka 

och kontroll i sitt arbete. Kinsman Dean och Gregory (2004) kom fram till att humor är viktigt 

för samhörighet och gjorde arbetsgruppen tightare. Humor gav energi, ömsesidigt stöd som 

gjorde det lättare för personal att hantera olika situationer som till exempel spänning och sorg. 

Humor kunde även ge personalen möjlighet att ta en paus från svåra situationer och avbrott 
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från jobbet. En sjuksköterska i en studie av Wantzer et al. (2005) upplevde att humor gjorde 

det lättare att hantera svåra situationer och att denne kände en tillfredsställelse i sitt jobb. 

Även deltagare i en studie av Scott (2007) beskrev att humor gjorde det lättare att hantera 

svåra situationer.  

 

Diskussion 

 

Sammanfattning av huvudresultat 

 

Syftet med denna litteraturstudie var att belysa betydelsen av humor som 

kommunikationsmedel mellan patient och sjuksköterska i omvårdnad, samt inom 

personalgrupp. Resultatet av analysen visade två övergripande teman som handlade om 

humor som en copingstrategi och humor som relationsskapande. Analysen visade att enligt 

Johnson, (2002) var humor som kommunikationsmedel viktigt i relationen mellan patient och 

sjuksköterska, där humor bygger en grund till en djupare relation. Humor hjälpte patienten att 

hantera sjukdomstillstånd och är ett steg till tillfrisknande. Enligt Åstedt-Kurki et al. (2001) 

kan patienten lättare uttrycka och hantera känslor. Enligt Wantzer et al. (2009) upplevde 

patienten att humor gav en ökad livstillfredsställelse och en effektivare stresshantering. Lund 

et al. (2008) beskrev att närstående till en avliden patient upplevde att glädje, humor och 

skratt är viktigt i sorgearbetet. Enligt Kinsman Dean & Major, (2007); Kinsman Dean & 

Gregory, (2004) upplevde sjuksköterskan att humor gjorde det lättare att hantera känslor och 

ta en paus från jobbiga situationer. Humor gav energi och stärkte personalgruppen som kände 

en samhörighet och lättare kunde hantera situationer tillsammans genom att använda humor.  

 

Resultatdiskussion 

 

Författarna har utifrån sin egen tolkning av resultatet kommit fram till att humor kan användas 

som en copingstrategi där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet ingår. 

Som framkommit är humor en strategi som kan användas i kommunikationen sjuksköterska 

och patient, samt inom personalgrupp. För att kunna hantera en svår situation i livet måste den 

enskilde individen enligt A. Antonovsky (Antonovsky, 2005) ha en hög känsla av 

sammanhang (KASAM) där begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet är de tre viktiga 
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komponenterna. Modellen för hälsa enligt A. Antonovsky kallas det salutogena synsättet. Om 

en person kan uppleva en hög begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet främjas hälsa. 

Om en person kan hantera en svår situation har man hälsa. Lund et al. (2008); Petzäll och 

Olsson (2007); Kinsman Dean och Gregory (2004) beskriver att humor är ett bra 

kommunikationsmedel i omvårdnad. Humor befanns även ha funktionen att bevara 

välbefinnande samt ge glädje och trygghet vilket påverkar värdigheten och hälsan positivt 

Genom denna mekanism bidrar humor till att hjälpa patienten att få positiva perspektiv på sin 

situation och uppleva en känsla av överlevnad. Åstedt-Kurki et al. (2001); Wantzer et al. 

(2009); Kinsman Dean och Gregory (2004); Greenberg (2003) beskriver att en patient 

dessutom lättare kan hantera sjukdom, stress och anpassa sig till en ny miljö. Enligt Åstedt-

Kurki et al. (2001); Greenberg (2003) ger humor patienten motivation och lugnar oro. 

Analysen visar även att humor bidrar till relationsskapande effekter mellan sjuksköterska och 

patient samt inom personalgrupp. Samtidigt har det också framkommit (Kinsman Dean & 

Gregory, 2004; Greenberg, 2003; Olsson et al., 2001) att humor inte är lämpligt i alla lägen, 

sjuksköterskan måste kunna känna av när det inte passar att använda humor. Humor fungerar 

bäst när den är empatisk och vänlig. Enligt Greenberg (2003) kan patientens upplevelse av att 

vistas inom vård och omsorg vara tung och svår. Patienten förväntar sig att sjukhusmiljön ska 

vara allvarlig och sorglig där humor inte har någon plats. Patienten uppskattar sjuksköterskan 

som använder humor eftersom att det lättar upp stämningen vilket uppfattas som positivt. 

 

Flera studier (Petzäll & Olsson, 2007; Kinsman Dean & Gregory, 2004; Minden, 2002) kom 

fram till likartade resultat som till exempel att humor fungerar som en isbrytare, fördjupar 

relationen och öppnar upp mellanmänskliga kontakter mellan människor. Detta tolkar 

författarna som viktiga delar i omvårdnadsrelationen. I första vårdmötet är det viktigt att 

kunna bryta isen då det bidrar till en mer öppen kommunikation. Detta leder sedan till en 

fördjupad relation mellan sjuksköterska och patient. När relationen är fördjupad upplever 

patienten meningsfullhet och att situationen är gripbar vilket bidrar till att patienten kan 

hantera sin situation lättare. Det framgick även i två studier (Åstedt-Kurki et al., 2001; 

Minden, 2002) att när sjuksköterskan använder humor kan patienten ventilera och hantera 

svåra känslor och situationer. Detta tolkar författarna som en viktig del i omvårdnaden. Där 

sjuksköterskan ser hela människan som en enhet med kropp, själ och ande (Wiklund, 2003). 

Sjuksköterskan finns till för patienten, lyssnar och kan ta emot det som patienten ger uttryck 

för. 
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I Joyce Travelbees omvårdnadsteori (Jahren Kristoffersen, Nortvedt & Skaug, 2006) tas 

relationen mellan sjuksköterska och patient upp som grundläggande för omvårdnaden. För att 

kunna etablera en vårdrelation måste patienten och sjuksköterskan lära känna och 

kommunicera med varandra. Genom kommunikation förmedlas känslor och tankar som 

hjälper till att fördjupa relationen. Studiens resultat belyser att humor som 

kommunikationsmedel bekräftar Travelbees teori. Enligt Åstedt-Kurki et al. (2001); Kinsman 

Dean och Gregory, (2004); Minden, (2002) bidrar humor till att människor lättare kan öppna 

upp sig för varandra, förmedla känslor och tankar och sjuksköterskan kan därmed hjälpa 

patienten att hantera situationen. 

 

Studiens resultat visar att man som sjuksköterska kan känna sig trygg i att använda humor i 

kommunikationen med patienten, då det finns vetenskapligt belägg för detta. Det som inte har 

framkommit direkt i någon studie är att humor i personalgruppen smittar av sig så att det blir 

en godare vård till patient. Till exempel när vårdgivare har roligt i fikarummet och sedan tar 

det med sig in till patienten. Däremot tolkar författarna att sådana paralleller kan dras (Wanzer 

et al., 2005) då vårdgivare mår bättre och känner en tillfredsställelse i sin yrkesroll när humor 

finns inom personalgrupp.  

 

Metoddiskussion 

 

Författarna tog reda på MeSH termer som var relevanta utifrån syftet som sedan användes 

som sökord i olika kombinationer. Detta bidrog till att det lättare gick att finna artiklar som 

handlade om ämnet, för att få de mest relevanta artiklarna.  

 

Författarna sökte artiklar i databaserna Cinahl, Pubmed, Psychinfo, sökmotorn Elin@Dalarna 

och tidskriften Vård i Norden. Cinahl, Pubmed och Elin@Dalarna användes då författarna 

kände till dem sedan tidigare och visste hur de fungerade. Psychinfo och Vård i Norden fick 

författarna tips om att använda genom högskolans bibliotek samt tidigare 

sjuksköterskestudenter. Författarna upplevde att tidsbegränsningen för att skriva studien 

bidrog till att inga fler databaser kunde användas då det är tidskrävande att lära sig hur de 

fungerar. Ändå bidrog valet av sökvägar till att författarna har fått ett stort utbud av artiklar att 

välja bland. Det bidrog också till att författarna fann en del dubbletter och att författarna har 
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läst samma abstrakt och valt ut samma artiklar. Risken har varit större då författarna gjorde 

sökningen på olika håll. Detta var negativt och försvårade arbetet som blev mer tidsödande 

eftersom att en del artiklar fick sökas om för att det skulle stämma i redovisningen av 

artikelsökningen. 

 

Avgränsningen för artikelsökningen var mellan år 2000 och 2011. Detta gjorde författarna för 

att få så nya studier som möjligt men författarna kunde inte avgränsa till de senaste fem åren 

då det inte fanns tillräckligt med studier att välja bland i de databaser som användes. Därav 

valdes publicerade artiklar under en tio års period. Hade fler databaser använts skulle 

avgränsningen kunnat bli ännu bättre och därmed bidragit till nyare forskning som underlag 

för resultatet. Författarna valde att söka studier som var skrivna på engelska för att sålla bort 

artiklar som var skrivna på språk författarna inte förstod. Eftersom att engelska inte är 

författarnas modersmål kan missuppfattningar och feltolkning uppstått. Författarna valde att 

söka artiklar som fanns publicerade i fulltext. Detta gjordes för att finna artiklar som var så 

lättillgängliga som möjligt utan kostnad. Artiklarna skulle även vara Peer reviewed. Detta är 

ett krav för att få publicera en vetenskaplig artikel och det var ett inklusionskriterie för att öka 

kvalitén så mycket som möjligt i författarnas studie. Artiklar som användes i resultatet var av 

både kvalitativ och kvantitativ ansats. Författarna anser att det har varit bra att inkludera båda 

ansatserna för att få en bredare och djupare studie.  

 

För att välja ut de studier som var relevanta lästes först titeln på studien. Om författarna ansåg 

att det handlade om ämnet gick de vidare och läste abstraktet. Om abstraktet också verkade 

relevant lästes resultatet för att se om det var användbart till studien. Sedan gjordes en 

kvalitetsgranskning som var framtagen av högskolan där författarna poängsatte studierna 

utifrån frågor. Genom kvalitetsgranskningen av artiklar har författarna kunnat urskilja de 

studier med bäst kvalitet. Detta har betydelse för resultatets trovärdighet då studier med låg 

kvalitet valdes bort. Frågorna i granskningsmallen upplevde författarna som subjektiva och 

kunde tolkas olika beroende på vem som läste dem. Detta betyder att studierna har kunnat bli 

felaktigt poängsatta. När detta var klart och studien hade kvalitet av medel eller hög gick 

författarna vidare och analyserade studien. Ur studiens resultat togs meningar ut som handlade 

om humor i omvårdnad. Författarna kondenserade dessa för att ta bort sådant som var oviktigt 

och sedan kunde koder tas fram. Dessa koder låg till grund för föreliggande studies resultat. 

Denna analysmetod bidrog till att det absolut viktigaste ur studien kunde urskiljas. När 
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författarna sedan jämförde studiernas koder kunde många likheter och samband upptäckas 

som då kunde bilda ett resultat med teman och kategorier. Kategorierna kunde urskiljas med 

hjälp av A. Antonovskys (Antonovsky, 2005) hörnstenar från KASAM. Författarna upplevde 

att detta har varit ett bra sätt för att verkligen kunna urskilja kärnan ur studierna. Författarna 

fick en bättre bild av det studierna kommit fram till i resultaten. Analysen har bidragit till en 

fördjupning och förståelse för vilken betydelse humor har i omvårdnad för patient och 

sjuksköterska. 

 

Styrkan med studien är att samtliga femton artiklar är eniga om att humor har en positiv 

betydelse för kommunikationen och därmed en positiv betydelse för omvårdnaden. 

 

Slutsats 

 

Den kliniska implikationen är att humor är ett bra kommunikationsmedel i omvårdnad. Patient 

och vårdgivare mår alla bra av humor, skratt och glädje när det används på rätt sätt och vid 

rätt tillfälle. Humor är viktigt för den enskilda människan och i mellanmänskliga relationer. 

Humor som används med empati och hjärtlighet bidrar till en läkande process för hela 

människan. Humor hjälper patienten att kunna hantera sin situation och främjar hälsa. I 

relationer bidrar humor till en öppnare och djupare kommunikation. Humor bidrar till att 

sjuksköterskan kan hantera svåra situationer som uppstår i arbetet. I sjuksköterskeprogrammet 

saknas utbildning i konkreta verktyg för att etablera en god och effektiv kommunikation med 

patienten. Författarna menar att humor ska belysas och också tränas mer i utbildningen, för att 

den blivande sjuksköterskan ska kunna lära sig hur man använder humor som ett 

kommunikationsmedel.  

 

Förslag till vidare forskning 

 

Författarna till föreliggande studie skulle vilja se att det görs ytterligare forskning om vilken 

betydelse humor har för patienten i specifika sjukdomstillstånd och situationer, till exempel 

vid vård av barn, närstående till patient, personer med demenssjukdom och palliativ vård. För 

att på så vis få bredare kunskap om betydelsen av humor i olika åldrar, situationer och 

sjukdomstillstånd. 
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Bilaga 1 

 

GRANSKNINGSMALL FÖR KVALITETSBEDÖMNING   

Kvantitativa studier 

 Fråga JA NEJ 

     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 frågeformuleringarna tydligt formulerade?   
     7. Är designen relevant utifrån syftet?   
     8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   
     9. Är inklusionskriterierna relevanta?   
    10. Finns exkusionskriterier beskrivna?   
    11. Är exklusionskriterierna relevanta?   
    12. Är urvalsmetoden beskrivna?   
    13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   
    14. Finns populationen beskriven?   
    15. Är populationen representativ för studiens syfte?   
    16. Anges bortfallets storlek?   
    17. Kan bortfallet accepteras?   
    18. Anges var studien genomfördes?   
    19. Anges när studien genomfördes?   
    20 Anges hur datainsamlingen genomfördes?   
    21. Anges vilka mätmetoder som användes?   
    22. Beskrivs studiens huvudresultat?   
    23. Presenteras hur data bearbetats statistiskt och analyserats?   
    24. Besvaras studiens frågeställningar?    
    25. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   
    26. Diskuterar författarna studiens interna validitet?   
    27. Diskuterar författarna studiens externa validitet?    
    28. Diskuterar författarna studiens etiska aspekter?   
    29. Diskuterar författana studiens kliniska värde?   
Maxpoäng:   29  
Erhållen poäng:  ??  
Kvalitet:   låg medel  hög 
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, 
C. & Wengström Y. (2008) 
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Bilaga 2 

GRANSKNINGSMALLAR FÖR KVALITETSBEDÖMNING forts. 
Kvalitativa studier 

 

 Fråga JA NEJ 

     1. Motsvarar titeln studiens innehåll?   

     2. Återger abstraktet studiens innehåll?   

     3. Ger introduktionen en adekvat beskrivning av vald 

problematik? 

  

     4. Leder introduktionen logiskt fram till studiens syfte?   

     5. Är studiens syfte tydligt formulerat?   

     6. Är den kvalitativa metoden beskriven?   

     7. Är designen relevant utifrån syftet?   

     8. Finns inklusionskriterier beskrivna?   

     9. Är inklusionskriterierna relevanta?   

    10. Finns exkusionskriterier beskrivna?   

    11. Är exklusionskriterierna relevanta?   

    12. Är urvalsmetoden beskrivna?   

    13. Är urvalsmetoden relevant för studiens syfte?   

    14. Är undersökningsgruppen beskriven avseende bakgrundsvariabler?   

    15. Anges var studien genomfördes?   

    16. Anges när studien genomfördes?   

    17. Anges vald datainsamlingsmetod?   

    18. Är data systematiskt insamlade?   

    19. Presenteras hur data analyserats?   

    20 Är resultaten trovärdigt beskrivna?   

    21. Besvaras studien syftet?   

    22. Beskriver författarna vilka slutsatser som kan dras av studieresultatet?   

    23. Diskuterar författarna studiens trovärdighet?   

    24. Diskuterar författarna etiska aspekter?   

    25. Diskuterar författarna studiens kliniska värde?   

Summa     

 
Maxpoäng:   25  
 
Erhållen poäng:  ??  
Kvalitet:   låg medel  hög  
Mallen är en modifierad version av Willman, A.., Stoltz B. & Bahtsevani, C. (2006) och Forsberg, C. 
& Wengström Y. (2008) 
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Bilaga 3  

Tabell 2. Sammanställning av sökningar i databas     

Databas,  

sökmotor och  

tidskrift 

Sökord Antal träffar Antal lästa 

abstract 

Antal valda 

artiklar 

Antal 

artiklar till 

resultat 

      

Cinahl Humor 558 22 9 9 

      

Elin@Dalarna Humor 6814    

 Care 123 1 1 1 

      

 Humor 6814    

 Hope 79 1 1  

      

Psyk INFO Humour 1435    

 Communication 600    

 Nurse 46 14 1 1 

      

PubMed Humor 921 1   

 Communication 73 5 3 2 

      

Vård i Norden Humor 25 8 2 2 
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Bilaga 4  

Tabell 3 Sammanställning av studier och kvalitetsbedömning som ligger till grund för 

analysen (n= 15)       

Författare 

publicerings-

år, 

nationalitet 

Syfte Design Data 

insamlings- 

metod 

Urval 

N 

Resultat Kvalitet 

Åstedt-

Kurki.P 

Isola.A 

Tammentie.T 

Kervinen.U  

2001 

Finland 

Att beskriva 

patienters 

upplevelse och 

välbefinnande av 

humor i relationen 

med sjuksköterska.  

Kvalitativ Brev och 

intervjuer 

n=13 Man använde 

humor för att 

överleva, glömma 

obehagliga saker. 

Man kan lättare 

visa och hantera 

starka känslor.  

Hög 

Johnson.P 

2002 

USA 

Att beskriva 

bröstcancerpatienter

s perspektiv på 

humor i deras vård 

och tillfrisknande.  

Kvalitativ Intervjuer n=9 Humor är ett steg i 

tillfrisknande hos 

bröstcancerpatiente

r. Genom att 

använda humor 

blev relationen 

djupare mellan 

patient och 

sjuksköterska.  

Hög 

Kinsman-

Dean.R.A  

Major.J.E 

2007 

Canada 

Att illustrera värdet 

av humor I 

lagarbete och olika 

miljöer, trots skillda 

sammanhang.  

Kvalitativ Obervationer  

Intervjuer 

n=15 Humor bevarar 

individens 

värdighet och 

professionalismen 

hos 

personalgruppen.  

Hög 

Lund. D.A 

Utz.R 

Caserta. M.S 

De Vries.B 

2008 

USA 

Att undersöka hur 

positiva känslor i 

vardagen påverkar 

sorgearbetet hos 

nyblivna 

änkor/änklingar.  

Kvantitativ Frågeformul

är 

n= 

292 

Sorg och 

depression lägre 

om man upplever 

humor, skratt och 

glädje i sitt dagliga 

liv.  

Hög 
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Fortsättning tabell 3 

Författare 

publicerings-

år, 

nationalitet 

Syfte Design Data 

insamlings- 

metod 

Urval 

N 

Resultat Kvalitet 

Olsson.H 

Koch.M 

Backe.H 

Sörensen.S 

2000 

Sverige 

Att beskriva 

erfarenheter i 

sjukvård och att hitta 

en länk mellan humor 

och vård.  

Kvantitativ Fråge-

formulär 

n= 

802 

Humor upplevs som 

användbart inom 

vården, framför allt 

kvinnor var positiva 

till detta. Väldigt få 

har dock upplevt 

humor inom vård.  

Medel 

Wantzer B.M 

Sparks.L 

Frymier B.A 

2009 

USA 

 

Att undersöka 

sambandet  mellan 

ålder och humor. 

Samt humor, coping 

och 

livstillfredsställelse.  

Kvantitativ Fråge-

formulär 

n= 

205 

Ingen skillnad på 

humor beroende på 

ålder. Man såg att 

humor och coping 

påverkade 

livstillfredsställelse

n.  

Medel 

Petzäll.K 

Olsson.H 

2007 

Sverige 

Att undersöka hur 

humor som 

kommunikationsverkt

yg påverkar det 

subjektiva 

välbefinnandet hos 

äldre i skyddat 

boende eller i det 

egna hemmet.  

Kvantitativ Fråge-

formulär, 

Gruppträffar 

n=35 Personer som bor på 

skyddat boende har 

ett större behov av 

humor för deras 

välbefinnande 

jämfört med de som 

bor i eget hem 

Hög 

Kinsman 

Dean.R.A 

Gregory.D.M 

2004 

Canada 

Att undersöka vikten 

av humor i palliative 

vård. 

Kvalitativ Intervjuer n=15 Humor är ett viktigt 

verktyg för att göra 

den sista tiden i 

livet så värdefull 

som möjligt 

Medel 
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Fortsättning tabell 3 

Författare 

publicerings-

år, 

 nationalitet 

Syfte Design Data 

insamlings- 

metod 

Urval 

N 

Resultat Kvalitet 

Wanzer.M 

Booth-

Butterfield.M 

Booth-

Butterfield.S 

2005 

USA 

Att undersöka hur 

man funktionellt kan 

använda humor i 

sjukvård.  

Kvantitativ Fråge-

formulär 

n= 

142 

Sjukvårdspersonal 

använde humor för 

att hantera svåra 

situationer. 

Medel 

Davidson.B 

Worrall.L 

Hickson.L 

2008 

Australien 

Att undersöka hur 

kommunikation och 

sociala relationer 

påverkar patienter 

med afasi i vardagen 

Kvalitativ Video-

inspelningar 

intervjuer 

n=3 Humor var viktigt i 

kommunikationen 

och relationen för 

patienter med afasi.  

Hög 

Minden.P 

2002 

USA 

Att undersöka vilken 

effekt humor har på 

rättspsykspatienters 

hälsa 

Kvalitativ Fråge-

formulär, 

intervjuer 

n= 

195 

Fördelar i hela 

människans 

dimensioner. 

Fysisk, mental, 

social och spirituell 

hälsa.  

Hög 

Greenberg.M 

2003 

USA 

Att utforska humor i 

sjuksköterska-

patient relation 

utifrån 

sjuksköterskans och 

patientens 

perspektiv 

Kvalitativ Observation, 

intervjuer 

n=6 Humor är viktigt i 

relationen och får 

genom humor en 

djupare relation 

Hög 

Scholl.J.C 

2007 

USA 

Att förstå humorns 

funktion i 

sjuksköterska - 

patientrelation 

Kvalitativ Observation, 

intervju 

Fram

går ej. 

Humor gav en 

djupare relation 

och gjorde 

kommunicationen 

bättre.  

Hög 
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Fortsättning tabell 3 

Författare 

publiceringså

r nationalitet 

Syfte Design Datainsamli

ngs- 

metod 

Urval 

N 

Resultat Kvalitet 

Scott.T 

2007 

UK 

Att undersöka hur 

humor används i 

akuta situationer vid 

plötsliga dödsfall 

Kvalitativ Observation 

 

n= 

9 

fokus

grupp

er 

Humor hjälper 

personal att hantera 

svåra situationer i 

det akuta arbetet. 

Medel 

Olsson.H 

Backe.H 

Sörensen.S 

Koch.M 

2001 

Sverige 

Att se hur 

sjuksköterskor från 

länder utanför 

norden använder 

och uppfattar humor 

i sitt arbete. 

Kvalitativ Intervju n=20 Om humor används 

på rätt sätt, med 

empati blir 

kommunikationen 

bättre.  

Medel 
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Bilaga 5 

Tabell 4 Översikt över teman och kategorier.       

 

Tema 1: Coping      Tema 2: Relationsskapande effekter 

 

Artikel Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Relation mellan sjuksköterska 

och patient 

Relation i   

personalgruppen 

Åstedt-

Kurki.P 

et al.  

(2001) 

Humor för att överleva,  

Positiva perspektiv, 

Glömma, filtrera 

obehagliga saker.  

 

Som en 

försvarsmekanism, 

Hantera, ventilera starka 

känslor. 

Motiverar patienter Hjälpte patienterna att bevara sin 

värdighet, 

Humor framträdde mer och mer i 

relationen 

Gjorde jobbet lättare 

Johnson. 

P, 

(2002) 

Fokus på det positiva så 

ljusnar allt, Om du kan 

skratta är du en 

överlevare 

 

Kunna klara av 

  

 

Inget i början var roligt men senare 

fanns fler saker att skratta åt, 

Ett steg till tillfrisknande 

 

Djupare Relation, 

Lämnade ett varaktigt intryck, 

Sköterskor gjorde det mer 

uthärdligt, Sköterskan mer 

mänsklig, känslig och tillförlitlig 
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Fortsättning tabell 4  

Artikel Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Relation mellan sjuksköterska 

och patient 

Relation i 

personalgruppen 

Kinsman-

Dean. 

R.A &  

Major. 

J.E, 

(2007) 

  Trygghet i humor Relationen blev djupare, 

Uppmärksammade patienters 

upplevelse, 

Skapar distans till patienten, 

Bygga meningsfulla kontakter, 

Sjuksköterskan mindre stela och 

mer mänskliga, 

Lyssna efter det gömda 

meddelandet, 

Respekt för individens 

personlighet 

Skyddar individens värdighet 

 

Gav energi, 

Komma närmare varandra, 

Sammanfogar gruppen, 

Inger förtroende, 

Stärker laget, 

Hantera känslor, 

Hjälpte att omforma svåra 

situationer, 

Bevara styrka och kontroll, 

Lättapå 

spänningen, 

Gav känslomässig 

flexibilitet  

 

Lund. 

D.A et.al  

(2008) 

  Glädje starkare än humor och skratt, 

Lägre sorg, depression om  

man upplevde humor, skratt och hälsa, 

Humor och glädje viktigt i  

sorgearbete.  

  

Olsson. 

H et al.  

(2000) 

Få upplevt humor i  

vården,Viktigt  

använda humor vården 
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Fortsättning tabell 4 

Artikel Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Relation mellan sjuksköterska 

och patient 

Relation i 

personalgruppen 

Wantszer. 

B.M et al. 

(2009) 

 Humor en Coping 

strategi, Effektiv 

stresshantering 

Betydande för livstillfredsställelse   

Petzäll. K 

&  

Olsson. 

H, (2007) 

   Välbefinnande bättre i skyddat 

boende efter humortest 

  

Kinsman-

Dean. 

R.A &  

Gregory. 

D.M, 

(2004) 

 

Överleva 

 

Anpassning till miljön 

 

Lugnande  

effekt, tillit,trygghet 

Vänlighet och känslighet i  

humorn bidrar till  

meningsfullhet  

 

Värdighet 

Ej humor vid: 

Ilska,Rädsla,Oro, Sorg 

Intensiv smärta, Vid dödsbädd. 

Fogar samman, Stödjande,  

förbättrande, upprätthållande 

relationer, Support vid 

döende/död ,Bryta isen, 

Grund till relation, 

Kommunicera djupa tankar, 

Lita på intuition, 

Uppmärksam på signaler 

Samhörighet, 

Energi,  Ömsesidigt stöd, 

Tightare grupp, Lättare 

hantera situationer, 

Hantera spänning och sorg, 

Få en paus från svåra 

situationer, Avbrott från 

jobbet 
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Fortsättning tabell 4 

Artikel Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Relation mellan sjuksköterska 

och patient 

Relation i 

personalgruppen 

Wantzer. 

M et al.  

(2005) 

    Hantera svåra situationer, 

Tillfredsställelse i sina 

jobb 

Davidsson. 

B et al.  

(2008) 

Positivt utbyte 

Positiv upplevelse 

  Viktig del i relation  

Minden. P, 

(2002) 

Avslappnad och 

öppenhet 

Mänsklig sida kom fram 

 Fördelar mentalt, fysiskt, socialt och 

spirituellt, Mental hälsa, kognitiv och 

emotionell potential 

Social hälsa, meningsfull  

och tillfredsställande relationer 

 

Greenberg. 

M, (2003) 

Distansera negativa 

känslor, upplyfta av 

positiva känslor, Ändra 

perspektiv 

 

Hantera sjukdom 

Strategi för att ta hand 

om sig själv, 

Problemlösning 

 

Allians mot sjukdom, 

Vänlig humor hjälper att uppfatta 

sådant som är roligt, 

Lugnar oro,bevara välbefinnande 

 

Reducera patienters oro  

och kontrollera situationer, 

Isbrytare,Utan sympati och 

känsla, humor inte stödjande och 

engagerande, 

Se när humor inte passar, 

avslappnad, tillit, distrahera 

Empati inger tillit, 

Mänsklighet i omvårdnad, 

Minskar oro eller konflikt 
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Fortsättning tabell 4 

Artikel Begriplighet Hanterbarhet Meningsfullhet Relation mellan sjuksköterska 

och patient 

Relation i 

personalgruppen 

Scholl. 

J.C,  

(2007) 

   Isbrytare, 

Lättare att Kommunicera, 

Tillgodose behov 

 

Scott. 

T,  

(2007) 

    Hantera svåra situationer 

Olsson. 

H et al.  

(2001) 

   Känna av situationen, 

Möjlighet eller hinder 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


