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Sammanfattning: 

 

Bakgrund: Sjuksköterskan förväntas arbeta med patientens bästa i fokus och hon 

möter många allvarliga situationer där själva existensen står på spel och där sjuk-

sköterskan behöver härbärgera starka känslor hos patienter och deras närstående, men 

också upprätthålla sin egen integritet och känslomässiga balans. Humor har visats vara 

ett kraftfullt men tveeggat verktyg i kommunikation och relationsbyggande. Inom 

psykiatrin kan detta verktyg förmodas behöva hanteras med särskilt kunskap och 

omsorg. 

Syfte: Att beskriva hur sjuksköterskan i psykiatrisk omvårdnad ser på humor som 

företeelse och hennes upplevelse av positiva respektive negativa effekter av att an-

vända humor. 

Metod: Undersökningen utfördes med en kvalitativ innehållsanalys av 

halvstrukturerade intervjuer med fem sjuksköterskor verksamma inom psykiatrisk 

omvårdnad. 

Resultat: Humor sågs som ett viktigt verktyg inom psykiatrisk omvårdnad som det 

krävdes lyhördhet, respekt, fingertoppskänsla och timing för att kunna använda. Den 

huvudsakliga strategin för att använda humor var öppenhet för spontant humor i mötet 

men det gavs även exempel på medvetna interventioner. Humor öppnade möjligheter 

att få se verkligheten från nya perspektiv vilket var verksamt för att förändra negativa 

tankar samt lätta på ångest och negativa känslor. Humor underlättade kommunikation 

och kunde användas för att jämna ut maktbalanser. Det fanns risk för negativa effekter 

om humor användes för att trycka ner andra eller som verklighetsflykt. Psykiatriska 

patienter uppfattades som mer sårbara och medvetenhet om hur svåra psykiska 

sjukdomar påverkar förmågan att uppfatta och uppskatta humor var viktig även om ett 

allmänt bra bemötande ansågs vara grundläggande. 

Slutsats: Positiva former av humor som används på ett respektfullt och inkännande 

sätt kan vara är ett viktigt verktyg i omvårdnaden för att möjliggöra nya perspektiv på 

tillvaron, ge lättnad i ångest, minska negativa känslor och tankar samt höja 

livskvaliteten för både patienter och personal i en verksamhet med mycket allvar. 

Nyckelord: Humor, Omvårdnad, Psykiatri. 



Abstract: 

 

Background: In nursing focus should be on the patient´s well-being: Nurses meet 

many serious situations where the very existence is at stake and nurses need to 

accommodate stark feelings of patients and their relatives as well as maintaining 

their own integrity och emotional balance. Humor can be a powerful yet double-

edged tool in communication and building of relationships which in in psychiatric 

nursing must be handled with extra care and special knowledge. 

Objective: To describe how nurses in psychiatric care look at humor as a 

phenomena and how they experience positive and negative effects of using 

humor. 

Methods: In this study semi-structured interviews with five nurses within 

different branches of psychiatric care were analyzed by qualitative content 

analysis. 

Results: Humor was seen as an important tool in psychiatric care. 

Responsiveness, respect, intuition and timing was required to be able to achieve a 

good alliance. The main strategy was openness to spontaneous humor in the 

dialogue on the initiative of the patient or the nurse herself, but conscious 

interventions where also made. Humor could open opportunities to discover new 

perspectives of reality. This was effective in changing negative thoughts and relief 

from anxiety and negative emotions. Humor facilitated communication and could 

be used to even out the balance of power. There was a risk of negative humor 

used to put others down, or as an escape from reality. Psychiatric patients were 

perceived as more vulnerable and awareness of how severe mental illness affects 

the ability to recognize and appreciate humor was important even if a general 

good encounter was considered essential. 

Conclusion: Positive forms of humor used in a respectful and empathetic manner 

can be an important tool in nursing to enable new perspectives of life, relieve 

anxiety, lighten negative thoughts and feelings and raise quality of life for both 

patients and staff in an environment with a lot of severity. 

Keywords: Humor, Nursing, Psychiatry. 
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1 INTRODUKTION 

1.1 Inledning 

Uppsatsskrivaren har tidigare tillsammans med en kamrat gjort en C-uppsats om 

”Humorns betydelse i omvårdnaden”. Nu arbetar jag inom psykiatrin och har ett 

intresse av att förstå och beskriva hur sjuksköterskor i psykiatrisk omvårdnad 

upplever humorns betydelse. 

1.2 Humor 

Ordet humor kommer från latinet, där betydelsen är saft eller vätska (Martin, 

2007). Om humor ska ses om en karaktärsegenskap ger Nationalencyklopedin i sin 

uppslagsboksdel definitionen – ”sinne för det roliga, förmåga att identifiera och 

med visst nöje acceptera tillvarons ofullkomligheter;” och i ordboken som 

”förmåga att skämta och uppskatta skämt av inte alltför enkel natur” 

(Nationalencyklopedin, 2016a) medan definitionen ”En typ av stimulering som 

tenderar att locka fram skrattreflexen” återfinns i Encyclopedia Britannica (2014, 

egen översättning). I Sayre (2001) återges Fry´s (1963) definition ”All 

kommunikation som av de interagerande parterna uppfattas som skämtsam och 

som leder till skratt” (egen översättning). 

Det har lagts fram många olika teorier för att försöka förklara humor. Några 

exempel är aktiverings/lättnadsteorier, den psykoanalytiska teorin, överlägsen-

hets/nedvärderingsteorier, inkongruensteorier och reversalteorin (Martin, 2007; 

McCreaddie & Wiggins, 2007; Olsson, Backe & Sörensen, 2003). 

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

[Nationalencyklopedin, 2016c]) eller lättnadsteorier gör gällande att humor är ett 

sätt att göra sig fri från psykiska spänningar. Tankesättet, som kan spåras till 1860-

talet och Herbert Spencer, inspirerades av ångmaskinen. Uppbyggd psykisk energi 

ansågs behöva 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; Olsson et al., 2003). En typ av lättnadsteori 

lades fram av Psykoanalysens fader Sigmund Freud (1859-1939 

[Nationalencyklopedin, 2016d]) som var en av de betydelsefulla inom den 

vetenskapliga synen på humor. Han skiljer 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 
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drifterna från det omedvetna (detet) och samhällets krav, som via föräldrarna och 

uppfostran internaliserats i barnets överjag (Freud, 1999; Martin, 2007). 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), 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). 

I inkongruensteorier riktas intresset på humorns kognitiva aspekter. Bland annat 

den tyske filosofen Arthur Schopenhauer (1788-1860 [Nationalencyklopedin, 

2016b]) har 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). 

Michael Apter 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; Apter, 1989, 2003; Apter, Mallows & Williams, 1998). 

Crawford beskriver att manlig humor handlar om att tävla om status och makt 

medan kvinnlig humor handlar om att bygga solidaritet och gemenskap. Humor 

används 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). 
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1.3 Psykiatrisk omvårdnad 

Enligt International Council of Nurses [ICN], 2012) har Sjuksköterskan fyra 

grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa 

hälsa och lindra lidande. Behovet av omvårdnad är universellt. 

Med omvårdnad avses de arbetsuppgifter som ligger i sjuksköterskans yrkesansvar 

och enligt Socialstyrelsen är omvårdnad att stödja och hjälpa patienten och hans 

närstående i det dagliga livet för att förebygga, förbättra och bevara hälsa. 

(Socialstyrelsen, 2005). 

Enligt Ottosson (2009 s. 12) är psykiatri ”läran om psykiska störningar samt deras 

orsaker, vård och prevention”. Här avses även de verksamhetsenheter som utövar 

denna vård. Med psykiatrisk omvårdnad avses den omvårdnad som utövas inom 

psykiatrin. 

Psykiatriska riksföreningen för sjuksköterskor (2014) har beskrivit vilka 

ytterligare kompetenser specialistsjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad 

behöver ha och vilka ansvarsområden hon har. Hon ansvarar bl.a. för att med 

patienten i centrum erbjuda vård på lika villkor, stödja förmåga till egenvård och 

återhämtning, informera och undervisa, göra hälsofrämjande förebyggande 

insatser, stödja närstående, så att personer med psykisk ohälsa ges möjlighet till en 

god hälsa. 

1.4 Humor i psykiatrisk omvårdnad 

Humor kan ses ur flera olika aspekter: emotionella, psykologiska, kognitiva och 

sociala. Den kan påverka individens hälsa genom direkta somatiska effekter som 

uppstår när en människa skrattar i form av positiva emotioner, som ofta ökar 

hälsan och indirekta genom att humor används som en strategi att bemästra 

påfrestningar och därmed minska stress. I en social kontext kan humor bidra till att 

stärka individens sociala nätverk. (Martin, 2004; McCreaddie & Wiggins, 2007) 

Olsson et al. (2003) berättar om hur Ojibway-indianerna hjälpte sina 

medmänniskors smärtupplevelser med hjälp av speciella läkarclowner. En fransk 

kirurg på 1200-talet hjälpte sina patienter efter att ha utfört operationer genom att 

locka dem till skratt. Att detta hade en verksam effekt på smärttröskeln och 

blodtryck har bekräftats av senare forskning (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 & 



4 Sjuksköterskans upplevelse av humorns betydelse i psykiatrisk omvårdnad 

 

 

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. Svebak, Martin & Holmen genomförde 2004 en stor studie som 

dock inte kunde inte kunde visa något samband mellan sinne för humor och hälsa. 

Humor har en viktig roll för att hjälpa sjuksköterskan att hantera svåra situationer 

och patienter eftersom den kan bidra till att skapa en känsla av samhörighet mellan 

sjuksköterska och patient. Den fungerar även för att stärka samhörigheten 

sjuksköterskor emellan. Den har terapeutisk effekt i kommunikationen mellan 

sjuksköterska och patient. Denna effekt utövas som en planerad insats eller vara 

spontan och oväntad och det finns många faktorer som sjuksköterskan behöver ta 

hänsyn till för att kunna använda humor som ett verktyg i omvårdnadsarbetet 

(Beck, 1997; Olsson, Backe & Sörensen, 2003). 

Det kan förefalla som om humor endast handlar om att skratta och ha roligt, men 

humor fyller också en viktig funktion som verktyg i omvårdnadsarbetet. Den tyngd 

av allvar som en svår sjukdom, inte minst en psykiatrisk diagnos, ger åt livet gör 

att det ofta finns ett behov av att lätta på psykiska spänningar samtidigt som det 

behöver finnas en medvetenhet om när det är acceptabelt att skämta och en 

förmåga att anpassa humorn till situation och person. Patienter uttrycker en positiv 

syn på humor i omvårdnaden men upplever att den ofta saknas. (Billig, 2005; 

Olsson et al., 2003). 

McCreaddie (2010) analyserade inspelningar av 20 psykiatrisjuksköterskors 

samtal med patienter för att fånga spontan humor som uppstod och fann att det 

dubbelt så ofta är patienterna som initierar humor och drar slutsatsen att humor 

underutnyttjas som terapeutiskt verktyg. 

Spiers (2010) intervjuade sjuksköterskor inom öppenvårdspsykiatrin där vissa 

ansåg att humor var ett bra verktyg för att skapa en terapeutisk allians med 

patienterna medan andra var försiktiga då de var oroliga för att missuppfattningar 

kunde störa alliansbygget. Struthers (1999) fann i en studie där sjuksköterskor i 

öppenvårdspsykiatrin intervjuades 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. 

I en intervjustudie av Molin, Graneheim och Lindgren (2016) berättar patienter 
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inom den psykiatriska slutenvården att humor är viktig för att skapa mera 

vänskapliga och jämställda relationer med personalen. 

Sayre (2001) studerade personalen på en psykiatrisk vårdavdelning och fann att en 

humoristisk attityd kunde tjäna som ett skydd mot rädslan för att patienterna skulle 

skada personalen medan tvivel på den egna professionella förmågan kunde få 

utlopp genom att personalen drev med sig själva. Att skratta tillsammans har visats 

vara ett sätt för personalen att knyta varandra närmare, bygga upp förtroende, 

befästa vänskap och stärka teamet så att de fungerar bättre under stress (Dean & 

Gregory, 2004; Dean & Major, 2008). Dock fann Thornton och White (1999) att 

humorn på en intensivvårdsavdelning kunde uppfattas som chockerande eller 

störande av någon utanför arbetslaget även om personalen själva kände att den 

hjälpte till att bygga arbetslagets gemenskap. 

Struthers (1999), som intervjuade några skotska mentalsjuksköterskor inom 

öppenvårdspsykiatri, berättar att humoristiska kommentarer i vissa fall kunde få 

negativa konsekvenser då de ibland missuppfattades men trots det valde 

sjuksköterskorna att, 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. Sayre (2001) fann även i sin studie att 

personalen kunde använda vad han betecknade som avvikande humor på en 

psykiatrisk vårdavdelning och fann att resursbrist, organisatoriska förhållanden 

samt psykisk stress i arbetet bröt ner känslan av professionalitet vilket ledde till 

demoralisering uttryckt i allt från harmlösa kvickheter till sarkastiska lustigheter 

med avsikt att skada andra. 

Inom psykiatrisk omvårdnad kan patienternas personlighetsstruktur ställa 

ytterligare krav på insikt om hur humor kan användas eftersom allvarliga 

psykiatriska diagnoser påverkar kognitiva funktioner och känsloreglering vilka är 

betydelsefulla för hur människor kan förstå och uppskatta humor (Martin, 2007). 

Av personal inom psykiatrin som fått svara på en enkät om olika faktorer som 

påverkar attityder mot patienterna ansåg dock nio av tio att humor var en viktig 

faktor (Tyson, 2013). Gelkopf (2011) har i en litteraturgenomgång pekat på 

positiva effekter av humoranvändning vid både individuell och gruppbaserad 

behandling av allvarliga psykiska sjukdomar. 
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Falkenberg, Buchkremer, Bartels & Wild (2009) har använt manualbaserad 

humorträning i en liten grupp (n=6) med deprimerade patienter och sett kort-

siktiga effekter på stämningsläge, medan effekten däremot inte långsiktig även om 

patienterna uttryckte att de bättre kunde använda humor för att hantera svårigheter 

i livet. Depressiva episoder i affektiva sjukdomar påverkar de kognitiva funk-

tionerna negativt vilket påverkar förmågan att uppfatta humor och det sänkta 

stämningsläget kan få till följd att förmågan att känslomässigt uppskatta humor 

minskar (Uekerman, Channon, Lehmkämper, Abdel-Hamid, Vollmoeller & 

Daum, 2008). 

Patienter med schizofreni kan ha svårare att uppfatta vissa sorters humor relaterat 

till svårigheter med socialt samspel, kognitiva svårigheter och mentalisering men 

däremot uppskattar de humor och positiva behandlingseffekter har påvisats (Tsoi, 

Lee, Gee, Holden, Parks & Woodruff, 2008; Corcoran, 2008; Polimeni, Campbell, 

Gill, Sawatsky & Reiss, 2010; Etienne, Braha & Januel; Cai, Yu, Rong & Zhong, 

2014). 

I Struthers (1999) studie ansåg sjuksköterskorna humor vara en viktig del av den 

mentala hälsan där många av deras patienter hade svårigheter med det sociala 

samspelet vilket de upplevde påverkade patienternas förmåga att uppfatta vissa 

typer av skämt. Människor med Aspergers syndrom och autism kan ha svårigheter 

att uppfatta humor på samma sätt som andra människor och att dela upplevelsen 

med andra samtidigt som förmågan till mentalisering och social interaktion är 

nedsatt hos båda grupperna vilket påverkar förmågan att förstå och uppskatta 

humor. Den språkliga förmågan är ofta nedsatt hos personer med autism och även 

om vissa högfungerande personer med autism och Aspergers syndrom kan ha en 

god språklig och kognitiv förmåga förhåller de sig på ett mer logiskt/intellektuellt 

sätt till humor. (Eriksson, 2013; Lyons och Fitzgerald, 2004). 

När det gäller antisocial personlighetsstörning såg Martens (2004) att humor 

kunde användas terapeutiskt för att öka emotionell, social och moralisk 

medvetenhet för dessa grupper, trots att det innebar svårigheter och då de var 

extremt känsliga för att diskutera sanningar om deras personligheter kunde humor 

vara ett sätt att föra upp sådant till ytan. 

Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray & Weir (2003) skiljer på olika humorstilar och 

har forskat om hur dessa förhåller sig till olika aspekter av psykisk hälsa. Tidigare 

forskning hade visat divergerande resultat varför Martin och hans kollegor ville 
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skilja på olika sorters humor i sin vidare forskning då de uppfattade att tidigare 

forskning handlade om olika former av humor. Martin et al. skiljer på fyra olika 

typer av humor där två används för att hantera jaget och två för att hantera 

relationer till andra. Två ses som mer positiva och två som mer negativa (se Tabell 

1). De positiva har i senare forskning visat sig vara mer gynnsamma både för 

individen, psykosocialt och ur ett välbefinnandeperspektiv (ibid.). 

Tabell 1. Humorstilar enligt Martin et al.(2003) 

 Jaginriktad Relationsinriktad 

Positiva självstärkande humor (self-enhancing) anknytningsskapande humor (affiliative) 

Negativa aggressiv humor (aggressive) självförgörande humor (self-defeating) 

 

1.5 Omvårdnadsteoretisk referensram 

Katie Erikssons (1994) omvårdnadsmodell har påverkat uppsatsskrivarens syn på 

omvårdnadens förutsättningar. Enligt Eriksson (2001) innebär vårdandet att 

genom en relation mellan den vårdande och den vårdade förmedla tro, hopp och 

kärlek, att lindra lidande och främja liv. Genom detta befrämjas varandet, det att 

vi är, och vardandet, det att vi utvecklas, som hela människor och till hela 

människor. En människa som lever är i vardande. Under hela sitt liv söker hon i 

spänningsfältet mellan frihetslängtan och önskan om en unik identitet å ena sidan 

och det beroende som följer av vårt begär efter kärlek och gemenskap att i sitt 

varande integrera kropp, själ och ande till en enhet. Eftersom människan i grunden 

har sin frihet att kämpa emot sina drifter och sträva mot att skapa sig till vad hon 

själv vill vara, bär hon på en potentiell helighet. Människans absoluta värdighet 

ligger i detta faktum och detta är grunden för den caritativa vården enligt 

Eriksson. Som vårdare är det vår uppgift att respektera denna värdighet och för 

den människas räkning som inte har hälsa nog att själv välja stödja henne på det 

sätt vi uppfattar att hon själv skulle handlat om hon kunnat. Erikson lyfter caritas-

tanken – att människokärleken är drivkraften i all omvårdnad, en strävan efter det 

”högsta goda” i vården likaväl som i livet som helhet. (Eriksson, 2001; Eriksson, 

1990; Eriksson, 1987). 

Men vårdandet är lika mycket som en moralisk plikt också ett grundläggande 

beteende hos människan som art, en del av det biologiska arvet och kan utvecklas 

i en gynnsam miljö. Om den moraliska människan säger Eriksson: 



8 Sjuksköterskans upplevelse av humorns betydelse i psykiatrisk omvårdnad 

 

 

Hon anser att det är viktigt att också andra lever ett gott liv, och därför är 

hon nöjd om det går bra för den andra men plågas om det går illa. Hon 

har en benägenhet att försöka minska den andras lidande. Hon har med 

andra ord en tendens att vårda.  Eriksson (2015, s15) 

Eriksson (2015) uppfattar att substansen av vårdandet är att ansa, leka och lära där 

leken är en del i inlärningen och att lekandet och lärandet befrämjar 

sammanhållning och social kompetens medan ansandet handlar om att ge 

kroppsligt välbehag och renlighet. Följande beskrivning av leken beskriver väl 

även vad humor handlar om: 

Leken är en paradox. 

I leken finns övning, prövning, 

lust, skapande och allvar. (Eriksson, 2015, s22) 

Eriksson (2015) skriver om leken ur olika aspekter: Den kan användas som ett sätt 

att bemästra svåra upplevelser och för att lösa konflikter. När leken använts för 

assimilation menar hon att människan kan anpassa ny utifrån kommande 

konfliktfylld information till den egna verklighetsbilden så att den kan tas in i en 

takt som människan orkar med. Leken kan användas som prövning och övning där 

människan kan söka fram olika handlingsalternativ. När Eriksson skriver om 

leken att den kan vara en paradox handlar det om att befinna sig i gränslandet 

mellan individens inre och yttre verklighet. Där närmar sig Eriksson olika 

inkongruensteorier (Martin 2007) likaväl som Apters (1989) reversalteori. 

1.6 Problemformulering 

Sjuksköterskan förväntas arbeta caritativt med patientens bästa i fokus. 

Sjuksköterskan möter många svåra situationer där själva livet står på spel vilket 

kan ses som det yttersta allvaret. För att kunna uppfylla sin yrkesroll behöver 

sjuksköterskan härbärgera många starka känslor hos patienter och närstående men 

även upprätthålla sin egen integritet och känslomässiga balans. Humor har visat 

sig fylla flera olika funktioner. Den kan vara ett kraftfullt, men även tveeggat, 

verktyg i kommunikation och byggande av relationer med patienter, deras 

närstående och arbetsgemenskap med kollegor. Humor kan ta sig olika uttryck 

som både kan upplevas negativt och positivt beroende på hur kommunikationen 

mellan människorna fungerar. Forskning har även visat att eventuella positiva 

effekter av att använda humor kan vara beroende på vilken typ av humor som 
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används samt tecken på att humor underutnyttjas som verktyg inom psykatrin. 

Inom psykiatrin finns patienter som, med hänsyn till hur psykiatriska diagnoser 

påverkar deras kognitiva förmåga och känslomässiga balans, kan behöva bemötas 

med en medvetenhet om detta. Det finns ett behov att undersöka hur 

sjuksköterskan upplever humor inom psykiatrisk omvårdnad och hur den används 

i den dagliga yrkesgärningen och att öka förståelsen för de mekanismer som är 

verksamma. 

1.7 Syfte 

Att beskriva hur sjuksköterskan i psykiatrisk omvårdnad ser på humor som 

företeelse och hennes upplevelse av positiva respektive negativa effekter av att 

använda humor. 

2 METOD 

2.1 Design 

Undersökningen utfördes med en kvalitativ ansats som en intervjustudie (Polit & 

Beck, 2008). 

2.2 Undersökningsgrupp 

Fem sjuksköterskor anställda inom olika enheter inom den psykiatriska vården av 

vuxna personer i Dalarnas län inkluderades i undersökningen efter att deras 

respektive verksamhetschefer tillskrivits för att få godkännande att genomföra 

intervjuerna under arbetstid (bilaga a). Informanterna valdes ut enligt ett 

strategiskt urval för att uppnå en god spridning när det gäller yrkeserfarenhet och 

verksamhetsområde inom psykiatrin. Det sistnämnda för att fånga variationer i 

psykiatrisk problematik hos de patienter sjuksköterskorna arbetar med. Tre kom 

från öppen psykoterapeutisk dagverksamhet, en från en psykiatrisk 

öppenvårdsmottagning och en från en sluten vårdavdelning. Målet var att i första 

hand tillfråga vidareutbildade sjuksköterskor vilka även hade erfarenhet av arbete 

inom somatisk omvårdnad och i andra hand grundutbildade. Samtliga tillfrågade 

tackade ja till att delta och inga exkluderades. Informerat samtycke bedömdes 

föreligga då informanterna fått skriftlig information om studien (bilaga b) och 

muntligen tackat ja. 
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2.3 Datainsamlingsmetod 

Semistrukturerade intervjuer genomfördes enskilt på uppsatsskrivarens arbetsplats 

utifrån en intervjumall med öppna frågor (Polit & Beck, 2008). Intervjumallen 

(bilaga c) togs fram av uppsatsskrivaren för att stödja en dialog om ämnet utifrån 

syftet. 

2.4 Tillvägagångssätt 

Semistrukturerade, mellan 30 och 60 minuter långa intervjuer, utifrån fråge-

ställningarna, spelades in med en digital ljudinspelningsutrustning varefter de 

transkriberades ordagrant. De fem deltagarna var samtliga kvinnor och hade varit 

yrkesverksamma inom psykiatrin mellan sex och fyrtio år. Samtliga hade även 

erfarenhet av att ha arbetat inom somatisk vård. Fyra av informanterna hade en 

eller flera specialistutbildningar. Tre av dem inom psykiatri. 

2.5 Analys 

Resultatet i form av utskriven text analyserades enligt principerna för kvalitativ 

innehållsanalys. Informanternas upplevelser av, i det här fallet, humor inom 

psykiatrisk omvårdnad analyserades genom att teman och subteman växte fram. 

(Graneheim, & Lundman, 2003; Thorén-Jönsson, 2008). 

En första genomläsning gjordes för att få ett grepp om innehållet och vid en andra 

genomläsning markerades meningsbärande enheter med färgmarkeringar utifrån 

stödfrågorna i intervjuguiden. Vid en tredje genomläsning gjordes en första 

tolkning och kondensering av de textstycken som markerats vid andra 

genomläsningen och den resulterande texten skrevs in i ett kalkylprogram 

(Microsoft Excel) under preliminära teman enligt färgkodningen. Därefter gicks 

de kondenserade meningsenheterna igenom och en klassifikation av subteman 

inleddes. Vid denna genomgång växte några nya teman fram och uppsatsskrivaren 

återvände då till grundtexten för en förnyad genomgång av samtliga 

meningsenheter där de stycken som låg tillgrund för de nya temata markerades 

varefter förteckningen uppdaterades. Därefter gjordes en ny genomgång av de 

olika temata och meningsenheterna kodades in i olika subteman som sedan låg till 

grund för sorteringen och prioriteringen av resultatredovisningen då de bedömdes 

innehålla för få meningsbärande enheter för att redovisas som subteman. 
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2.6 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom författaren avsåg att genomföra intervjuer endast med personal om deras 

upplevelser bedömdes att forskningsetiken tillgodoses genom att etiska aspekter 

beaktas såväl vid insamling av information som när resultaten presenteras. 

Vetenskapsrådet (2002) ställer upp fyra allmänna huvudkrav, informations-, 

samtyckes-, konfidentialitets- och nyttjandekravet, utifrån vilka författaren 

kommer att arbeta: Informanterna upplystes om syftet med studien, att deltagandet 

var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta deltagandet utan att behöva 

redovisa varför, att innehållet i intervjuerna anonymiserades och att alla uppgifter 

behandlades konfidentiellt för att skydda de intervjuades integritet. Uppgifterna 

skulle inte användas för annat syfte än som redovisats. 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 (Northern Nurses´ 

Federation, 2003). För att öka förutsättningarna för att de etiska aspekterna var 

tillräckligt tillgodosedda lämnades ansökan in till Forskningsetiska nämnden vid 

Högskolan Dalarna (bilaga e) som godkände studien (bilaga f). Nämnden 

påpekade vikten av att patientsekretessen inte fick brytas vilket har beaktats. 

3 RESULTAT 
Under analysen identifierades fyra teman; Humor som företeelse, Förutsättningar 

för att kunna använda humor, Positiva aspekter av humor och Negativa aspekter 

av humor. Dessa huvudteman ligger till grund för redovisningen. 

3.1 Humor som företeelse 

Informanterna tog upp flera olika aspekter av vad de ansåg att humor var. Det 

framträdande var att de såg humor som något som uppstår i mötet mellan 

människor även om en människa också på egen hand kan uppfatta humor när hon 

reflekterar över sina tankar eller reagerar på företeelser i sin omgivning. 

”Jag tänker så här kring humor att det att det finns något platt i 

det. Det är någonting där vi förstår varandra. Vi får en glimt, vi 

förstår varandra, vi skrattar. Jag tycker det är svårt. Det känns 

ju inte som humor när det är någon som samtidigt trycks ner. 

Utan det är någon ömsesidighet i det där på något sätt.” (I1) 
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Det handlade i informanternas berättelse också om en positiv upplevelse av 

lättnad och glädje som kunde komma när en människa överraskades av kontrasten 

mellan den bild av världen hon nyss hade, kanske det djupaste mörker, och det 

hon fick syn på i ögonblicket när hon kunde byta perspektiv och ställa sig utanför 

sig själv. Men det kunde även handla om rent fysiska eller kroppsliga företeelser, 

enkla händelser i omgivningen, som blir humoristiska, som att någon snubblar, 

tappar något eller spelar ut ett spelkort på ett ogenomtänkt sätt vilket leder till 

skratt. 

Humor sågs som något specifikt mänskligt samtidigt som en informant konstate-

rade att djur förefaller ha väldigt roligt, t.ex. kattungar som leker. 

Informanterna beskrev olika typer av humor som sträckte sig från uttryck för en 

allmänt positiv och glad attityd som en del i ett gott bemötande till medvetna 

strategier för att framkalla skratt, som t.ex. skrattyoga. De ansåg att det var viktigt 

att humor och allvar balanserades. 

Informanterna beskrev att de var öppna för att använda humor i arbetet med 

patienter. Den allmänna uppfattningen var att det som är mest verksamt är en 

medveten öppenhet och en positiv grundinställning som möjliggör att humor 

uppstår i kommunikationen på initiativ från sjuksköterskan själv eller patienten. 

Humorn upplevdes oftast komma spontant om man var öppen för att den kunde 

vara värdefull. De berättade om hur arbete med patientgrupper var ett forum där 

humor och skratt är särskilt framträdande och de såg möjligheten att få relatera till 

andra i samma situation som viktig i tillfrisknandet inte minst på grund av att det 

lättar på den stigmatisering som en psykiatrisk sjukdom ger. Informanterna gav 

dock några exempel på när humor hade fungerat som planerade interventioner i 

patientarbetet. Det genomgående temat för deras berättelser var att det fanns en 

generell ambition av att höja patienternas livskvalitet och välbefinnande genom att 

stå för en optimistisk och glad livssyn som en kontrast till allt det tunga och dystra 

som de upplevde alltför ofta tillåts dominera. Några av informanterna gav uttryck 

för en medveten strategi att lätta upp maktförhållandet mellan patienten och 

vårdpersonal. 

”Jamen. Det är så mycket allvar annars överlag att andra har 

allvarliga samtal med patienterna och har krav och sådana 

saker. Och man ska. Eller inte krav. Utan allvarlighet för övrigt. 
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Och då tycker jag att då kan, då kan man ha vilja balans i det 

här. Både allvar humor, alltså glädje i saker och ting. Och då 

tycker jag kan... Om jag når fram med det så kan det vara 

bättre. Att jag har den rollen.”  (I5) 

Men de episoder av humoranvändning som informanterna hade lättast att minnas 

handlade om mer eller mindre planerade interventioner för att aktivt bryta 

patienternas tillstånd av ångest, depressivitet eller psykosgenombrott. 

3.2 Förutsättningar för att kunna använda humor 

Något som tydligt framkom och som engagerade informanterna var vilka förut-

sättningar som krävdes för att kunna använda sig av humor i patientarbetet. Under 

detta tema framkom att informanterna såg ett gott bemötande som centralt. I det 

ingick förmågan att vara inkännande och respektfull när det gällde patientens 

sinnesstämning och personlighet. Om man har byggt en god relation till patienten 

och hade tillräcklig personkännedom blev det möjligt att använda humor som ett 

verktyg på ett respektfullt sätt. Men det krävdes också självkännedom för att det 

skulle kännas äkta. Bra timing var också en förutsättning. Med en god allians 

kunde patienten känna trygghet, vilket behövdes för att ta till sig humor på ett 

positivt sätt. Och vilken typ av skämt hade stor betydelse. 

”Ja. Alltså jag kan ju. Det är ju också helt beroende av vem 

man är och vem man möter. Men det är ju skillnad, tycker jag, 

också att skämta och skratta med någon än att skratta åt 

någon.”   (I4) 

Informanterna identifierade några speciella omständigheter vid psykiatriska 

diagnoser som sjuksköterskan behöver ta hänsyn till om hon använder humor i 

omvårdnaden även om de förutsättningar som beskrevs behöver finnas för att 

kunna använda humor med patienter generellt sågs som tillräckliga i de flesta fall. 

De individuella olikheterna mellan människors förmåga eller beredvillighet att 

förstå och uppskatta humor ansågs vara viktigare att beakta än de skillnader som 

hänför sig till psykiatriska sjukdomar. Det ansågs kräva fingertoppskänsla för att 

skämta med patienter även inom somatisk vård och att också dessa patienter kan 

vara i ett mycket utsatt läge vid svår sjukdom: Utsattheten och stigmatiseringen av 

psykiatriska patienter uppfattades dock som särskilt viktig att förhålla sig till då 

patienterna kunde känna sig extra maktlösa inom psykiatrin. 
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Patienter med inre psykiska smärttillstånd som psykos, djup smärta, sorg, 

depression eller ångest sågs som extra känsliga vilket behöver tas i beaktande 

även i relation till miljön på en avdelning där skratt i en liten grupp kan riskera att 

uppfattas negativt av andra som inte deltar. 

När det gällde psykotiska patienter fanns delade meningar om lämpligheten och 

möjligheten att använda humor som grundade sig i delvis olika tankar om vad 

humor är. En informant beskrev psykotiska patienters oförmåga att kognitivt 

förstå sin omgivning, och än mindre skämt, varför skämtande skulle bli kränkande 

för patienten. En annan informant som hade en något bredare definition av vad 

humor var berättade att hon lyckats bryta psykotiska personers instängdhet i sina 

egna tankar genom att med kropps- och upplevelseinriktade interventioner få 

kontakt. 

”… och så bara gick jag fram till honom och sa hans namn och 

sa titta upp, titta på mig, se om du kan ta ett andetag, lyft hakan, 

räta på dig. Och så sakta så fick jag kontakt och så rätade han 

upp kroppen, kroppsställningen bara, kroppen så här. Och så 

plötsligt så tittade han sig runt såhär (visar med sin egen kropp) 

och så såg så han upp och så tittade han på mig och så sa han, 

förvånat: ’Haha, men allting blev mycket roligare´.” (I3) 

Vid djup depression upplevde informanterna att patienterna kan ha långt till 

humor. 

Personer med Aspergers syndrom eller annan autism ansågs kunna ha svårt att 

uppfatta vissa sorters humor, t.ex. ironi, då deras värld kunde upplevas ganska 

konkret men med öppenhet och lyhördhet gick det att hitta sådan humor som de 

uppskattade. Det upplevdes att det är stor individuell skillnad mellan olika 

patienter i diagnosspektrumet. 

En grupp där det ansågs krävas extra försiktighet, i form av inkännande och insikt 

i att det som sades inte alltid landade som förväntat, var personer med person-

lighetsstörningar som lättare ansågs kunna uppfatta skämt som kränkande. 

3.3 Positiva aspekter av humor 

En god allians mellan sjuksköterska och patient sågs av informanterna som en 

förutsättning för att kunna använda humor. Men humor sågs även som ett viktigt 
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verktyg för att kunna fortsätta utveckla alliansen och som en bekräftelse på att en 

god relation uppnåtts. När humor uppstod i samtalet sågs det som ett kvitto på att 

sjuksköterskan och patienten lyckats stanna upp och vara närvarande i mötet. 

Det framträdde tydligt att informanterna såg humorn som ett verktyg för att få syn 

på verkligheten från ett annat perspektiv och kunna se på sin egen situation 

utifrån. När de egna tankarna eller beteendena betraktades med nyöppnade ögon 

kunde det bli möjligt att upptäcka hur ologiska och föga hjälpsamma de var från 

att de nyss i patientens ångest eller depression tett sig självklara och ofrånkom-

liga. Och denna inkongruens som föder humor och hjälper till att omtolka 

ångesten till lättnad i form av skratt kunde också användas terapeutiskt som en 

grund för kognitiv omstrukturering. 

”Även den deprimerade. Den som har varit utsatt för sådana 

förskräckliga saker. Men skrattet det. Humorn liksom kan. Det 

finns en så’n stor läkningspotential med humor. Det. Vi kan inte 

gråta oss igenom saker. Vi måste få skratta oss igenom. Vi 

måste känna hela känsloregistret, och där glädjen är en otroligt 

viktig del. Precis som gråten och ilskan också och irritationen 

och alltihopa.” (I1) 

Lättnad från ångest behövde inte komma ur ett kognitivt uppvaknande enligt 

ovan. Det kunde vara medvetna interventioner eller spontana händelser av enklare 

art som ledde till det förlösande skrattet. Till exempel berättade en av informanter-

na om en kollega som tog en patient som övermannats av ångest med ut på 

balkongen där solen sken med orden ”Kom, nu ska vi åka till Rivieran!” varvid 

ångestattacken omformades till en skrattattack och släppte på en liten stund. 

I gruppterapier sågs det som mycket verksamt att tillsammans få skratta åt de allra 

svåraste problem som man har gemensam erfarenhet av och det gjorde att 

skammen över sjukdomen lättade. 

När personal och patienter ägnade sig åt gemensamma aktiviteter utanför terapi-

rummen var humor en tydlig indikation på att det fanns en gemenskap som under-

lättade tillfrisknandet hos patienterna och gjorde arbetsmiljön för personalen trev-

ligare och arbetsbelastningen lättare att klara av. 

Att kunna skratta åt sig själv sågs också som en indikation på en viss självdistans 

som kunde vara värdefull för personal på samma sätt som för patienter även i 
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relation till maktstrukturen i vården då det bidrog till att lätta upp denna. Patient-

erna kunde använda humor för att få personalen att känna sig bekväma så att de 

lyssnade på patienterna snarare än att pådyvla dem sina lösningar. 

”… men de vill ju blidka oss. De vill göra oss bekväma och det 

är detsamma som jag gör. Jag vill göra den här personen lite 

bekväm med mig så, känna det, att inte han eller hon ska sätta 

sig på sina höga hästar utan ge mig en chans liksom.” (I1) 

Personalen kunde använda humor på samma sätt när de befann sig i ett underläge 

vilket ansågs som mer etiskt försvarbart. Om någon skulle utnyttja sin högre 

position för att skämta på ett destruktivt sätt uppfattades det däremot inte som 

acceptabelt. 

Att kunna skratta tillsammans i personalen i det vardagliga arbetet eller på 

personalfester och liknande sågs som viktigt för trivseln och som en coping-

strategi för att kunna hantera de ofta känslomässigt tunga arbetsuppgifterna. Det 

var också viktigt att få skratta åt såväl den egna arbetsgruppens sätt att fungera 

som fyrkantigheter i regelverk och organisation som ibland stod i vägen för att få 

arbeta på det sätt man ville. 

3.4 Negativa aspekter av humor 

De största faran med att använda humor i omvårdnaden uppfattade informanterna 

var om humorn blev en medveten strategi som genomfördes utan att de 

förutsättningar som ansågs behöva föreligga verkligen gjorde det. Om det inte 

fanns en lyhördhet för var den man pratade med befann sig i tanke och känsla, 

eller om inte humorn var äkta och bottnade i sjuksköterskan själv, var risken stor 

att patienten eller för den skull även arbetskamrater och anhöriga kände sig 

kränkta, överkörda och osedda. 

Om någon har väldigt mycket ångest så tror jag att det skulle 

vara svårt. […] Ja om man mår för dåligt så att man inte tar till 

sig. Eller inte ens kan skoja till det utan… Det är tufft. […] Ja. 

Ähum, Att patienten mår ännu sämre kanske. Får mycket skuld 

och skam.    (I2) 

Samtidigt fanns en insikt om att det trots goda avsikter ibland kan bli fel, men att 

det då var möjligt att gå tillbaka och be om ursäkt. 
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Vissa typer av humor borde undvikas därför att de sågs som destruktiva och inte 

ha en positiv effekt. Till exempel sågs det som uppbyggligt att skratta med 

varandra men nedbrytande att skratta åt varandra. I vissa fall, t.ex. inom personal-

gruppen, kunde det stundtals vara möjligt att med en lämplig inramning hänge sig 

åt råare former av humor för att lätta på spänning och frustration, men det ansågs 

viktigt att vara helt säker på hur de som hör skämten uppfattar dem. Ironi sågs 

som riskabel och borde undvikas då den riskerade att missuppfattas, särskilt i 

grupp, då det kunde vara extra svårt att avgöra hur den landade hos var och en av 

gruppdeltagarna. 

Det fanns en upplevelse av att en del människor kunde använda humor och en 

skämtsam attityd som en mask för att inte avslöja sina inre tankar och känslor och 

att det krävs en medvetenhet om detta från personalens sida för att inte förstärka 

ett destruktivt förhållningssätt hos den personen. På samma sätt hade inform-

anterna sett att självförgörande humor kunde fungera som ett sätt att be om ursäkt 

för sin existens vilket sjuksköterskan behöver vara medveten om så att hon inte 

går med och förstärker den. Både patienter och personal kunde använda humor 

som ett sätt att distansera sig från svåra situationer: Gränsen var hårfin mellan när 

detta är adekvat och skyddande och när det mest blir ett undvikande som står i 

vägen för tillfrisknande eller bättre livskvalitet. 

4 DISKUSSION 

4.1 Sammanfattning av huvudresultat 

De intervjuade sjuksköterskorna inom psykiatrisk omvårdnad såg humor som ett 

viktigt verktyg för att lätta på spänningar, möjliggöra nya perspektiv på tillvaron 

och göra livet ljusare för både patienter och personal i en verksamhet med mycket 

allvar. För att kunna använda humor var det nödvändigt att vara lyhörd och 

respektfull och att ständigt arbeta med fingertoppskänsla och timing. Då kunde en 

god allians uppnås samtidigt som humor sågs som en indikation på väl fungerande 

kommunikation. Strategin för att använda humor var oftast att vara öppen för 

situationer då den kunde uppstå spontant i patientmötet på initiativ av patienten 

eller sjuksköterskan själv men det gavs även exempel på medvetna interventioner 

baserade på humor och glädje. Humor kunde öppna möjligheter att få se 

verkligheten från ett annat perspektiv vilket var verksamt för att förändra negativa 

tankar samt lätta på ångest och negativa känslor. Den underlättade kommunika-
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tionen mellan sjuksköterska och patient likväl som personalen emellan och kunde 

användas för att jämna ut maktbalanser. Det fanns risk att humor användes på ett 

destruktivt sätt om den blev ett verktyg för den som stod högre i en hierarki eller 

som en flykt från verkligheten. Patienter inom psykiatrin uppfattades vara mer 

sårbara och medvetenhet om hur svåra psykiska sjukdomar påverkar förmågan att 

uppfatta och uppskatta humor var viktig även om ett allmänt bra bemötande 

ansågs vara grundläggande. 

4.2 Resultatdiskussion 

Informanternas definitioner av vad humor är stämde med olika teorier om humor 

som lagts fram genom historien. 

När informanterna beskrev humor som ett sätt att lätta på spänningar och negativa 

emotioner som ångest och ledsenhet ansluter detta till de olika lättnadsteorier som 

ser humor som en förlösande mekanism vid psykiska spänningar (Martin, 2007; 

Olsson et al., 2003; Freud [Nationalencyklopedin, 2016d]). 

Informanterna berättade om hur humor och skratt uppstår i situationer där en 

person överraskas av kontrasten mellan två till synes oförenliga bilder av 

verkligheten vilket är vad som kallas inkongruens och som bland annat beskrivits 

av Schopenhauer ([Nationalencyklopedin, 2016b]) och Martin (2007). 

Informanterna gav uttryck för förhållningssätt som är i linje med vad som krävs 

för att ge en allmänt god omvårdnad. Gott bemötande där förmågan att vara 

inkännande och respektfull för att bygga en god relation till patienten sågs som 

förutsättningar för att de skulle kunna använda sig av humor. Informanterna var 

positiva till möjligheterna att använda humor i olika vårdsituationer så länge dessa 

förutsättningar var uppfyllda. Informanternas syn på när humor kan användas 

överensstämmer i mycket med vad Struthers (1999) fann i sin studie inom 

öppenvårdspsykiatrin där magkänsla använts för att beskriva hur sjuksköterskorna 

avgör om humor ska användas eller inte. Dean och Gregory (2004) beskriver att 

en hjärtlig attityd med en mild skämtsamhet snarare än högljudda gapskratt 

hjälpte patienterna känna att deras värdighet bevarades när de intervjuade 

patienter i palliativ vård. 

Informanterna gav exempel på de positiva typer av humor, självstärkande och 

anknytningsskapande humor, som Martin et al (2003) funnit befrämjar hälsa, och 

uppfattade dessa som verksamma medan de negativa; aggressiv och själv-
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förgörande humor sågs som riskfyllda. När det gäller den sistnämnda ansåg dock 

informanterna att sådan humor kunde användas i begränsad omfattning för att 

jämna ut maktförhållanden mellan patienter och vårdpersonal respektive mellan 

olika personalgrupper. Inom personalgruppen kunde även viss aggressiv humor 

tolereras inom rimliga gränser för att lätta på spänningar. 

Informanterna beskriver humor som ett verktyg för att kunna se tillvaron ur nya 

perspektiv. Dean och Gregory (2004) fann att det i kritiska livsskeden kan vara 

mycket betydelsefullt att kunna lyfta sig över ögonblicket för att lättare kunna se 

meningen med en händelse i ett större sammanhang och att mild humor kunde 

vara ett sätt för sjuksköterskan att hjälpa till med detta. 

Spiers (2010) intervjuade sjuksköterskor inom öppenvårdspsykiatrin där vissa 

ansåg att humor var ett bra verktyg för att skapa en terapeutisk allians med 

patienterna medan andra var försiktiga då det var oroliga för att missuppfattningar 

kunde störa alliansbygget. I en intervjustudie av Molin, Graneheim och Lindgren 

(2016) berättar patienter inom den psykiatriska slutenvården att humor är viktig 

för att skapa mera vänskapliga och jämställda relationer med personalen. 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). 

Informanterna berättade om de positiva processerna som uppstår i patientgrupper. 

Johnson (2002) har studerat stödgrupper för kvinnor som överlevt bröstcancer och 

upplevde att humorn hade en särskild kvalitet då de delade samma erfarenheter 

vilket bidrog till att de vågade visa känslor, både skratta och gråta. En studie av ett 

försök med humorgrupper inom rättspsykiatrisk vård i USA visade att patienterna 

under sitt deltagande i gruppen kunde sänka sina psykologiska försvarsmurar i 

form av tuffa attityder, våga vara sig själva och skratta åt sig själva när fick komma 

bort ifrån sina avdelningar en stund (Minden, 2002). 

Informanterna ansåg att de var viktigt att få använda sig av humor i personal-

gruppen för att lätta på spänningar och kunde berätta om att självförgörande humor 

användes för att be om ursäkt för tillkortakommanden vilket motsvarar vad Sayre 

(2001) fann i sin studie av personal på en psykiatrisk vårdavdelning. Informanterna 

beskrev att det var viktigt att skratta tillsammans i personalgruppen för trivseln och 

som ett sätt att hantera påfrestningar i arbetet vilket har beskrivits i tidigare 

forskning (Dean & Gregory, 2004; Dean & Major, 2008). Informanterna tar upp 



20 Sjuksköterskans upplevelse av humorns betydelse i psykiatrisk omvårdnad 

 

 

problem med sådan humor personalen emellan då den kan tillåtas vara råare än 

humor tillsammans med patienterna och att det är viktigt att ringa in 

sammanhanget innan den används liksom Thornton och White (1999) konstaterat 

sin studie på en intensivvårdsavdelning där personer utanför arbetslaget kunde 

missuppfatta sammanhanget. 

Trots en i grunden positiv inställning till humor berättade informanterna om olika 

potentiella risker med att använda humor när inte villkoren var uppfyllda genom 

att det fanns en relation med patienten eller kollegan. Då kunde användning av 

humor resultera i skam och i värsta fall en känsla av kränkning. Struthers (1999) 

fann också att humoristiska kommentarer i vissa fall kunde få negativa 

konsekvenser på grund av missuppfattningar men på samma sätt som 

informanterna valde sjuksköterskorna ta en risk genom att använda humor även i 

en miljö där många patienter mår dåligt. 

Informanterna hade upplevt svårigheter att använda humor vid djupa depressioner 

samtidigt som de sett att humor kunde fungera avledande i andra fall vilket 

stämmer med vad som beskrivs av Falkenberg et al. (2009) som såg kortsiktiga 

effekter på stämningsläge av humorinterventioner. Uekerman et al. (2008) har 

beskrivit svårigheter att förstå och känslomässigt uppskatta humor vid depression. 

Informanterna hade olika uppfattningar om ifall humor kunde hjälpa 

schizofrenipatienter, vilka kan ha svårare att uppfatta vissa sorters humor men 

däremot kan uppskatta humor (Tsoi et al., 2008; Polimeni et al., 2010; Etienne et 

al., 2014). 

Informanterna hade erfarenhet av att människor med Aspergers syndrom och 

autism kunde ha svårigheter att uppfatta humor på samma sätt som andra 

människor men att den individuella variationen var stor vilket stämmer överens 

med hur forskningen ser på saken. (Eriksson, 2013; Lyons och Fitzgerald, 2004). 

Informanterna gav utryck för att det krävdes en ökad försiktighet och närvaro för 

att använda humor med personer med personlighetsstörningar då de ansåg att de 

lättare kunde bli kränkta. Martens (2004) fann vid en studie med antisocial 

personlighetsstörning att humor kunde användas terapeutiskt. 

4.3 Omvårdnadsteoretisk diskussion 

Eriksson (1987, 1990, 1994, 2001, 2015) har skrivit om vårdandets idé, ser humor 

som en form av lek och anser att leken är viktig även för vuxna. Av 
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informanternas berättelser framgick att deras tankar överensstämmer väl med 

Erikssons tankar om att befrämja patienternas hälsa både genom ansande i form 

av kroppsliga uttryck för omtanke om patienterna och lek, här ofta uttryckt som 

humor, relaterat till studiens syfte, vilken kan leda till lärande och skapa social 

gemenskap. De gav i sina berättelser, när de angav nödvändiga förutsättningar för 

att kunna använda humor, när de beskrev humor som företeelse och även under 

andra teman tydliga exempel på att deras tankesätt präglades av respekt för 

patienternas värdighet och en kärleksfull strävan att minska patienternas lidande 

och hjälpa dem till ett gott liv. Detta stämmer bra med Erikssons syn på 

omvårdnad. Genomgående i deras berättelser var en ambition att höja patienternas 

livskvalitet och välbefinnande genom att stå för en optimistisk och glad livssyn 

som en kontrast till allt det tunga och dystra genom en öppenhet och beredskap för 

att låta humor komma fram i kontakten med patienterna. Att det är möjligt att 

omtolka känslomässig spänning från något negativt till något potentiellt positivt är 

även grundläggande i Apters reversalteori. (Martin, 2007 s 75-81; Apter, 1989, 

2003; Apter, Mallows & Williams, 1998). Detta går igen i Erikssons beskrivning 

av leken. 

4.4 Metoddiskussion 

Eftersom studiens syfte var att beskriva sjuksköterskans upplevelse av humor i 

psykiatrisk omvårdnad valdes en kvalitativ ansats. 

Antalet informanter kunde ha varit större men begränsades av tillgänglig tid för 

genomförandet. Ett större antal informanter hade gett ett bredare urval av 

verksamhetsområden vilket möjligen hade gett fler perspektiv på humor i 

psykiatrisk omvårdnad och en större överförbarhet även om uppsatsskrivaren 

upplevde mättnad i resultatet. Att artikelförfattaren tidigare undersökt 

ämnesområdet påverkade givetvis förförståelsen och hur intervjusvaren tolkades 

och analyserades och det är en svaghet när det gäller tillförlitligheten att tolkning 

och analys endast gjorts av artikelförfattaren. Å andra sidan finns det stöd i tidigare 

forskning för de resultat som framkommit vilket stärker trovärdigheten liksom 

citat ur data för varje tema. 

De subteman som ursprungligen identifierades användes endast för att sortera 

redovisningen utifrån det antal meningsbärande enheter som förekom men de 

redovisas inte som subteman vilket skulle kunna ses som en kvantitativ smitta i 
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studiens upplägg men uppsatsskrivaren tillåter sig detta då intervjuerna var 

tämligen fria och avslutades när informanterna ansåg ha berättat klart. 

4.5 Klinisk betydelse / tillämpbarhet för samhället 

Studien beskriver hur några sjuksköterskor verksamma inom psykiatrin uppfattade 

och använde humor i omvårdnaden. De såg positiva effekter av att använda humor 

som ett verktyg i omvårdnaden men var även medvetna om risker och möjliga 

negativa konsekvenser. Vårdkvalitén påverkas positivt av en ökad öppenhet för att 

använda humor i omvårdnaden vilket gynnas av en ökad förståelse för de 

mekanismer som är verksamma. Om det går att skapa en ljusare stämning inom 

psykiatrin som kontrast till det ofrånkomligt mörka och allvarliga kan vi förmedla 

en mer nyanserad bild av verksamhetsområdet och dessa sjukdomstillstånd. 

Uppsatsskrivaren hoppas att uppsatsen kan bidra till det arbetet. 

4.6 Slutsats 

Positiva former av humor som används på ett respektfullt och inkännande sätt kan 

vara ett viktigt verktyg i omvårdnaden för att möjliggöra nya perspektiv på 

tillvaron, ge lättnad i ångest, minska negativa känslor och tankar samt höja 

livskvaliteten för både patienter och personal i en verksamhet med mycket allvar. 

4.7 Förslag till vidare forskning 

Det vore angeläget att undersöka hur patienter i psykiatrisk omvårdnad, så som 

den gestaltar sig i Sverige, uppfattar fenomenet humor. Likaså vore det intressant 

att jämföra andra yrkeskategoriers syn på humor med tanke på deras olikartade 

utbildningsbakgrund, yrkesroller och plats i hierarkin. 
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Avdelningsnamn  
Allmänpsykatriska Kliniken Falun / Säter o.s.v. 
Landstinget Dalarna 

791 83  FALUN 
 

 

Falun 2014-03-20 

 

Deltagande i intervjustudie om humor i psykiatrisk omvårdnad 

Undertecknade genomför ett examensarbete inom sin vidareutbildning till specialistsjuksköterska 
inom psykiatrisk omvårdnad med syfte att beskriva hur sjuksköterskan inom psykiatrisk omvårdnad 
upplever att humor används och kan användas i omvårdnaden. 

Undersökningen kommer att genomföras under våren och försommaren i form av c:a åtta 
semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor inom psykiatrin i Dalarna. Intervjun planeras ta 30-
60 min, spelas in digitalt, transkriberas, anonymiseras, analyseras och sammanställas. Endast 
författaren och handledaren kommer att ha tillgång till arbetsmaterialet. När arbetet är genomfört 
kommer de digitala inspelningarna att raderas liksom annat material som kan knytas till 
informanternas identitet. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

För att få en god spridning när det gäller ålder, yrkeserfarenhet och verksamhetsområde inom 
psykiatrin önskar författaren intervjua några av de sjuksköterskor som är anställda hos Er och ber 
om tillåtelse att låta detta ske på arbetstid. 

Deltagande i undersökningen är helt frivilligt och kan när som helst avbrytas av informanterna utan 
närmare motivering. Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid 
Högskolan Dalarna. 

Författaren bedömer att det är av intresse att undersöka hur sjuksköterskor verksamma inom 
psykiatrin förhåller sig till humor som ett verktyg i omvårdnadsarbetet och att det finns en stor 
potential i att medvetet använda humor som ett verktyg i psykiatrisk omvårdnad. Det finns grund att 
anta att både positiva och negativa konsekvenser finns av humoranvändning och att vårdkvaliteten 
kan påverkas positivt av en ökad förståelse för de mekanismer som är verksamma. Om inte annat är 
det av betydelse att förstå hur humor påverkar arbetet både i relation till patienter och kollegor. 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

 

Mikael Joos Marika Marusarz 
Student Handledare 
Tel: 023-491379 Tel: 023-778420 
E-post: v06mijoo@du.se E-post: mmr@du.se 
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Psykiatrisjuksköterska ? ? 
? 
Allmänpsykatriska Kliniken Falun / Säter 
Landstinget Dalarna 
791 83  FALUN 

 

 

Falun 2016-04-01 

 

Information om deltagande i intervjustudie om humor i psykiatrisk omvårdnad 

Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

Undertecknade genomför ett examensarbete inom sin vidareutbildning till specialistsjuksköterska 
inom psykiatrisk omvårdnad med syfte att beskriva hur sjuksköterskor inom psykiatrisk omvårdnad 
upplever att humor används och kan användas i omvårdnaden med hänsyn till sjuksköterskans 
grundläggande ansvarsområden och det caritativa förhållningssättet. 

Undersökningen kommer att genomföras under våren och försommaren i form av c:a åtta 
semistrukturerade intervjuer med sjuksköterskor inom psykiatrin i Dalarna. Intervjun planeras ta 30-
60 min under arbetstid, spelas in digitalt, transkriberas, anonymiseras, analyseras och sammanställas. 
Endast författaren och handledaren kommer att ha tillgång till arbetsmaterialet. När arbetet är 
genomfört kommer de digitala inspelningarna att raderas liksom annat material som kan knytas till 
informanternas identitet. 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna. 

För att få en god spridning när det gäller ålder, yrkeserfarenhet och verksamhetsområde inom 
psykiatrin hos informanterna har du valts ut att delta. 

Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering. Undersökningen är forskningsetiskt granskad av Forskningsetiska nämnden vid 
Högskolan Dalarna. 

 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

 

 

Mikael Joos Marika Marusarz 
Student Handledare 
Tel: 023-491379 Tel: 023-778420 
E-post: v06mijoo@du.se E-post: mmr@du.se 
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INTERVJUGUIDE 
 

1. Kod:  2. Namn: 3. Kön:  4. Ålder: 

5. Utbildningsbakgrund: 

6. Yrkeserfarenhet inom psykiatrisk omvårdnad: 

7. Hur skulle du definiera humor? 

 

 

 

 

8. Vilka positiva effekter och vilka möjligheter ger det att använda humor i psykiatrisk 
omvårdnad? 

 

 

 

 

 

9. Vilka negativa effekter ger det att använda humor i psykiatrisk omvårdnad och vilka 
faror finns det? 

 

 

 

 

 

10. Skiljer sig användningen av humor i omvårdnad av personer med en psykiatrisk 
diagnos från omvårdnad generellt? I så fall hur? 

 

 

 

 

11. Använder du själv humor i ditt arbete och kan du ge några exempel? 
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EXEMPEL PÅ ANALYS 
 

N I Tema Subtema Kondenserad meningsenhet 

15 1 Företeelsen Fysiskt Det har med uttrycket i ansiktet att göra. 
16 1   Det kan handla om att busa. 
1 1  Gemenskap Humor är något roligt man har tillsammans i mötet 

där vi förstår varandra ömsesidigt utan att trycka ner 
varandra. 

2 1  Glädje Något som får mig att bubbla och få tag på min 
glädje. 

24 2   Det blir en annan känsla i kroppen ungefär som att 
man ler med hela kroppen när man kan skratta och 
vara glad. Är det tungt och ledsamt då kryper man 
ihop som en liten råtta. 

30 3  Lättnad Humor kan förlösa någonting. 
49 1 Förutsättningar Bemötande Humorn lyfter fram behovet av det riktiga 

bemötandet. Att lyssna in den här människan. Vi 
har fått två öron och en mun. Känna in och våga lita 
på det och utifrån det kan humor utvecklas. 

42 4   Beroende på vem man är och vem man möter – 
uppstår i dialogen. 

8 1  Inkännande Det kräver inkännande. 
46 1   Att man stannar upp och är närvarande. 
54 2   Känna in när det är läge att kunna skoja om saker 

och ting. 
37 4   Känna in, känna av i mötet vem man har framför 

sig. 
38 4   Ibland faller det sig naturligt i ett möte att man 

snabbt hittar humorn, ibland tar det längre tid. 

204 1 Negativa Balans Spy ur sig får man göra men bara i troligt begränsad 
skala med folk som man är 100% säker på. Kan 
hända med patienter i närheten men man får ha så 
pass professionalitet att man har koll på sig själv. 

206 3   På en personalfest där kommer det mycket både 
skratt och tårar ibland. Men mot patienterna hålla en 
professionell nivå. 

141 1  Inkännande Om man har en plan att ”lattja till” det och bara går 
på blir det inte bra. 

146 1  Kommunikation Om det är någonting som man verkligen liksom 
legat dubbel och ramlat runt på golvet och skrattat 
åt liksom så kanske man behöver kolla om det var 
ok. För det kan ju alltid uppstå missförstånd mellan 
vad som är i huvudet på mig och på dig. Men med 
tanke på ojämlikheterna bör man kolla upp extra 
vad som är vad. 

168 4  Konstlat Att försöka skämta till det och vara någon annan 
fungerar inte. 

N = Löpnummer, I = Informant 
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Etisk egengranskning av studentprojekt som involverar människor 

 

Projekttitel: Sjuksköterskans användning av humor i psykiatrisk omvårdnad – en 
fenomenografisk studie: Examensarbete 

Student/studenter: Mikael Joos 

Handledare: Marika Marusarz 

 

 Ja Tveksamt Nej 

1. Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. innehåller 
studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv förmåga, personer med 
psykiska funktionshinder samt personer i beroendeställning i 
förhållande till den som utför studien (ex. på personer i 
beroendeställning är patienter och elever)? 

  Nej 

2. Innebär undersökningen att informerat samtycke inte kommer att 
inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer inte att få full 
information om undersökningen och/eller möjlighet att avsäga sig ett 
deltagande)?   

  Nej 

3. Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  

  Nej 

4. Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt eller 
psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 

 Låg risk  

5. Används biologiskt material som kan härledas till en levande eller 
avliden människa (t.ex. blodprov)? 

  Nej 

6. Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i eller är 
avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett register)? Med känsliga 
personuppgifter avses, enligt Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som 
berör hälsa eller sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös 
eller filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening. 

  Nej 

7. Avser du att behandla personuppgifter som avser lagöverträdelser 
som innefattar brott, domar i brottmål, straffprocessuella tvångsmedel 
eller administrativa frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda 
att ingå i en struktur (till exempel ett register)? 

  Nej 
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