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SAMMANFATTNING 
 

Bakgrund: Varje sjuksköterska har som omvårdnadsansvarig ett etiskt och juridiskt ansvar 
för sitt bemötande, sina bedömningar och sina beslut. En personcentrerad vård förmodas 
kunna återförena den humanistiska omtanken till en alltmer medicinteknisk vård utan att 
reducera vårdtagaren till ett passivt vårdobjekt. Kan humor vara en bidragande komponent till 
att göra vården mer personcentrerad? 

Syfte: Syftet var att belysa humorns betydelse för personcentrerad vård. 

Metod: En allmän litteraturöversikt med en kvalitativ innehållsanalys baserad på nio 
vetenskapliga artiklar publicerade mellan 2009–2019.  

Resultat: Innehållsanalysen genererade tre huvudteman: humor som ett 
kommunikationsverktyg, humorns betydelse för relationen mellan patient och sjuksköterska, 
samt förhållningssätt till humor. 

Slutsats: Humor har en central plats inom hälso-och sjukvård för att främja personcentrerad 
vård och bör betraktas som något att ta på allvar. Ett salutogent humorbruk har flera positiva 
effekter och undergräver inte sjuksköterskans professionalism. Genom att våga initiera, 
använda och återgälda humoruttryck kan sjuksköterskan stärka partnerskap, patientberättelse 
och dokumentation för den personcentrerade vården. Författarna efterfrågar mer forskning 
kring manliga sjuksköterskors upplevelser av humor då artiklarna i resultatet endast 
inkluderade kvinnliga sjuksköterskor, förslagsvis en empirisk studie med intervjuer i en 
svensk kontext.  

Nyckelord: Humor, patient, personcentrerad vård, sjuksköterska, vårdrelation 

  



ABSTRACT 
 
Background: All nurses have an ethical and legal responsibility for their care, assessments 
and decisions. Person-centered care is assumed to bring a more humane aspect to the 
healthcare of today, without reducing the patient to a passive care object. Could the use of 
humor be a way to make the healthcare more person-centered? 

Aim: The aim was to explore the importance of humor to person-centered care. 

Method: A literature review with a qualitative content analysis, based on nine scientific 
articles published between 2009-2019. 

Results: The study generated three main themes: humor as a tool for communication, the 
importance of humor for the nurse-patient relationship, and approaches to humor. 

Conclusion: Humor has a key role in healthcare to promote person-centered care, and should 
be taken seriously. A salutogenic use of humor has multiple positive aspects and does not 
undermine the professionality of the nurse. Nurses can strengthen partnership, patient stories 
and documentation in person-centered care by initiating, using and reciprocating humor. The 
authors ask for more empirical studies targeting the experiences of the use of humor by male 
nurses, as the articles only included female nurses, for example an empirical study based on 
interviews conducted in Sweden.    

Key words: care relation, nurse, patient, person-centered care, wit and humor 
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INTRODUKTION 
 
I januari 2016 publicerades en debattartikel i Göteborgs-Posten om den inhumana vården 
(Persson, 2016). Ur ett närståendeperspektiv framhävdes hur den humanistiska omtanken 
ansågs bli alltmer frånvarande inom hälso- och sjukvården trots alla dess medicinska 
framsteg. Persson (2016) hävdade att patienter inte längre ses som medspelare i 
vårdsituationen utan istället har reducerats till inneliggande vårdobjekt på sjukhusen. 
Inspektionen för vård och omsorg, IVO, får varje år in allt fler klagomål till patientnämnden 
från patienter och närstående som upplever missnöje med vård och omsorg. Anmälningar 
rörande dåligt bemötande fortsätter att ligga högt bland anmälningskategorierna. Under år 
2017 rapporterades denna kategori utgöra den tredje största, flest anmälningar sker i 
anknytning till kategorierna ”personal – kompetens” samt ”vård och behandling” (IVO, 
2017). En nyckelterm i sammanhanget är den personcentrerade vården. Det är ett 
förhållningssätt som ämnar likställa och tillfredsställa behov hos den vårdsökande personen, 
såväl fysiska som existentiella. För att möjliggöra detta krävs en god kommunikation och ett 
bra samspel mellan sjuksköterska och patient (Ekman et al., 2011).  
 
Erfarenheten hos författarna till föreliggande litteraturstudie är att bemötande och 
kommunikation utgör en viktig del i etablerandet av en god vårdrelation, ett partnerskap 
mellan patient och sjuksköterska, där olika sätt att bemöta en annan person får olika 
konsekvenser för den delade vårdupplevelsen. Under verksamhetsförlagd utbildning har 
författarna båda intresserat sig för hur humor verkar ha en tydlig funktion i de vårdrelationer 
som de bevittnat, men även etablerat själva. Humor har varit ett sätt för författarna att komma 
närmare personen bakom sjukdomen, vilket de har erfarit som mycket effektivt och 
fördelaktigt för inblandade parter. Med denna litteraturstudie ämnar vi undersöka 
forskningsläget kring humorns betydelse i den personcentrerade vården.  
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BAKGRUND 
 
Nedan kommer sjuksköterskans roll som omvårdnadsansvarig att presenteras. Genomlöpande 
kommer denna litteraturstudie att relatera till personcentrerad omvårdnad som ett bärande 
begrepp anknutet till studiens syfte. För att skapa en översiktsbild av det personcentrerade 
förhållningssättet presenteras nedan paradigmskiftet från patientperspektiv till 
personperspektiv, personcentrerad vård som kärnkompetens samt en beskrivning av hur vägen 
fram mot en personcentrerad vård ser ut. Detta övergår sedan i att introducera vad humor är, 
men också problematisera dess plats, eller icke-plats i vården. 

Sjuksköterskans roll som omvårdnadsansvarig 
 
Synen på sjuksköterskans roll och yrke har förändrats genom tiderna. Under 1800-talets mitt 
och en bit in på 1900-talet ansågs de tidiga sjuksköterskorna drivas av ett inre kall (Götlind, 
2010; Holmdahl, 1997). Detta kall hade enligt Andersson (2002) vanligtvis en kristen 
innebörd där drivkraften att arbeta med sjuka ofta var ett uppdrag från Gud, en kristen 
barmhärtighetsgärning. I modern tid har sjuksköterskeyrket istället utvecklats till en 
yrkesprofession där sjuksköterskans kall inte längre är bärande för yrkesutövandet (Götlind, 
2010; Holmdahl, 1997). Professionen värderas högt i samhället, vilar på vetenskaplig grund i 
form av ett eget kunskapsområde och följer etiska regler (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016b).  
 
International Council of Nurses, ICN, antog år 1953 den etiska koden för sjuksköterskor som 
sedan dess utgjort grunden för sjuksköterskans etiska förhållningssätt under utbildning och 
arbetsliv även i Sverige (Götlind, 2010; Holmdahl, 1997). Den 1 januari år 1958 trädde det 
kungliga reglemente i kraft vilket innebar att en sjuksköterska kunde ansöka om legitimation 
hos Medicinalstyrelsen (ibid.). Idag är det Socialstyrelsen som utfärdar 
sjuksköterskelegitimation vilken enligt Socialstyrelsen (2019) också fungerar som en 
samhällsgaranti att sjuksköterskan besitter de kunskaper, färdigheter och egenskaper som 
krävs för yrket.  
 
Omvårdnad, sjuksköterskans egna kunskapsområde, syftar inte bara till det kliniska och 
patientnära arbetet. I samband med högskolereformen år 1977 blev sjuksköterskeutbildningen 
också forskningsanknuten och omvårdnadens teori och praktik vilar därefter på vetenskaplig 
grund (Svensk sjuksköterskeförening, 2009). Sjuksköterskans roll som omvårdnadsansvarig 
är att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande (ICN, 2012). Vikten 
av ett respektfullt bemötande understryks även av den etiska koden där omvårdnad ska ges 
respektfullt och oberoende av ålder, kön, etnicitet, religion, funktionsnedsättning, sexuell 
läggning, politiska åsikter eller social ställning (ibid.). Målsättningen inom omvårdnad 
innefattar även sjuksköterskans strävan att balansera maktförhållandet i 
omvårdnadsrelationen, detta så att patient och närstående i omvårdnaden blir partners, känner 
trygghet och upplever respekt (Svensk sjuksköterskeförening, 2016b). Omvårdnad handlar i 
grunden om relationen mellan sjuksköterska och patient, samt deras närstående och bör utgå 
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från ett humanistiskt och holistiskt perspektiv (Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). 
Fagerberg (2004) framhäver hur sjuksköterskan genom att anta ett holistiskt perspektiv där 
hela patientens person får synas även gör det lättare att i samråd med patient och närstående 
också göra en adekvat omvårdnadsplanering utifrån patientens bästa. Fagerberg (2004) 
beskriver hur sjuksköterskan kan underlätta en adekvat omvårdnadsplanering om hen antar ett 
holistiskt perspektiv i sitt arbete. Genom detta kan beslut tas i samråd mellan sjuksköterska 
och patient, samt deras närstående, utifrån patientens bästa intresse på ett sätt där hela 
patientens person får synas. Detta kan även innefatta att sjuksköterskan, i egenskap av 
patientens advokat, samt utifrån sina kunskaper inom omvårdnad och medicin ibland också 
måste ifrågasätta andra professioners insatser för att säkerställa patientens bästa (ibid.). 
Sjuksköterskans yrkesroll är självständig och varje sjuksköterska har ett etiskt ansvar för sitt 
bemötande, sina bedömningar och sina beslut. Vidare har sjuksköterskan också ett egenansvar 
att vara uppdaterad kring nya forskningsrön, lagar och föreskrifter som är betydelsefulla för 
professionen samt att i sin kliniska vardag alltid arbeta utifrån sjuksköterskors etiska kod 
(Svensk sjuksköterskeförening, 2016a). 
 
Förutom etiska förhållningssätt styrs sjuksköterskeprofessionen också av ett juridiskt 
ramverk. Det är främst hälso- och sjukvårdslagen, HSL, (SFS 2017:30) som reglerar den 
svenska sjukvården utifrån målsättningen att hela befolkningen ska få ta del av en god hälsa 
och en vård på lika villkor. Denna vård ska ges med respekt för alla människors lika värde 
och inneboende värdighet samtidigt som verksamheten enligt kapitel 5, paragraf 1 också ska: 
(1) tillgodose patientens behov av trygghet, kontinuitet och säkerhet; (2) främja goda 
kontakter mellan patienten och hälso- och sjukvårdspersonal. Vidare förstärker och tydliggör 
patientlagen (SFS 2014:821) patientens ställning i relation till hälso- och sjukvården och 
främjar dennes rätt till integritet, självbestämmande och delaktighet inom hälso- och 
sjukvårdsverksamhet. Även patientsäkerhetslagen (SFS 2010:659) uttrycker hälso- och 
sjukvårdspersonalens skyldighet att visa patienten omtanke och respekt, samt att vården så 
långt som möjligt ska utformas och genomföras i samråd med patienten.  
 
Till sin vägledning mellan juridik, etik och profession har sjuksköterskan också den nationella 
kompetensbeskrivningen som sedan år 2016 utfärdas av svensk sjuksköterskeförening. 
Kompetensbeskrivningen beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ansvar för 
omvårdnad av patienter utifrån Sherwood och Barnsteiners (2013) sex kärnkompetenser vilka 
utgörs av: personcentrerad vård, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap 
för kvalitetsutveckling samt säker vård och informatik (Svensk sjuksköterskeförening, 2017). 
Dessa kärnkompetenser anses vara nödvändiga för att nå en god och säker vård, och måste 
gemensamt efterföljas av alla vårdprofessioner för att kunna tillgodose samhällets 
förväntningar på en högkvalificerad vård (Sherwood & Barnsteiner, 2013; Svensk 
sjuksköterskeförening, 2016a). Nästa avsnitt kommer att belysa kärnkompetensen 
personcentrerad vård.  
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Personcentrerad vård, från patient till person 
 
Inom omvårdnad betraktas människan som en fri individ med förmåga att fatta beslut och ta 
ansvar i förhållande till den egna personen. Människan är unik och ska bemötas utifrån ett 
personcentrerat förhållningssätt efter sina förutsättningar (Svensk sjuksköterskeförening, 
2016c). Människan anses bli patient när hen får professionell vård (ibid.). Sedan 1950-talet 
har hälso- och sjukvården präglats av ett patientcentrerat förhållningssätt som under 2000-
talet alltmer genomgått ett paradigmskifte inom både hälso- och sjukvård samt 
omvårdnadsforskningen (Groene, 2011). Ekman et al. (2011) anser att termen patientcentrerad 
vård reducerar vårdtagaren till endast en mottagare av hälso- och sjukvårdens serviceutbud. 
Även Kumar och Chattu (2018) belyser den terminologiska skillnaden i att centrera 
vårdinsatser utifrån patient respektive person. De menar också att detta i praktiken resulterar i 
stora skillnader där en patientcentrerad vård tenderar att fokusera på patienten som en passiv 
agent sammankopplad till sin medicinska diagnos. Genom att utgå från ett personcentrerat 
förhållningssätt och terminologi framhävs istället människan bakom hens sjukdom, diagnos 
och/eller socioekonomiska status samtidigt som vårdtagarens deltagande värdesätts. Att 
medvetet anta ett personcentrat förhållningssätt innebär också ett erkännande från vårdgivaren 
gentemot vårdtagaren där hens vilja och förmåga att tänka logiskt uppmuntras tillsammans 
med hens känslor och önskemål. Faktorer som transformerar vårdtagaren till en aktiv, 
engagerad och deltagande partner i hens vård och behandling (Ekman et al., 2011; Kumar & 
Chattu, 2018). 
 

Personcentrerad vård som kärnkompetens 
 
Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Dietisternas 
riksförbund (2019) beskriver personcentrerad vård som en förutsättning för ett lyckat resultat i 
patientens möte med vården, en kärnkompetens som all personal inom hälso- och sjukvården 
behöver ha. Den personcentrerade vården kan sägas vara uppbyggd på tre grundpelare; 
patientberättelsen, partnerskapet samt dokumentation (Ekman et al., 2011; Svensk 
sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet & Dietisternas riksförbund, 2019). 
Partnerskapet, relationen mellan hälso- och sjukvårdens professioner och den person som är i 
behov av insatser, framhävs ofta som den mest centrala aspekten av personcentrerad vård 
(Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet & Dietisternas riksförbund, 2019). 
 
Enligt Ekman et al. (2011) är det egentligen patientberättelsen som genomsyrar och styr 
möjligheterna för ett personcentrerat förhållningssätt. Genom patientberättelsen synliggörs 
den sjuke personens perspektiv på sin sjukdom, symtom och/eller känslor och hur dessa 
påverkar hens liv. Patientberättelsen skapar en större gemensam förståelse och utgör därmed 
också startpunkten för den personcentrerade vården samtidigt som den lägger grunden för 
partnerskapet. Vidare betonar författarna hur vårdgivarens och vårdtagarens gemensamma 
deltagande i att både lyssna och få komma till tals är betydelsefullt för att kunna fatta beslut 
som båda parter känner sig trygga med. Något som också anses vara betydelsefullt för 
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partnerskapet då det underlättar och förstärker vårdrelationen (ibid.). Inom den 
personcentrerade vården bör vårdtagarens egna upplevelser och perspektiv på vårdvistelsen 
ses som lika betydelsefulla som det professionella perspektivet (Tenggren Durkan, 2017). Att 
sedan dokumentera och journalföra vårdtagarens preferenser, åsikter och deltagande i 
beslutsfattandet kring hens vård och behandling anses enligt Ekman et al. (2011) bidra till att 
patientberättelsen erkänns, vilket även skapar en mer transparent samverkan. En 
personcentrerad vård kan också bidra till positiva effekter som förhöjd patienttillfredsställelse, 
med tryggare vårdtagare och färre anmälningar, kortare vårdtider och färre medicinska 
komplikationer. Ett personcentrerat förhållningssätt i hela vårdkedjan kan därmed göra vården 
mer kostnadseffektiv (Tenggren Durkan, 2017).  

Vägen mot en personcentrerad vård 
 
Svensk sjuksköterskeförening tillsammans med Svenska läkaresällskapet och Dietisternas 
riksförbund (2019) problematiserar i sin beskrivning av personcentrerad vård hur denna 
kärnkompetens riskeras att åsidosättas då den ofta tas för given. Detta baseras utifrån 
föreställningen att alla som arbetar inom hälso- och sjukvård besitter en genuin känsla för att 
erkänna vårdtagaren som huvudperson i vårdmötet. Vidare belyser de att det är lätt hänt att 
anställda inom vården låter sin professionella kunskap och erfarenhet ta över, något som 
riskerar att exkludera och reducera vårdtagaren ur partnerskapet. Ekman et al. (2011) 
understryker hur ett fullbordat paradigmskifte från patientcentrerad till personcentrerad vård 
inte sker över en natt, men betonar att utvecklingen är i full rörelse.  
 
I Kanada har Registered Nurses Association of Ontario, RNAO, (2015) släppt en 
implementeringsguide för personcentrerad vård som ett strukturellt försök att på 
organisationsnivå få sjuksköterskor mer personcentrerade. Denna guide understryker hur 
förekomsten av god kommunikation mellan sjuksköterska och vårdtagare är grundläggande 
och nödvändig för att nå en personcentrerad vård. Sjuksköterskans sätt att kommunicera anses 
vara direkt kopplat till vårdtagarens upplevelser av vården i sig men också vårdtagarens 
förmåga att känna sig delaktig och inkluderad i den egna vården. Personcentrerad vård ställer 
enligt RNAO därmed också stora krav på vårdgivarens inneboende 
kommunikationsfärdigheter och social kompetens. McCabe (2004) beskriver hur 
kommunikationsfärdigheter är en av sjuksköterskans egenskaper som ofta underskattas, dels 
av sjuksköterskorna själva men också av många sjukhusledningar. Sjuksköterskor som besatt 
förmågan att etablera en god kommunikation med sina patienter ansågs nå en högre nivå av 
personcentrering i sitt arbete och kunde enklare nå partnerskap tillsammans med sina 
patienter. När patienterna kände att de lättare kunde kommunicera sina behov och önskemål 
kunde sjuksköterskorna också anpassa vårdinsatserna bättre efter varje enskild individ.  
 
En god relation mellan sjuksköterska och patient är beroende av god kommunikation men 
också ett personcentrerat förhållningssätt (Wolf et al., 2017). Costello (2017) framhäver också 
hur sjuksköterskor, ur ett patientperspektiv, skapade en positiv vårdupplevelse genom att vara 
närvarande samt genom att lyckas förmedla en känsla av att faktiskt känna sina patienter. 
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Sjuksköterskorna etablerade också ett starkare partnerskap tillsammans med sina patienter 
genom att dela personliga erfarenheter och berättelser samt använda sig av humor i det 
kommunikativa samtalet.  
 

Humorns plats eller icke-plats i vården 
 
Persson (2016) påpekar i sitt debattinlägg i Göteborgs-Posten hur hälso- och sjukvården 
främst låter sig ledas av medicintekniska framsteg. Att enbart fokusera på handfasta variabler 
utifrån synliga och mätbara referenspunkter leder enligt Björklund (2006) till att vården 
riskerar tränga undan hjärtat och huvudet ur omvårdnaden. Vidare förespråkar hon istället hur 
omvårdnadsforskningen i framtiden måste våga ge utrymme till att belysa positiva effekter av 
vårdens omätbara faktorer såsom humor, skratt, kontakt och beröring samt erkänna 
medmänsklighetens hjärta och själ. Humor handlar inte bara om att få någon till skratt utan att 
med glimten i ögat nå fram till en patient. Det handlar om att genom kommunikationen inge 
förtroende och en känsla av samhörighet (Olsson, Backe & Sörensen, 2003). 
 
Flera studier anser att användandet av humor har en central roll även inom hälso- och 
sjukvården (Boge & Kristoffersen, 2002; Dean & Major, 2008; Martin, 2004; Olsson et al., 
2003; Tremayne, 2014; Åstedt- Kurki & Liukkonen, 1994). Enligt McCreaddie och Wiggins 
(2008) har användandet av humor både syfte och funktion inom omvårdnad. Författarna lyfter 
fram hur omvärlden i flera århundraden intresserat sig för humor och hur detta lett fram till 
det hypotetiska antagandet att det finns ett positivt samband mellan humor och god hälsa. 
Denna erkända hypotes brukar vanligtvis kallas för humor – hälsa hypotesen (eng. the humour 
– health hypothesis). Humor ansågs även öka patientens motivation och kapacitet att återfå sin 
hälsa (Jones & Tanay, 2016; Martin, 2004; McCreaddie & Wiggins, 2008). 
Omvårdnadsteoretikern Virginia Henderson ska ha hävdat att skratt, humor och glädje i vissa 
fall kunde vara lika effektivt som läkemedel (Olsson et al., 2003). Humoruttryck och skratt 
har bevisligen en rad olika positiva hälsoeffekter, både psykiskt och fysiskt. Skratt kan bland 
annat leda till reducering av stresshormon och kortisol, öka dopaminfrisättning, förbättra 
immunförsvarsceller, sänka blodtryck och puls genom att dilatera blodkärl samt ha en 
smärtlindrande effekt på kroppen (Berk, Felten, Tan, Bittman & Westengard, 2001; Chang, 
Tsai & Hsieh, 2013; McCreaddie & Wiggins, 2008; Savage, Lujan, Thipparthi & DiCarlo, 
2017; Tremayne, 2014).  
 
Dean och Major (2008) problematiserar och belyser dock hur användandet av humor 
fortfarande ses som trivialt och olämpligt inom det kliniska sammanhanget. I kontrast till 
detta finns det en stor mängd humorforskning inom omvårdnadsfältet, i flertalet studier 
understryks humorns positiva effekter och lämplighet främst i relation till äldre vuxna över 65 
år (Ganz & Jacobs, 2014; Gonot-Schoupinsky & Garip, 2018; Person & Hanssen, 2015). 
Inom demenssjukvård menar forskningsfältet att användandet av humor och skratt till 
personer som lever med kognitiv svikt ökar välmående men också anses vara en källa till 
glädje och lugn (ibid.). Även Boge och Kristoffersen (2002) framhäver hur äldre patienter 
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uttryckte ett stort värde i användandet av humor i kroppvårdssituationer där patienten i många 
fall upplever sig vara i en utsatt position. Även tidigare studier av bland annat Åstedt- Kurki 
och Liukkonen (1994) har länge påvisat hur humor används av både sjuksköterskor och 
patienter för att inte patienten ska förlora sin värdighet i jobbiga eller pinsamma situationer. 
Allt fler studier intresserar sig också för att närmare undersöka humorns betydelse för 
vårdrelation och kommunikation i hopp om att utveckla professionen framåt (Boge & 
Kristoffersen, 2002; Dean & Major, 2008; Martin, 2004; Olsson et al., 2003; Tremayne, 2014; 
Åstedt- Kurki & Liukkonen, 1994). 
 

Vad är humor? 
 
Olsson et al (2003) belyser hur det i litteraturen inte finns någon konsensus om vad som 
egentligen menas med humor, därmed är det också svårt att definiera. Humor är ett komplext 
fenomen som är väldigt individuellt (McCreaddie & Wiggins, 2008; Olsson et al., 2003; 
Åstedt-Kurki, Isola, Tammentie & Kervinen, 2001). Åstedt-Kurki et al. (2001) understryker 
hur forskningen kring användandet av humor är utmanande då fenomenet är svårt att fånga 
och tenderar att försvinna när någon aktivt försöker konceptualisera eller konkretisera det.    
 
Humor skulle även kunna beskrivas som någons personliga egenskap som roar oss. Detta 
samspel förmedlar vanligtvis en känsla av att något är roligt och får oss ofta att skratta 
(Canha, 2016). Det bör dock påpekas hur initiering, användande och återgäldande av 
humoruttryck inte behöver leda till skratt utan kan väcka både positiva och negativa 
känsloupplevelser. Humor påpekas också av inre och yttre omständigheter, den varierar ofta 
mellan olika kulturer. Varje människas sinne och preferenser för humor är unikt och olika 
personer kommer att reagera olika på användandet av humor (Canha, 2016; Martin, 2004; 
Olsson et al., 2003; Savage et al., 2017). Humor anses vara socialt producerad. Beroende på 
hur denna används, och utifrån vilket bakomliggande syfte, kan humor därmed också 
uppfattas antigen som en förenande eller en uppdelande kraft. Även kontext och 
språkförståelse anses vara bärande för hur användandet av humor kommer att mottas då 
humor också integrerar utifrån sociala hierarkier. Initieringen, användandet och återgäldandet 
av humoruttryck är vidare fördelat mellan en eller flera humorsändare, samt respektive 
humormottagare. Empati och förmåga att ungefärligt kunna förutspå när, var, hur, och/eller 
vid vilken tidpunkt humoruttryck bör användas anses vara viktigt för att undvika att humor 
slår fel (Olsson et al., 2003).  
 
Avslutningsvis bör det tilläggas att det i humorforskningen finns ett antal humorteorier. För 
att nämna några så förklarar överlägsenhetsteorin hur humor används för att höja sig själv på 
bekostnad av någon annans underlägsenhet. Lättsamhetsteorin beskrevs vidare av Freud som 
ett sätt att genom användandet av humor lätta på bland annat stress i sociala sammanhang. 
Kant utvecklade sedan inkongruensteorin som hävdar att humor ofta uppkommer där det finns 
en obalans mellan förväntning och verklighet (Olsson et al., 2003). Sedan finns olika sorters 
humor, vissa former av humor tenderar att vara av mer mörk karaktär såsom galghumor, rå 
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humor (eng. harsh humor) och självnedsättande humor (ibid.). McCreaddie och Wiggins 
(2008) skiljer även på spontan respektive inövad humor (eng. rehearsed humor), där 
forskningen tidigare fokuserat på den inövade humorn då denna form ansetts vara lättare att 
studera och mäta. Denna studie kommer huvudsakligen att fokusera på den spontana aspekten 
av humor. 

PROBLEMFORMULERING 
 
Sjuksköterskan som omvårdnadsansvarig bör i enighet med en personcentrerad vård kunna 
etablera ett partnerskap med patienten för att ge röst till den enskilda patientberättelsen. En 
allt mer högteknologisk vård riskerar att omätbara och mellanmänskliga interaktioner glöms 
bort ute i kliniken. Humor, detta komplexa och individuella fenomen utan direkt konsensus, 
har problematiserats under lång tid. Har användandet av humor egentligen något syfte eller 
funktion inom hälso- och sjukvård eller riskerar denna istället åstadkomma mer lidande än 
nytta? Tidigare forskning kring humorn plats, eller icke-plats, i vården indikerar dock på att 
sjukvårdspersonal och patienter ställer sig bakom den hypotes att humor kan främja hälsa, och 
att humorn har en viktig plats i vården. Författarna till denna litteraturstudie önskar skapa en 
större förståelse kring om, och isåfall hur, sjuksköterskor kan använda och förhålla sig till 
humor för att möjliggöra en personcentrerad vård som lever upp till patientens förväntningar. 
 

SYFTE 
 
Syftet var att belysa humorns betydelse för personcentrerad vård. 
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METOD 
 
Under avsnittet metod beskrivs och motiveras litteraturstudiens design, urval, datainsamling, 
dataanalys samt etiska aspekter.  
 

Design 
 
Studiens design var en allmän litteraturstudie med induktiv ansats baserad på kvalitativ och 
kvantitativ data. En allmän litteraturstudie kan beskrivas som en skriftlig sammanställning av 
redan publicerad vetenskaplig data (Polit & Beck, 2016). Syftet med allmänna litteraturstudier 
är att översiktligt redogöra för det rådande kunskapsläget inom ett specifikt forskningsområde 
(Forsberg & Wengström, 2016). Majoriteten av inkluderad data utgjordes av kvalitativa 
studier vilka enligt Polit och Beck (2016) lämpar sig för att studera personers upplevelse och 
erfarenhet av olika fenomen. Genom att även inkludera kvantitativ data, vilket bland annat 
innefattar strukturerade mätningar, kunde denna aspekt också utvidgas och kompletteras.  
 

Urval 
 
I denna litteraturstudie ämnade författarna belysa humorns betydelse för personcentrerad vård. 
Polit och Beck (2016) framhäver vikten av att endast använda primärkällor vid datainsamling 
till en litteraturstudie. Redan publicerade litteraturstudier bör därmed betraktas som 
sekundärmaterial. För att begränsa och specificera urvalet av primärmaterial i egenskap av 
vetenskapliga artiklar formulerades inklusions- och exklusionskriterier i relevans till 
litteraturstudiens syfte (ibid.).  
 
Inklusionskriterierna krävde att artiklarna skulle vara skrivna på engelska eller svenska, samt 
vara peer-reviewed. Detta innebär enligt Polit & Beck (2016) att artiklarna har granskats, samt 
godkänts, av oberoende forskare och uppfyller därmed högre standard utifrån reliabilitet och 
validitet. För att få så aktuell forskning som möjligt inkluderades artiklar publicerade mellan 
2009–2019. Artiklarna begränsades inte utifrån en geografisk kontext. Fenomenet humor, och 
användandet av humor inom hälso- och sjukvården, utgjorde kärnan i denna litteraturstudie 
och endast artiklar med betydande fokus på humor i denna kontext inkluderades.  
 
Exklusionskriterierna syftade till att begränsa sökningen och säkerställa att utvalda artiklar 
korrelerade till litteraturstudiens syfte (Polit & Beck, 2016). Artiklar vilka berörde humor och 
användandet av humor, utanför hälso- och sjukvården exkluderades därmed ur urvalet. Då 
litteraturstudien inte ämnade beröra barns förhållningssätt till humor exkluderades artiklar i 
relation till barn samt pediatrik. Sjukhusclowners humoruttryck ansågs vara för nära anknutet 
till terapiformer och barn, varför artiklar med detta innehåll exkluderades. Litteraturstudien 
intresserade sig främst för humorns betydelse mellan patient och sjuksköterska varför artiklar 
som undersökte användandet av humor antigen mellan sjuksköterskekollegor och/eller under 
utbildning exkluderades. Även artiklar kring inövad humor och skratterapi exkluderades då 
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dessa ansågs ligga utanför litteraturstudiens syfte. I händelse när humor och humour, med 
eller utan trunkering (*), i en medicinsk kontext också gav sökutslag på kroppsvätskor och 
skelettdelar valde författarna att manuellt exkludera dessa artiklar i urvalsprocessen.  
 

Datainsamling 
 
Författarna genomförde strukturerade sökningar i databaserna CINAHL, Pubmed och 
PsykINFO. Samtliga databaser förmedlade vetenskapliga artiklar i anknytning till 
forskningsområdet omvårdnad och anses utgöra legitima databastjänser (Forsberg & 
Wengström, 2016; Polit & Beck, 2016). Innan den slutliga sökningen gjordes flera sökningar i 
utforskande syfte.  
 
I den huvudsakliga litteratursökningen användes en kombination av ämnessökning och 
fritextord tillsammans med booleska operatorer och trunkering (*). De booleska operatorerna 
AND, OR och NOT användes för att utvidga och/eller begränsa sökningarna. Trunkering, då 
en asterisk (*) placeras i slutet av ett fritextord, användes för att utöka sökträffarna genom att 
inkludera andra potentiella ändelser till sökordet (Polit & Beck, 2016). Vidare så kan humor 
stavas både som humor och humour, men då utvalda databaser automatiskt registrerade och 
inkluderade båda stavningarna valde författarna att i denna litteraturstudie endast använda sig 
utav stavningen humor. För ämnessökning i CINAHL användes “wit and humor”, “wit and 
humor as topic” används som MeSH-term i Pubmed medan “nurse patient interaction” i 
kombination med fritextord användes som indexterm i PsykINFO vilken saknade 
ämnessökord relaterat till humor. Fritextorden som användes i söksträngarna utgjordes av 
humor, nurse, nurs* och patient. Söksträng och sökträffar för respektive databas redovisas i 
bilaga I. Datainsamlingen genererade totalt 111 artiklar. 
 
För att skapa struktur och inledningsvis sortera relevanta sökträffar gjordes ett första urval 
utifrån artiklarnas titel där denna uttryckligen skulle innehålla termen humor. I denna process 
föll 61 artiklar bort vilket resulterade i att 50 artiklar återstod. Författarna läste sedan de 50 
artiklarnas sammanfattning och slutsats för få en god överblick av innehållet. Efter läsning av 
sammanfattning och slutsats exkluderades artiklar som inte primärt behandlade humor 
och/eller användandet av humor, utan istället framhävde humor som ett resultat av något 
annat. Efter denna process återstod elva vetenskapliga artiklar vilka sedan skrevs ut och lästes 
i sin helhet. 
 
I läsningen av dessa elva artiklar ställdes innehållet i relation till en granskningsmall som 
författarna gemensamt tagit fram. Litteraturstudiens granskningsmall, se bilaga II, 
inspirerades av Fribergs (2017) granskningsfrågor för kvalitativa studier. Utifrån dessa valde 
författarna ut ett antal frågor av relevans, vilket resulterade i en granskningsmall med en 
totalsumma på tio poäng. Granskningsmallen användes för att säkerställa att utvalda 
artiklarnas uppnådde en viss nivå av kvalitet samt att deras utformning, innehåll och resultat 
var relevant gentemot författarnas egna problemformulering och syfte (Forsberg & 
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Wengström, 2016; Friberg, 2017). Alla artiklar lästes i sin helhet och de som fick fler än åtta 
poäng utifrån granskningsmallen inkluderades i litteraturstudien. De två artiklarna som 
exkluderades ur urvalet nådde inte upp till poänggränsen i relation till IMRaD-struktur och att 
artiklarnas resultat skulle bygga på rådata. Sammanlagt inkluderades slutligen nio 
vetenskapliga artiklar i litteraturstudien, åtta kvalitativa samt en kvantitativ. Flera artiklar av 
de utvalda artiklarna förekom som dubbletter genom träffar i flera databaser, dessa redovisas i 
bilaga III. 
 
De nio vetenskapliga artiklar som inkluderats i litteraturstudien lästes sedan igen flera gånger. 
Detta gjordes först enskilt och grundligt av båda författarna innan materialet gemensamt 
diskuterades. Genom att strukturera den djupgående inläsningen på detta sätt kunde 
författarna sedan jämföra hur deras respektive uppfattning kring artiklarnas relevans och 
innehåll liknade och/eller skiljde sig åt innan nästa analyssteg togs. När en gemensam 
uppfattning sedan tagit form skapades en artikelmatris, se bilaga IV, där författarna 
dokumenterade varje vetenskaplig artikel utifrån författare, publiceringsår samt det land där 
studien utfördes. Detta sammanställdes sedan också tillsammans med artiklarnas titel, syfte, 
metod, övergripande resultat och slutligen den kvalitetspoäng som författarna till denna 
litteraturstudie tilldelat respektive artikel utefter den granskningsmall som används, se bilaga 
II.  

Dataanalys 
 
För analys av data användes en innehållsanalys vilken utformades med inspiration från 
Graneheim och Lundman (2004). Syftet med att använda en innehållsanalys är enligt Polit 
och Beck (2016) att skapa struktur vid djupläsning av utvalda vetenskapliga artiklar och 
därifrån också kunna kategorisera relevant data på ett övergripligt sätt. Studiens trovärdighet, 
pålitlighet, bekräftelsebarhet och överförbarhet sägs öka när forskaren redovisar hur 
komponenter ur primärdata genererat teman och underteman för resultatredovisningen 
(Graneheim & Lundman, 2004; Polit & Beck, 2016). Med en innehållsanalys bryts en helhet 
ned i mindre delar för att återigen sedan sättas samman till en ny helhet (Polit & Beck, 2016). 
Identifieringen och skapandet av teman och underteman sker vanligtvis parallellt under 
datainsamling, genomläsning och analys. Det finns enligt Polit och Beck (2016) inte heller 
några universella regler för hur en innehållsanalys bör konstrueras. Med ett stort 
metodologiskt utbud i frågan ges forskaren därmed också stor frihet och ansvar över att 
redovisa sina metodologiska val.  
 
Graneheim och Lundman (2004) problematiserar hur texter vanligtvis innehåller multipla 
betydelser, därmed kommer också forskarens framtida tolkning och återskapande att präglas 
av hens livserfarenheter. Vidare betonar Graneheim och Lundman (2004) även vikten av att 
låta primärmaterialet tala för att minimera denna manipulation. Med detta i beaktande har 
författarna till denna litteraturstudie som grund till skapandet av teman främst plockat ut 
manifesta innehållskomponenter ur primärmaterialet. Dessa komponenter tenderar att 
framhäva synliga och tydliga återgivelser av textmaterialet jämfört med latenta komponenter 
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som vanligtvis ämnar komma åt den underliggande meningen (ibid.). Direkta citat plockades 
ut som manifesta innehållskomponenter och utgjorde s.k. meningsbärande enheter. Genom att 
komprimera meningsbärande enheter till koder kunde dessa enklare överblickas då koder 
enligt Grameheim och Lundman (2004) fungerar som etiketter. Utefter dessa kunde 
författarna till denna litteraturstudie sedan sortera koder för att skapa kategorier. Skapandet av 
kategorier beskriv av Graneheim och Lundman (2004) som en bärande del av kvalitativa 
innehållsanalyser. Kategorier ses som en gruppering av insamlad data vilka har något 
gemensamt, en kategori svarar också vanligtvis på frågan ”vad?” (ibid.). Kategorierna i denna 
innehållsanalys gavs funktionen att sammanlänka koder till underteman. Exempelvis kunde en 
meningsbärande enhet i form av ett citat generera koden tid, genom att författarna till denna 
litteraturstudie sedan besvarade frågan ”vad är tid utifrån denna meningsbärande enhet?” 
skapades sedan kategorin hinder. I relation till meningsbärande enheter, koder och kategorier 
kunde författarna till föreliggande litteraturstudie sedan också identifiera underteman och 
teman utifrån de nio vetenskapliga artiklar som inkluderats i litteraturstudien. 

För att belysa humorns betydelse för personcentrerad vård identifierade och skapade 
författarna tre övergripande teman vilka bestod av; humor som kommunikationsverktyg, 
humorns betydelse för vårdrelationen, samt förhållningssätt till humor. Alla teman bestod i sin 
tur av ett eller flera underteman. Tabell 1 exemplifierar hur manifesta meningsbärande enheter 
skapat ett specifikt tema.  

 
Tabell 1: Analysprocessen från meningsbärande enheter till tema 
 
Meningsbärande enhet Kod Kategori Undertema Tema 
”Patients noted that caregiver 
use of humor during visits 
when bad news was conveyed 
would be perceived negatively 
and could be hurtful” – Rose 
et al. (2013) 

 
Exklusionszon 

 
Gränser  

 
 
 
 
 
 
 
3.1Exklusionszoner och 
hinder för användandet 
av humor 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Förhållningssätt till 
humor 

”Child sexual abuse (CSA), 
rape or violence might be 
areas of humour exclusion”  
-  McCreaddie, (2010)  

 
Exklusionszon 

 
Gränser 

”You have to be quite witty to 
go along with humour and if 
you are busy you do not have 
time to be humorous. 
Sometimes it is all about time 
restraints” 
 – Haydon & van der Riet 
(2014) 

 
Tid 

 
Hinder 

”In all occasions when 
patients utilised humour to ask 
something, nurses responded 
in more cheerful manner”  
– Tanay et al. (2014) 

 
Acceptans  
 

 
Gränser 

 
 
 
 
 
3.2 Acceptans och 
lämplighet i relation till 
humor 

”While humour may have 
helped Alan to discuss his 

 
Lämpligt /  

 
Gränser 
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experiences in the focus group 
and interview, he suggest that 
he would have found its use 
inappropriate on the day of his 
operation”  
– Branney et al. (2014) 

olämpligt 

Etiska aspekter 
 
Vid genomförandet av vetenskapliga studier är det viktigt att ta hänsyn till forskningsetiska 
principer. Helsingforsdeklarationen utarbetades och publicerades av World Medical 
Association första gången år 1964. Denna uppdateras regelbundet och anses vara den mest 
inflytelserika etiska riktlinjen kring medicin klinisk forskning (Helsingforsdeklarationen, 
2013). Forskningsetiska riktlinjer syftar bland annat till att reflektera och balansera behovet av 
ny kunskap i förhållande till deltagarnas hälsa och intresse. En forskningsstudie bör också 
vara nyttig för antigen individen, samhället och/eller forskaren, vid forskning ska den enskilda 
människan skyddas och människovärdet respekteras (Helsingforsdeklarationen, 2013; 
Kjellström, 2017). Polit och Beck (2016) beskriver att de etiska aspekterna noggrant ska 
granskas under forskningsprocessen. Författarna till denna litteraturstudie har valt ut artiklar 
vilka varit godkända av etiska nämnder eller som följde de etiska principerna. Alla artiklar 
valdes även ut utan hänsyn till författarnas egna uppfattningar och/eller åsikter, en central 
aspekt för att upprätthålla transparens och säkerställa en god forskningsetik (Forsberg & 
Wengström, 2016).  
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RESULTATREDOVISNING 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa humorns betydelse för personcentrerad vård. 
Resultatet redovisas nedan och är uppdelat i tre olika teman. Tema 1: Humor som 
kommunikationsverktyg, tema 2: Humorns betydelse för vårdrelationen, samt tema 3: 
Förhållningssätt till humor. De olika temanas förekomst i artiklarna redovisas i tabell 2. 
 
Tabell 2: Tematabell 
 
 
  Teman 
 
 
 
 
 
 
 
 
Artiklar 

    

1. Humor som 
kommunikationsverktyg 

2. Humorns betydelse för 
relationen mellan patient 
och sjuksköterska 

3. Förhållningssätt till humor 

1.1.  
Användandet av 
humor i 
kommunikationen 
mellan patient 
och sjuksköterska 

1.2.  
Humor, en 
hanterings- och 
försvarsmekanism 

2.1.  
Starkare 
tillsammans i 
vårdrelationen 

2.2. 
Konsekvenser 
av utebliven 
humor 

3.1. 
Exklusionszoner 
och hinder för 
användandet av 
humor 

3.2. 
Acceptans 
och 
lämplighet 
i relation 
till humor 

3.3.  
Humor och 
professionalism 

1. 
Branney 
(2014) 

X X X  X X  

2.  
Haydon 
(2014) 

X X X X X X X 

3. 
Haydon 
(2015) 

X X X X X  X 

4. 
McCreaddie 
(2010) 

X  X  X X  

5. 
McCreaddie 
(2014) 

X X X  X  X 

6. 
McCreaddie 
(2009) 

X X X     

7.  
Ridley 
(2014) 

X X X     

8.  
Rose  
(2013) 

X  X X X X  

9.  
Tanay 
(2014) 

X X X X X X X 
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1. Humor som kommunikationsverktyg 
 
Humor kan användas på flera olika sätt och med olika syften, nedan beskrivs användandet av 
humor i kommunikation mellan patient och sjuksköterska samt hur humor i det 
kommunikativa samspelet också kan fungera som en hanterings- och försvarsmekanism.  
 
1.1. Användandet av humor i kommunikation mellan patient och sjuksköterska 
 
I flertalet studier framkom hur det främst var patienterna själva som initierade och använde 
humor för att främja en god kommunikation med vårdpersonalen (Branney et al., 2014; 
Haydon & van der Riet, 2014; Haydon, van der Reit & Browne, 2015; McCreaddie & Payne, 
2014; McCreaddie & Wiggins, 2009; Ridley, Dance & Pare, 2014; Rose, Spencer & Rausch, 
2013; Tanay, Wiseman, Roberts & Ream, 2014). Endast i en studie av McCreaddie (2010) var 
det istället sjuksköterskan som aktivt initierade och använde humor i större utsträckning än 
patienterna.  
 
Patienter använde sig av humor i kommunikationen som ett verktyg på flera olika sätt och för 
olika syften. Majoriteten kommunicerade med humor i interaktionen med vårdpersonal för att 
skapa och vårda en god relation mellan sjuksköterska och patient (Branney et al., 2014; 
Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al., 2015; McCreaddie, 2010; McCreaddie & Payne, 
2014; McCreaddie & Wiggins, 2009; Ridley et al., 2014; Rose et al., 2013; Tanay et al., 
2014), samt för att bekräfta, forma och framhäva identitet i vårdsituationen (McCreaddie & 
Payne, 2014; McCreaddie & Wiggins, 2009; Ridley et al., 2014) vilket beskrivs mer utförligt i 
tema 2: Humorns betydelse för relationen mellan patient och sjuksköterska. Patienter använde 
också ett humorfyllt språk och bemötande för att dels be sjukvårdspersonal om saker, mindre 
tjänster och/eller konkreta omvårdnadsåtgärder som att exempelvis be om smärtlindring, te 
eller salva, eller att bli bortkopplad från en färdig infusion (Haydon & van der Riet, 2014; 
Haydon et al., 2015; Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014). Genom att fylla kommunikationen 
med humoruttryck och skratt ansåg både patienter och sjuksköterskor att det blev lättare att 
prata med varandra och att detta blev betydelsefullt för patientberättelsen (Haydon & van der 
Riet, 2014; Haydon et al., 2015; Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014). Det framhävdes också 
hur båda parter använde humor och skratt för att det ansågs lindra oro och ångest, i vissa fall 
även smärta (Branney et al., 2014; Haydon & van der Riet, 2014; Rose et al., 2013; Tanay et 
al., 2014).  
 
Patienter använder även humor i kommunikationen med sjuksköterskan som ett verktyg för 
att lättare förmedla och ventilera sina tankar, oroande frågor eller andra bekymmer. En 
informant uttryckte vidare hur ”somebody with a sense of humour asking for a cup of tea is 
more likely to get one than somebody demanding for a cup of tea” (Tanay et al., 2014, s. 
1297). Ur ett patientperspektiv visar detta också hur det finns en medvetenhet hos 
inneliggande patienter att sättet att be om saker och tjänster påverkar deras chanser att få sin 
förfrågan uppfylld. Patienter uttryckte en oro över att sjuksköterskor under hög 
arbetsbelastning och stress skulle uppfatta deras förfrågningar som besvärligt. Genom att 
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kommunicera dessa förfrågningar tillsammans med användandet av humoruttryck istället för 
att rakt kräva upprätthölls en god dialog och vårdrelation mellan patient och sjuksköterska 
(Tanay et al., 2014). 
 
Sjuksköterskan beskrev också hur patienterna tenderade att förklä bekymmer relaterade till 
exempelvis sexualitet, ångest och miktiondysfunktion med en humoristisk framtoning som 
gjorde det mindre smärtsamt och/eller pinsamt för patienten att föra samtal kring dessa 
(Branney et al., 2014; Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al., 2015; McCreaddie & 
Payne, 2014; Tanay et al., 2014). Det var också vanligt att humor användes i syfte att kunna 
prata om emotionellt svåra ämnen och död (Branney et al., 2014; Haydon & van der Riet, 
2014; Haydon et al, 2015; McCreaddie, 2009; Ridley et al., 2014). Branney et al. (2014) 
framhävde hur överlevare efter peniscancer tillsammans skämtar kring den sexualitets- och 
miktionsdysfunktion som tynger dem, men humorbruk i deras gemensamma kommunikation 
får även betydelse för konstruktionen av en gemensam gruppidentitet. Sjuksköterskan i 
McCreaddie’s studie (2010) initierade och använde sig av humor med bakomliggande 
intention att öka chanserna för att få förnyade kontaktuppgifter samt tillåtelse att utföra vissa 
rutinundersökningar. Detta hos en patientgrupp bestående av fertila, och/eller gravida kvinnor 
med missbruksproblematik vilken ansågs utgöra en svåråtkomlig population med låg 
återbesöksfrekvens.  
 
Patienters medvetna användande av humor som kommunikationsverktyg ansågs också 
samspela med deras syfte att försöka sprida positiv energi i vårdsituationen, både för deras 
egna skull men också för närstående och vårdpersonal (Tanay et al., 2014). Även 
sjuksköterskor använde humor i kommunikationen med sina patienter för att dels sprida och 
lyfta positiva vårdhändelser men också för att avdramatisera kontrollerade vårdsituationer- 
och behandlingar (Branney et al., 2014; Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al., 2015; 
Tanay et al., 2014). Det beskrevs skillnader mellan hur manliga och kvinnliga patienter 
använde sig av humor i det kommunikativa samtalet. Kvinnor använde sig av spontan humor, 
vanligtvis också för att lugna och trösta närstående. Män uttryckte en större benägenhet att 
använda sig av humor med större frekvens av fräcka skämt och roliga historier för att dels 
etablera relation men också för att testa sjuksköterskans. Vidare identifierades det även att 
humor ibland användes på ett kommunikativt sätt som inte alltid uppskattades av 
sjuksköterskor (Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al., 2015). I dessa situationer var det 
främst patienter som använde sig av humor för att förklä sexistiska och nedvärderande 
kommentarer, dessa former av mindre accepterade humoruttryck användes även enligt 
Haydon et al. (2015) för att utmana vårdpersonalens maktposition. Flera sjuksköterskor 
uttryckte dock att de lärt sig att inte respondera eller beröras av denna form av 
humoranvändning i det kommunikativa samtalet, samt hur användandet av humor 
huvudsakligen resulterade i positiva effekter under vårdtiden (Haydon & van der Riet, 2014; 
Haydon et al., 2015). 
 
1.2. Humor, en hantering- och försvarsmekanism 
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Flera studier belyste hur användandet av humor i det kommunikativa samspelet fungerade 
som en hanterings- och försvarsmekanism (Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al., 
2015; McCreddie & Wiggins, 2009; Ridley et al., 2014; Tanay et al., 2014). Studierna 
identifierades dock ingen dominerande grupp inom hälso- och sjukvården där det var antigen 
patienter eller sjuksköterskor som främst använde humor som en hanterings- och 
försvarsmekanism. En informant uttrycker istället upplevelsen av hur detta 
användningsområde av humor sågs som betydelsefullt för både patienter och sjuksköterskor 
genom att framhäva hur ”humor, it’s what gets the nurses and patients through the hospital 
experience” (Haydon et al., 2015, s. 220.).  
 
Ett antal studier påpekade sedan hur arbetet inom hälso- och sjukvården kunde vara 
påfrestande för sjuksköterskor och att sjuksköterskor uttryckte ett behov av att ibland få skapa 
distans mellan sig själva och deras patienter, speciellt i situationer då de utsattes för mindre 
accepterade former av humoruttryck. Användandet av humor kunde då fungera som en 
hanterings- och försvarsmekanism (Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al., 2015). 
Sjuksköterskor angav också att de i större utsträckning använde sig av självnedsättande 
humoruttryck (eng. self-disparaging humor) när de exempelvis kände sig osäkra i ett 
arbetsmoment (McCreaddie & Payne, 2014; McCreaddie & Wiggins, 2009). Att öppet 
använda sig av humor och humoruttryck ansågs också vara en hanterings- och 
försvarsmekanism hos sjuksköterskor för att demonstrera för sina patienter att de oftast 
uppskattade sitt jobb trots stress och hög arbetsbelastning (Haydon & van der Riet, 2014; 
Haydon et al., 2015). 
 
Patienter använde sig av humor för att hantera oro och smärta (Branney et al., 2014; Rose et 
al., 2013). Vidare kunde patienter också använda humor som en barriär för att undvika vissa 
ovälkomna samtalsämnen, exempelvis övergrepp, död och sexuell dysfunktion (Branney et 
al., 2014; Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al, 2015; McCreaddie, 2009; Ridley et al., 
2014). Galghumor var vanligt förekommande hos döende patienter som en form av 
hanteringsmekanism (McCreaddie & Wiggins, 2009; Ridley et al., 2014). Patienter skämtade 
och förlikade sig med sitt livsöde medhjälp av humoruttryck, både för sin egen och andras 
skull (Branney et al., 2014; Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al., 2015; McCreaddie 
& Wiggins, 2009). Humor fungerade också i många svåra situationer som en mask som 
patienten kunde gömma sig bakom (Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al., 2015; 
McCreaddie & Wiggins, 2009). Humor ansågs utgöra en viktig komponent kring vård i livets 
slutskede och både patienter, närstående och vårdpersonal framhöll användandet av humor 
som betydelsefullt för att skapandet av ”en god död” (Ridley et al., 2014).  
 

2. Humorns betydelse för relationen mellan patient och sjuksköterska 
 
Nedan beskrivs humorns betydelse för relationen mellan patient och sjuksköterska. Genom att 
använda humor i enlighet med formella eller informella exklusionszoner skapas ett salutogent 
humorbruk där humor genererar hälsofrämjande faktorer vilka kan stärka partnerskapet 
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mellan sjuksköterska och patient. I händelse av att humor går obesvarad kan detta istället 
riskera att skada vårdrelationen. Detta tema kommer att utgå från vårdrelationen mellan 
patient och sjuksköterska för att sedan presentera konsekvenserna av obesvarad humor.  
 
2.1. Starkare tillsammans i vårdrelationen 
 
Inom hälso- och sjukvården finns en ojämn maktbalans mellan vårdgivare och vårdtagare där 
patienten är i underläge (Branney et al., 2014; Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al., 
2015). Haydon och van der Riet (2014) framhöll hur humor i vårdrelationen höjde patientens 
ställning samtidigt som sjuksköterskan också jämkar sin maktposition. Att som sjuksköterska 
anta en positiv och öppen inställning till användandet av humor, samt återgälda humorinviter i 
möte och samtal med patienter, ansågs därmed kunna minska denna klyfta och främja mer 
jämlika relationer (Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al., 2015; Taney et al., 2014). 
McCreaddie och Payne (2014) belyste hur patienter uppfattade en allvarsam och stram 
sjuksköterska som mindre välkomnande i sitt bemötande jämfört med den som bjöd in till 
skratt och humoruttryck. Sjuksköterskor som använde humor ansåg sig drivas av inställningen 
att deras humorbruk medverkade till att patienter kände sig mer bekväma, avslappnade och 
hemmastadda på avdelningen under vårdtiden (Haydon & van der Riet, 2014; McCreaddie & 
Payne, 2014; Tanay et al., 2014).    
 
Alla studier visade på att användandet av humor var betydelsefullt för att etablera och vårda 
en god relation mellan patient och sjuksköterska (Branney et al., 2014; Haydon & van der 
Riet, 2014; Haydon et al., 2015; McCreaddie, 2010; McCreaddie & Payne, 2014; McCreaddie 
& Wiggins, 2009; Ridley et al., 2014; Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014). Ur ett 
patientperspektiv framhävdes upplevelsen av att tillfrisknandet kunde underlättas och 
påskyndas om patient och sjuksköterska arbetade tillsammans. En informant påpekade vidare 
att ”you’re a team. One person is helping you getting better; the other person is trying to get 
better. And it’s a team job” (Tanay et al., 2014, s. 1297). Detta synsätt på relationen mellan 
patient och sjuksköterska tydliggör också att det sätts ett stort värde i att forma partnerskap 
under vårdtiden. Både patienter och sjuksköterskors ansåg att vårdupplevelsen och hälsan 
påpekades positivt när patient och sjuksköterska delade upplevelsen av att stå på samma sida 
och utgöra ett gemensamt team (ibid.).  
 
Närvaron av humor i vårdrelationen ansågs ur ett patientperspektiv också vara lika viktig och 
behövd för sjuksköterska som patient (Tanay et al., 2014). I den gemensamma interaktionen 
uppfattade både sjuksköterskor och patienter humor som ett bevis på att en relation existerade 
(ibid.). Även skapandet, utvecklandet och närvarokänslan av tillit i det relationsbundna 
samspelet mellan patienten sjuksköterskan ansågs vara nära sammanflätat med användandet 
av humor (Haydon & van der Riet, 2014; Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014). I händelse av 
att en sjuksköterska mötte motgångar, exempelvis misslyckas med att sätta en perifer infart 
eller knuffa omkull något, uppgav patienter att de medvetet använde sig av humor för att 
avdramatisera omständigheten. För vissa patienter var det viktigt att värna om att 
sjuksköterskans självförtroende inte skulle försvagas (Tanay et al., 2014). 
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För att nå ett djupare partnerskap tillsammans med sin ansvariga sjuksköterska använde 
patienter humor för att skapa ett vad McCreaddie och Wiggins (2009) kallar för ”good patient 
persona”. En sammanslagning av eftersträvade egenskaper och ansträngningar utifrån 
patientens egna uppfattning kring vad sjuksköterskan uppskattar såsom att exempelvis inte 
klaga, visa samarbetsvillighet, ha en positiv inställning och följsamhet samt vara delaktig. 
McCreaddie & Payne (2014) framhäver vidare hur patienter eftersträvade att bli ihågkomna 
då detta ansågs vara betydelsefullt för den upplevda vårdkvalitén. Ridley et al. (2014) 
betonade också hur användandet av humor påverkade synen på den egna identiteten och 
främst hur palliativa patienter genom humorinslag i större utsträckning kunde särkoppla sin 
diagnos från den egna självbilden. Att erkännas i sin egenskap av att i första hand vara person 
framför patient kunde enligt McCreaddie och Payne (2014) främjas genom att sjuksköterskan 
använder tilltalsnamn istället för efternamn och rumsnummer.  

 
2.2. Konsekvenser av obesvarad humor 
 
Studier visade på att det fanns två asymmetriska förhållanden kring humor. Patienter 
initierade och använde humor i större utsträckning än sjuksköterskor och annan vårdpersonal. 
Vidare uttryckte patienter också ett större önskemål och efterfrågan till att vårdpersonal också 
skulle initiera, återgälda och vidareutveckla humoristiska anspelningar (Haydon & van der 
Riet, 2014; McCreaddie, 2010; McCreaddie & Payne, 2014; McCreaddie & Wiggins, 2009; 
Tanay et al, 2014). Ett undantagsfall identifierades där det istället var sjuksköterskan som var 
drivande i att använda humor till sin patientgrupp oberoende på hur detta efterfrågades 
(McCreaddie, 2010).  
 
En informant i en studie av Haydon och van der Riet (2014) problematiserade i egenskap av 
sin roll som sjuksköterska också besatt ett stort ansvar att reflektera över sitt bemötande av 
patienter genom att belysa hur ”if you walk in there and just task oriented without interacting 
with the patients, you have lost it before you even started” (Haydon & van der Riet, 2014, s. 
199.). Det var flera studier som vidare skildrade vad som hände när sjuksköterskan inte var 
medveten om, eller ignorerade patienternas humorbruk (Haydon & van der Riet, 2014; 
Haydon et al., 2015; Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014). Patienter ansågs då ofta förändras i 
inställning och attityd vilket riskerade att skada den terapeutiska vårdrelation som 
efterfrågades av båda parter (Haydon & van der Riet, 2014). Tanay et al. (2014) framhävde 
hur patienter tenderade att känna sig oviktiga och mindre betydelsefulla som individer när 
sjuksköterskan inte återgäldade det humorbruk som kommunicerades. I liknande händelser 
uppgav sjuksköterskor känslan av att patienter ”satt sig på tvären” och blev mindre 
samarbetsvilliga om humoranvändandet försummades (Haydon & van der Riet, 2014). Även 
risken att tillit gick förlorad uttrycktes (Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014). Patienter 
anförtrodde inte sig med sin patientberättelse i lika stor utsträckning till en sjuksköterska som 
negligerade humoruttryck. Sjuksköterskan riskerade istället att av patienten bli associerad 
med personliga attribut som tråkig, ovänlig, oprofessionell och kall. (Haydon & van der Riet, 
2014; Haydon et al., 2015; Tanay et al., 2014).  
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3. Förhållningssätt till humor 
 
Användandet av humor inom hälso- och sjukvård är mångfacetterat, och det är inte alltid som 
humor accepteras eller anses lämpligt. För att kunna navigera och använda humor på ett 
salutogent sätt krävs kontinuerlig reflektion utifrån kontext, händelse och/eller situation, samt 
hänsyn till inblandande parter och deras tidigare livserfarenheter. Detta tema kommer att 
belysa tre aspekter av denna problematik. Inledningsvis presenteras vilka exklusionszoner och 
hinder för användandet av humor som identifierats i litteraturen för att sedan beskriva när 
användandet av humor ansågs vara mer eller mindre accepterat och lämpligt. Avslutningsvis 
presenteras ett undertema kring humor i relation till professionalism.  
 
3.1. Exklusionszoner och hinder för användandet av humor 
 
Flera av studierna identifierade områden, exklusionszoner, där sjuksköterskor eller patienter 
ansåg att användandet av humor inte hörde hemma. Dessa ansågs utgöras av akutsituationer 
och svår smärta, i händelse av dödsfall, i relation till våldsbrott och/eller våldsutsatthet, under 
krisreaktioner och känslomässig psykologisk stress, samt riktat till föräldrar med svårt sjuka 
och/eller skadade barn (Haydon & van der Riet, 2014; McCreaddie, 2010; McCreaddie & 
Payne, 2014; Tanay el al., 2014). I relation till dessa exklusionszoner kring humor ansåg 
patienter med peniscancer att användandet av humor inte var lämpligt förrän efter behandling 
och/eller eventuell operation (Branney et al., 2014). I kontrast till detta uppskattade kvinnor 
med ovarialcancer främst sjuksköterskans humorbruk under sjukhusvistelse och behandling, 
samt under vårdmoment som innebar längre tidsperioder av ångestfylld väntetid som 
exempelvis kemoterapi (Rose et al., 2013).  
 
Det identifierades också en medvetenhet från sjuksköterskans sida att språk- och 
kulturtillhörighet i relation till användandet av humor riskerar resultera i andra effekter än den 
bakomliggande avsikten. Därmed sågs riskerna med kulturkrock- och/eller språkbarriärer 
utgöra bärande exklusionszoner (Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al., 2015). 
Sjuksköterskor exkluderade, eller minimerade, också användandet av humor i samband med 
hög arbetsbelastning och tidsbrist, vilket sågs som ett hinder (Haydon & van der Riet, 2014; 
McCreaddie & Payne, 2014). Det fanns en överhängande rädsla för att åstadkomma onödigt 
lidande och/eller riskera att patienter kände sig förolämpade eller upprörda (Tanay et al., 
2014). Uttrycket ”borderline balance” användes av sjuksköterskor för att förklara den 
upplevda balansgången mellan att vara professionell i sin yrkesroll och samtidigt vara en 
stöttande person utan att bryta professionella gränser (Haydon & van der Riet, 2014; Haydon 
et al., 2015). Sjuksköterskor med förmåga att använda humor på ett genomtänkt och 
välnavigerat sätt, utan att bryta exklusionszoner, framhölls av patienter som mer 
professionella än de utan (Branney et al., 2014; Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al., 
2015; Ridley et al., 2014; Tanay et al., 2014). Detta kommer att beskrivas ytterligare i 
undertema 3.3: Humor och professionalism. 
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3.2 Acceptans och lämplighet i relation till humor 
 
Flera studier visar att patienter uppskattade förekomsten av humor i hälso- och sjukvården, att 
som sjukvårdspersonal använda sig av humoruttryck ansågs huvudsakligen vara accepterat 
och lämpligt (Branney et al., 2014; McCreaddie & Payne, 2014; Ridley et al., 2014; Rose et 
al., 2013; Tanay et al., 2014). Ur ett patientperspektiv sågs humor som en positiv egenskap 
hos sjuksköterskan och associerade detta med personliga kvaliteter som optimism och 
positivitet, arbetsglädje, trygghet i sig själv och i sin profession (McCreaddie & Payne, 2014; 
Tanay et al., 2014). Vissa samtalsämnen betraktades vara minde acceptabla för humoristiska 
anmärkningar exempelvis sex och sexualitet, missbruksproblematik, död, samt dysfunktion i 
relation till sexualitet- och/eller miktion. Humor uppskattades inte heller under diskussion av 
behandlingsplaner och utskrivning eller när negativa besked skulle förmedlas som kunde 
innebära bakslag för patienten (Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014). Även användandet av 
galghumor och rå humor (eng. harsh humor) ansågs utgöra ett mer riskfyllt humorbruk 
(Branney et al., 2014; McCreaddie, 2010; McCreaddie & Wiggins, 2009), samtidigt som 
dessa humoruttryck inom vissa vårdinstanser fungerade som hanterings- och 
försvarsmekanismer för patienter (McCreaddie, 2010; McCreaddie & Wiggins, 2009).  
 
Ur ett patientperspektiv krävde ett salutogent humorbruk också att sjuksköterskan behärskade 
förmågan att avgöra om tiden var lämplig för användandet av humor (Haydon & van der Riet, 
2014; Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014). Hos 17 intervjuade patienter med ovarialcancer 
svarade 100 % av informanterna att vårdgivarens användande av humor ansågs lämpligt och 
positivt, men kontextberoende (Rose et al., 2013). Att initiera humorbruk isolerat från 
kontext, situation och/eller relation samt att göra för många humorösa ansträngningar under 
en kort tidsintervall uppskattas vanligtvis inte av patienter (McCreaddie & Wiggins, 2009). 
Studier belyste också hur det för att undvika att skada vårdrelationen krävdes att 
humoravsändaren besitter en empatisk förståelse och /eller inre känsla (eng. inner sense) kring 
när användandet av humor lämpar sig. Detta innefattade även förmågan att förstå och 
navigera utefter en annan persons verbala och ickeverbala signaler för att kunna försöka att 
förespå hur mottagaren kommer att reagera (Haydon & van der Riet, 2014; McCreaddie & 
Payne, 2014; Tanay et al., 2014). Uppgiften att avgöra när användandet av humor kommer att 
accepteras, avvisas eller uppfattas som mer eller mindre lämpligt ansågs i första hand ligga 
hos vårdgivaren (Branney et al., 2014; McCreaddie & Payne, 2014; McCreaddie & Wiggins, 
2009; Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014).  
 
Uppfattningen kring om manliga och kvinnliga patienters inställning till sjuksköterskans 
användande av humor varierar var tudelad. Intervjuade sjuksköterskor ansåg att manliga 
patienter hade ett mer accepterande och tolererande förhållningssätt till humor jämfört med 
kvinnliga (Haydon & van der Riet., 2014; Haydon et al., 2015; Tanay et al., 2014). Fler 
kvinnliga patienter än manliga har en mer positiv och accepterande inställning till 
användandet av humor (Branney et al., 2014; Haydon & van der Riet, 2014; Rose et al., 
2013). Av 100 tillfrågade patienter i palliativ vård ansåg samtliga kvinnor att användandet av 



22 

humor var lämpligt medan 19 % av tillfrågade män antog en neutral eller negativ ståndpunkt i 
frågan (Ridley et al., 2014). Humor mottogs bäst när det redan fanns en etablerad kontakt 
mellan patienten och sjuksköterskan (Rose et al., 2013). Patientens känsla av tillit till 
sjuksköterskan ansågs vara betydelsefull för huruvida användandet av humor uppnådde 
terapeutiska effekter (McCreaddie & Wiggins, 2009; Tanay et al., 2014). 
 
3.3 Humor och professionalism 
 
Trots att sjuksköterskor uttryckte en medvetenhet kring humorns positiva effekter samt 
patienternas efterfrågan av ett balanserat humorbruk var sjuksköterskor fortsatt tveksamma till 
användandet av humor (Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al., 2015; Tanay et al., 
2014). Oron över att äventyra och kompromissa sin yrkesprofessionalism angavs vara det 
huvudsakliga skälet till denna tveksamhet. Att vara personlig ansågs stå i kontrast till 
professionalism. (Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al., 2015; McCreaddie & Payne, 
2014; Tanay et al., 2014). Sjuksköterskor uttryckte upplevelsen av en kamp mellan att 
upprätthålla ett professionellt förhållande till sina patienter och samtidigt uppfylla patientens 
förväntning på att vara en stöttande person i sann Nightingale-anda (Haydon et al., 2015). I 
situationer med hög arbetsbelastning, stress och tidsbrist ansåg sjuksköterskor att det var 
svårare att kombinera sin professionella yrkesroll tillsammans med humoruttryck (Haydon & 
van der Riet, 2014; McCreaddie & Payne, 2014).  
 
Ålder och yrkesfarenhet interagerade också med synen på professionalism (Haydon & van der 
Riet, 2014; Tanay et al., 2014). Haydon och van der Riet (2014) framhöll hur äldre och mer 
erfarna sjuksköterskor ur deras informantgrupp integrerat användandet av humor i sin 
yrkesprofession. Detta fungerade då som en naturlig del i samtalet med patienter och som en 
strategi för att närma sig deras berättelser. Nyexaminerade och/eller unga sjuksköterskor med 
begränsad livserfarenhet upplevdes istället ha svårare att inkludera användandet av 
humoruttryck i sitt arbete och ansågs vara mer uppgiftsorienterade (ibid.). Att initiera och 
återgälda humoranspelningar i patientmötet bedömdes ofta som riskfyllt och vid osäkerhet 
sökte sig mindre erfarna sjuksköterskor till mer erfarna kollegor för rådgivning och stöd 
(McCreaddie & Payne, 2014). Ur ett patientperspektiv ansågs sjuksköterskans oförmåga att 
humorfyllt bemöta patienten försvåra hens möjligheter till att erkännas och upprätthålla sin 
professionella status (Haydon & van der Riet, 2014). Att besitta en inre trygghet, 
självförtroende och självkänsla oavsett ålder och/eller erfarenhet, ansågs vara komponenter 
för att sjuksköterskor i större utsträckning inte såg användandet av humor som ett hinder för 
sin professionalitet (Tanay, et al., 2014).  
 
Inställningen till användande av humor och dess betydelse för den enskilda känslan av 
professionalism varierade dels mellan olika individer men också beroende på kontext och 
arbetsplats (Haydon & van der Riet, 2014; Tanay et al., 2014). En god förmåga att förena 
professionalism och användandet av humor på arbetsplatsen ansågs leda till att arbetsklimatet 
upplevdes som trevligare (Tanay et al., 2014). Inställningen till användandet av humor 
varierar inom vårdprofessionen. Vissa grupper ser avsaknaden av humoruttryck inom hälso- 
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och sjukvården som ett kännetecken för professionalism medan andra fortsättningsvis betonar 
hur användandet av humor är en risk värd att ta (McCreaddie & Payne, 2014; Tanay et al., 
2014). Denna uppdelning kring förhållningsätt till humor bland sjuksköterskor tydliggjordes 
och problematiserades ytterligare en sjuksköterskeinformant som konstaterade hur ”People 
just don´t have a sense of humor at all at work because that’s their way of being 
professional…they probably see it as less professional to be laughing and joking with the 
patients” (Taney et al., 2014, s. 1298). Humoruttryck och professionalitet kan enligt 
McCreaddie och Payne (2014) samexistera, och den ena bör inte nödvändigtvis utesluta den 
andra (McCreaddie & Payne, 2014; Tanay et al., 2014). 

DISKUSSION 
 
Denna diskussion består av metoddiskussion och resultatdiskussion. 
 

Metoddiskussion 
 
I metoddiskussionen presenteras styrkor och svagheter kring arbetets tillvägagångssätt. 
Författarna valde att genomföra en litteraturstudie med induktiv ansats utifrån syftet att belysa 
humorns betydelse för personcentrerad vård. En allmän litteraturstudie innebär enligt Polit 
och Beck (2016) att forskaren sammanställer och utvärderar resultat från tidigare studier inom 
ett specifikt forskningsområde. För att undersöka och belysa fenomenet humor, samt 
användandet av humor, inom hälso- och sjukvård ansåg författarna att denna typ av 
studiedesign var mest lämpad i relation till den satta tidsramen för examensarbete inom 
omvårdnad. Det bör understrykas hur förståelsen och uppfattningen av humor som 
studieobjekt är subjektiv och kontextberoende (McCreaddie & Wiggins, 2008; Olsson et al., 
2003; Åstedt-Kurki et al., 2001).  
 
Konceptualisering och tolkning av forskningsresultat kommer generellt att påverka 
generaliserbarhet och överförbarhet då forskare konstruerar sin kunskap utifrån sin egen 
världsbild. Under andra förutsättningar och tidsramar hade författarna istället gärna utfört en 
empirisk intervjustudie och/eller enkätundersökning. Det hade varit intressant att utifrån en 
svensk kontext undersöka vad den enskilda sjuksköterskan i kliniken anser kring humorns 
betydelse, eller icke-betydelse, för den personcentrerade vården.  
 
Det kan ses som en svaghet att författarna till denna litteraturstudie inte begränsade sin 
söksträng varken till en specifik population eller hälso- och sjukvårdskontext. Under 
inledande sökning i utforskande syfte insåg författarna att det fanns ett större forskningsfokus 
på hur humor användes och uppfattades inom cancervård och palliativ vård. Att inte snäva in 
söksträngen utan istället hålla denna relativt öppen har författarna sett som en styrka med sin 
studie då resultatet riktas till allmänsjuksköterskan.  
 



24 

Resultatet bygger på nio vetenskapliga artiklar som söktes fram från databaserna CINAHL, 
PubMed och PsycINFO. Polit och Beck (2016) rekommenderar att söka i flera olika databaser 
då det stärker trovärdigheten, samt ökar chansen att finna relevanta studier vilka svarar på 
arbetets syfte. Majoriteten av inkluderade artiklar förekom i flera databaser vilket indikerar på 
att författarna hade en väl utformad sökning. Genom att författarna bifogar sökmatris och 
temamatris stärks bekräftelsebarheten för studien. Redovisning av unika träffar och 
dubblettfrekvens i bilaga III bidrar ytterligare till transparens och pålitlighet från författarnas 
sida och bör också ses som en styrka. För att ytterligare stärka urvalet användes även 
begränsningen peer-reviewed i båda databaserna, vilket stärker trovärdigheten (ibid.). 
Föreliggande litteraturstudie bestod av åtta kvalitativa artiklar och en kvantitativ artikel, att 
inte endast begränsa studien till endast kvalitativa artiklar vill författarna framhäva som en 
styrka. Under urvalsprocessen och datainsamlingen framkom det hur tidigare forskning kring 
användandet av humor, främst inom hälso- och sjukvårdssektorn, tagits fram genom 
kvalitativa metoder och/eller infallsvinklar. Ett fåtal artiklar har dock intresserat sig för att 
undersöka förekomst och attityder till användandet av humor inom hälso- och sjukvård utifrån 
ett kvantitativt arbetssätt. Den kvantitativa artikel som slutligen inkluderades i föreliggande 
litteraturstudie ansågs tillföra ett kompletterande bidrag till förståelsen av hur användandet av 
humor mellan vårdpersonal och patient kunde upplevas. 

De utvalda artiklarna hade alla utförts i en västerländsk kontext med informanter från 
England, Australien, Kanada och USA. Trots en geografisk bredd finns gemensamma 
nämnare utifrån delade kulturella- och socioekonomiska faktorer såsom exempelvis språk och 
religionstillhörighet. De enskilda studierna tenderade att styrka varandras resultat och 
slutsatser kring användandet av humor, vilket författarna tolkat för att det finns en hög 
generaliserbarhet, pålitlighet och trovärdighet. Författarna är medvetna om att 
resultatredovisningen i denna litteraturstudie hade sett annorlunda ut om primärmaterial från 
andra samhällskontexter i större kontrast med denna svenska hade inkluderats. Samtidigt som 
det vore intressant att studera användandet av humor utifrån andra samhällsstrukturer än en 
västerländsk riskerar överförbarheten att minska vid större kulturella skillnader. 

 

Under relevansbedömning samt kvalitetsgranskning lästes artiklar separat av författarna. Efter 
detta enskilda moment diskuterades och sammanfattades artiklarna gemensamt vilket enligt 
Rosén (2017) stärker tillförlitligheten bakom urvalsprocess, datainsamling och analys. 
Författarna till föreliggande litteraturstudie konstruerade en egen granskningsmall som 
användes i datainsamlingen vilket kan ses både som en styrka och en svaghet. Genom att 
utforma en egen granskningsmall kunde författarna sätta upp ett ramverk där humor och 
användandet av humor inom hälso- och sjukvård fick stå i centrum. På detta sätt kunde även 
artiklar som indirekt belyste humor som en konsekvens av något annat undvikas. De artiklar 
som vidare inkluderades bestod bland annat av rådata, följde IMRaD-struktur, samt var etiskt 
granskade och godkända. Artiklarna hade även tydligt utformade syften och redogjorde på ett 
följbart sätt kring metod och dataanalys. Utifrån dessa granskningskriterier bedömde 
författarna till föreliggande litteraturstudie att inkluderade artiklar uppnådde en hög kvalitet. 
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Alla inkluderade artiklar fick nio av nio poäng utifrån kvalitetsgranskningsmallen vilket 
styrker litteraturstudiens trovärdighet. Författarna till denna studie har under arbetets gång 
varit medvetna om att olika granskningsmallar får olika betydelser för resultatet. Att använda 
en mer erkänd granskningsmall från exempelvis Statens beredning för medicinsk och social 
utvärdering, SBU, skulle ha varit en möjlig styrka. Författarna till denna litteraturstudie ansåg 
dock att det inte fanns någon färdig granskningsmall från SBU som passade studiens 
utformning och dessa valdes därmed bort. Vidare bör det också belysas att denna 
litteraturstudie inte enbart innehåller kvalitativa artiklar, även då dessa dominerar resultatet. 
Genom att ha en egenutformad granskningsmall kunde författarna också använda en och 
samma granskningsmall istället för att behöva använda två olika.  
 

Bland de utvalda studierna som inkluderats i denna litteraturstudie förekom flera forskare som 
författare i mer än en vetenskaplig artikel, exempelvis McCreaddie, Wiggins, Haydon och van 
der Riet. Styrkan med att använda forskare som genomfört flera studier inom 
humorforskningen, och vilka omnämns i varandras forskning, är att de därmed anses ha en 
ledande roll i forskningsfältet. En nackdel som Polit och Beck (2016) dock problematiserar är 
hur dessa enskilda forskare riskerar att påverka det egna resultatet om deras förhållningssätt 
innebär en bias till materialet. 

 

Vidare påpekar Polit och Beck (2016) att transparens och beskrivning kring hur studien 
utförts också stärker dess pålitlighet och bekräftelsebarhet. Författarna använde sig av en 
innehållsanalys inspirerad av Graneheim och Lundmans (2004) användande av 
meningsbärande enheter som utgångspunkt för skapandet av specifika teman och underteman. 
Att identifiera och kategorisera data från en helhet till en ny helhet är enligt Polit och Beck 
(2016) en levande process som sker parallellt mellan datainsamling, genomläsning och analys. 
Artiklarna var skrivna på engelska och trots att författarna har goda språkkunskaper är detta 
inte deras modersmål. Otillräcklighet i relation till översättning har därmed riskerat påverka 
författarnas tolkning och analys av primärmaterial. Majoriteten av utvalda artiklar belyste och 
diskuterade humor i relation till kommunikation och till relation. Författarna upplevde 
inledningsvis svårigheter med att särskilja meningsbärande enheter mellan dessa två. För 
författarna blev distinktionen nästan som att diskutera vad som kom först, hönan eller ägget? 
Båda teman kändes som självständiga enheter vilka framstod som mycket olika varandra, 
samtidigt som dessa också samverkade på ett sätt som gjorde att de båda förutsatte varandras 
existens. I övrigt kände författarna att citat och fragment från primärdata utgjorde tydliga 
meningsbärande enheter (Graneheim & Lundman, 2004) vilka sedan kunde kodas i 
förhållande till övriga teman och underteman. Författarna är medvetna om att andra forskare 
kanske skulle välja att belysa andra aspekter ur primärmaterialet i konstruktion av teman och 
därmed generera andra forskningsresultat. Samtidigt anser författarna utifrån redovisad 
sökmatris samt temamatris att det i denna litteraturstudie finns en samstämmighet och 
överförbarhet till det rådande forskningsläget. Avslutningsvis belyser Polit och Beck (2016) 
återigen också hur kvalitativa studier alltid behöver brottas med att forskarens förförståelse 
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och tolkning har en stor betydelse för en studies trovärdighet, pålitlighet, bekräftelsebarhet 
och överförbarhet. 

Resultatdiskussion 
 
Syftet med denna litteraturstudie var att belysa humorns betydelse för personcentrerad vård. 
Resultatet visade hur både sjuksköterskor och patienter använder humor som ett 
kommunikationsverktyg (Branney et al., 2014; Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et al., 
2015; McCreaddie, 2010; McCreaddie & Payne, 2014; McCreaddie & Wiggins, 2009; Ridley 
et al., 2014; Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014), men också hur humoruttryck fungerar som 
en hanterings- och försvarsmekanism hos de båda (Haydon & van der Riet, 2014; Haydon et 
al., 2015; McCreddie & Wiggins, 2009; Ridley et al., 2014; Tanay et al., 2014). Initiation, 
användande och återgäldande av humor ansågs vara betydelsefullt för att skapa och vårda ett 
partnerskap mellan vårdgivare och vårdtagare (Branney et al., 2014; Haydon & van der Riet, 
2014; Haydon et al., 2015; McCreaddie, 2010; McCreaddie & Payne, 2014; McCreaddie & 
Wiggins, 2009; Ridley et al., 2014; Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014), en grundläggande 
komponent bakom personcentrerad vård (Ekman et al., 2011; Svensk sjuksköterskeförening, 
Svenska läkaresällskapet & Dietisternas riksförbund, 2019; Tenggren Durkan, 2017). Vidare 
belyste resultatet också hur användandet av humor förhåller sig till mer eller mindre 
informella regler och förväntningar i det kommunikativa samspelet mellan avsändare och 
mottagare (Haydon & van der Riet, 2014; Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014). I denna 
resultatdiskussion har författarna valt framhäva hur det salutogena humorbruket främjar en 
personcentrerad vård, samt diskutera och problematisera om användandet av humor är något 
för alla? 
 
Ett salutogent humorbruk för personcentrerad vård 
 
Med ett salutogent humorbruk syftar författarna tillbaka till användandet och återgäldandet av 
humoruttryck mellan två eller fler personer där humorn genererar ett positivt genomslag. 
Användandet av humor bryter i dessa fall inte mot några formella eller informella regler utan 
lever istället upp till de förväntningar som mottagare och/eller sändare förmedlar sinsemellan. 
Ett salutogent humorbruk utefter dessa premisser riskerar inte enligt författarna att 
åstadkomma lidande, konflikt och/eller illvilja mellan patient och sjuksköterska utan främjar 
istället en personcentrerad vård och hälsa.  
 
Personcentrerad vård framhävs idag som en förutsättning för ett lyckat resultat i mötet med 
vården, en kärnkompetens som all personal inom hälso- och sjukvården behöver ha. Den 
personcentrerade vården bygger enligt litteraturen på tre grundpelare vilka utgörs av 
patientberättelsen, partnerskapet samt dokumentation (Ekman et al., 2011; Svensk 
sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet & Dietisternas riksförbund, 2019; Tenggren 
Durkan, 2017). Humor som ett kommunikationsverktyg främjar och underlättar att patienters 
berättelser får höras. Sjuksköterskor påpekade hur användandet av humor resulterade i att 
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patienter anförtrodde sig i större utsträckning än när humor uteblev (Haydon & van der Riet, 
2014; Haydon et al., 2015).  
 
Dokumentation utgör en grundpelare i personcentrerad vård, ett viktigt arbetsmoment för 
sjuksköterskor men som också i många fall utgör grunden för uppföljning och vidare kontakt 
med vården (Ekman et al., 2011; McCabe, 2004; Svensk sjuksköterskeförening, Svenska 
läkaresällskapet & Dietisternas riksförbund, 2019; Tenggren Durkan, 2017). Utan trygghet 
och tillit mellan patient och sjuksköterska i det kommunikativa samtalet riskerar betydelsefull 
information gå förlorad, och journalföringen brista i sitt innehåll. Inkluderade artiklar i denna 
litteraturstudie framhävde inga aspekter kring hur humor kan påverka dokumentation i 
vården. Författarna resonerar kring hur dokumentation och journalföring fortfarande verkar ha 
en konkret och mycket praktisk innebörd för sjuksköterskan men också hur patienten oftare 
framställs som patient istället för person i detta arbetsmoment. McCabe (2004) belyste hur 
sjuksköterskor som besatt förmågan att etablera en god kommunikation med sina patienter 
ansågs nå en högre nivå av personcentrering i sitt arbete och kunde enklare nå partnerskap 
tillsammans med sina patienter. I relation till denna iakttagelse resonerar författarna till 
föreliggande litteraturstudie att dessa sjuksköterskor kanske nådde en högre nivå av 
personcentrering för att de just besatt en kommunikativ förmåga att få patienter att öppna upp 
och anförtro sig? Genom att använda humor på ett salutogent sätt som vidare också möjliggör 
att patientberättelser synliggörs menar författarna till föreliggande litteraturstudie att 
dokumentationen kan förbättras utifrån ett personcentrerat förhållningssätt. 

 

Wolf et al. (2017) underströk hur god kommunikation och ett personcentrerat förhållningssätt 
utgör grunden för sjuksköterskans förmåga att skapa en god relation tillsammans med sina 
patienter. Resultatet i föreliggande litteraturstudie kan anses ställa sig bakom samma tes, både 
ur ett sjuksköterskeperspektiv men även ur ett patientperspektiv. Scholl och Ragan (2003) 
påpekar hur användandet av humor inom hälso- och sjukvården resulterar i att vården upplevs 
som mer än bara en interaktion mellan vårdgivare och vårdtagare. Dean och Major (2008) 
framhäver också hur användandet av humor har ett djupare syfte än att bara lätta lite på 
stämningen. Det är inom hälso- och sjukvården lätt hänt att vårdgivare låter sin professionella 
kunskap och erfarenhet ta över, något som riskerar att exkludera och reducera vårdtagaren ur 
partnerskapet (Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkaresällskapet & Dietisternas 
riksförbund, 2019). En ökad andel inkommande klagomål till patientnämnder och IVO kring 
missnöje över bland annat bemötandet inom hälso- och sjukvården talar för att vården 
fortfarande har en bra bit kvar att gå för att möta den svenska befolkningens krav och 
förväntningar (IVO, 2017). Användandet av humor på ett salutogent sätt ämnar enligt Dean 
och Major (2008) till att hälso- och sjukvården försöker minimera riskerna och undvika att 
vårdtagare upplever en avhumaniserad vård. Resultatet i föreliggande studie visar även den på 
att ett salutogent humorbruk främjar den personcentrerade vården, men framförallt också på 
hur den humanistiska omtanken kan stärkas inom hälso- och sjukvården genom användandet 
av humor. Som Persson (2016) påpekade i sin debattartikel i Göteborgs-Posten upplevde han 
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ur sitt närståendeperspektiv hur den humanistiska omtanken tenderade att förminskas när 
patienter inte sågs som medspelare i vårdsituationen utan snarare reducerades till inneliggande 
vårdobjekt. Genom att använda humor vittnade både sjuksköterskor, patienter och närstående 
om att upplevelsen av delaktighet under vårdtiden ökade (Haydon & van der Riet, 2014; 
Haydon et al., 2015; McCreaddie, 2010; McCreaddie & Payne, 2014; Ridley et al., 2014; 
Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014). Författarna till föreliggande arbete tolkar detta som att 
användandet av humor inom hälso- och sjukvården också bör kunna vara betydelsefullt för att 
ytterligare främja ett paradigmskifte där vården genomsyras av ett personcentrerat 
förhållningssätt framför ett patientcentrerad. 

Är användandet av humor något för alla? 
 
Alla människor är egna och unika. En varierad skara av individer med olika personligheter 
och värdegrunder, fler än regnbågens alla färger och vad varje enskild person uppskattar i 
mötet med hälso- och sjukvården är svårt att tillgodose. Resultatet från denna litteraturstudie 
visar dock på att det finns en större andel informanter som uttrycker en positiv inställning till 
användandet av humor, jämfört med motsatsen. Samtidigt understryker litteraturen och 
forskningsläget hur användande och återgäldade av humoruttryck kräver konstant reflektion 
för att undvika att en god intention slår fel (Boge & Kristoffersen, 2002; Dean & Major, 2008; 
Martin, 2004; McCabe, 2004; McCreaddie & Wiggins, 2008; Olsson et al., 2003; Tremayne, 
2014; Åstedt- Kurki & Liukkonen, 1994). Inställningen till användandet av humor varierade 
dels på individnivå men också beroende på bland annat kontext, erfarenheter, kultur, 
språkkunskap och arbetsplats. Sjuksköterskor uttryckte ofta en oro, eller rent av rädsla, för att 
använda humor riktad till sina patienter som sedan skulle slå fel. Detta tillsammans med 
farhågan att användandet av humor riskerade att undergräva deras yrkesmässiga 
professionalism hindrade sjuksköterskor att sträva efter ett salutogent humorbruk. Patienter 
däremot var mer positiva till användandet av humor och uttryckte en mersmak för humorns 
positiva effekter inom hälso- och sjukvården (Branney ey al., 2014; Haydon & van der Riet, 
2014; Haydon et al., 2015; McCreaddie & Payne, 2014; McCreaddie & Wiggins, 2009; 
Ridley et al., 2014; Rose et al., 2013; Tanay et al., 2014). 

Patienternas efterfrågan av sjuksköterskor med förmåga att använda humor på ett salutogent 
sätt måste i sin tur problematiseras och ifrågasättas. Är användandet av humor något att 
rekommendera till alla sjuksköterskor? Är ett salutogent humorbruk något som vem som helst 
kan lära sig att förmedla och hur skiljer sig humor från personlighet? Då humor är en social 
konstruktion som varierar brett i det kommunikativa mötet mellan individer resulterar detta 
även att humor kan användas med olika funktion och syften (Olsson et al., 2003). Utifrån 
detta bör det understrykas och problematiseras att humor också kan slå fel och därmed utgöra 
hinder för ett personcentrerat arbetssätt inom hälso- och sjukvård istället för att främja den. 
Det finns ingen garanti att alla sjuksköterskor är lämpade att använda humor. Författarna till 
föreliggande litteraturstudie anser att det därför måste vara upp till varje enskild sjuksköterska 
att reflektera och självrannsaka sitt egna förhållningssätt till användandet av humor. Svensk 
sjuksköterskeförening, Svenska läkareförbundet och Dietisternas riksförbund (2019) påpekar 
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hur personcentrerad vård som kärnkompetens riskerar att åsidosättas då den tas för givet av 
vårdpersonal i klinik. Vidare problematiserar de hur lätt hänt det är att vårdpersonal låter sin 
professionella kunskap och erfarenhet ta över på ett sätt som inte heller främjar ett 
personcentrerat förhållningssätt (ibid.). Trots dessa insikter verkar få personer med kunskap i 
ämnet ifrågasätta om vem som helst är lämpad att arbeta utifrån den kärnkompetens som 
efterfrågas. I likhet med Svensk sjuksköterskeförening, Svenska läkareförbundet och 
Dietisternas riksförbund (2019) resonerar författarna till föreliggande litteraturstudie att även 
användandet av humor, och frågan kring dess betydelse för en personcentrerad vård, riskerar 
att åsidosättas och/eller förminskas då den tas i många fall tas för givet eller rent av 
bagatelliseras. I kontrast visar denna litteraturstudie på att användandet av humor kan bidra 
till att grundläggande komponenter inom det personcentrerade förhållningssättet stärks. 

Denna litteraturstudie har även belyst och problematiserat hur användandet av humor inte bör 
ske lättvindigt och förutsättningslöst. Flera studier framhöll hur det finns formella och 
informella regler samt exklusionszoner kring användandet av humor som bygger upp ett 
ramverk när och hur användandet av humor ansågs lämpligt och accepterat (Branney et al., 
2014; Haydon & van der Riet, 2014; McCreaddie, 2010; McCreaddie & Payne, 2014; Tanay 
el al., 2014). Genom att som patient och/eller sjuksköterska förhålla sig i relation till dessa 
kunde användandet av humor leda till flera hälsofrämjande effekter som gynnar en 
personcentrerad vård, exempelvis förbättrad kommunikation och stärkt vårdrelation. Det var 
dock främst när dessa förhållningssätt bröts och humorn inte längre blev accepterad eller 
ansågs olämplig som användandet av humor istället riskerade att få motsatt effekt. Detta 
kunde då snarare skada vårdrelationen och utgöra ett hinder i att upprätthålla en 
personcentrerad vård som överensstämmer med patientens förväntningar. De tre främsta 
anledningarna kring klagomål till IVO var kopplade till kategorierna ”bemötande”, ”personal-
kompetens”, samt ”vård och behandling” (IVO, 2017). Genom att inte förhålla sig till det 
formella och informella ramverket kring användandet av humor riskerar det teoretiskt sett 
kunna generera klagomål till patientnämnder om detta ställs i konflikt med humormottagarens 
förväntning. Som denna litteraturstudie har understrukit så kräver därför också användandet 
av humor ständig reflektion. För den person som reflekterar kring sitt agerande, val av ord och 
bemötande så anser författarna till denna litteraturstudie att användandet av humor oftare 
resulterar i effekter som främjar en personcentrerad vård snarare än det motsatta. 

Att vara medveten kring riskerna med att använda humor inom hälso- och sjukvården utgör en 
del av denna kritiska reflektion. Resultatredovisningen i föreliggande litteraturstudie belyste 
också hur nyexaminerade sjuksköterskor och/eller unga sjuksköterskor med begränsad 
livserfarenhet såg större risker med att använda sig av humor (Haydon & van der Riet, 2014; 
Haydon et al., 2015; Tanay et al., 2014). Även självbild och självförtroende var betydelsefullt 
för sjuksköterskans inställning till att använda sig av humoruttryck i sin profession (Haydon 
& van der Riet, 2014; Haydon et al., 2015; Tanay et al., 2014). Dean och Major (2008) 
belyser hur omvårdnaden förbättras när sjuksköterskor tillåter sig att dels vara sig själva men 
också när de vågar lita på sin känslomässiga- och sociala kompetens. När det kommer till 
användandet av humor menar de vidare att sjuksköterskan besitter en inre känsla över om 
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användandet av humoruttryck är lämpligt eller ej. Genom att faktiskt våga lita på sin egna 
bedömning utifrån rådande kontext brukar sjuksköterskan kunna undvika att använda humor 
på ett mindre lämpligt sätt, vilket stärker en personcentrerad vård (ibid.). 

Humoruttryck och professionalism kunde enligt McCreaddie och Payne (2014) samexistera 
och den ena bör inte nödvändigtvis exkludera den andra. Vissa grupper anse att avsaknaden 
av humoruttryck inom hälso- och sjukvården kännetecknar ett professionellt arbetssätt, andra i 
samma linje som författarna till detta examensarbete kommer fortsättningsvis att hävda hur 
användandet av humor inget är något att skoja bort. Sjuksköterskans roll som 
omvårdnadsansvarig är självständig och varje sjuksköterska har ett etiskt och juridiskt ansvar 
för sitt bemötande, sina bedömningar och sina beslut (Svensk sjuksköterskeförening, Svenska 
läkaresällskapet & Dietisternas riksförbund, 2019; ICN, 2012; HSL, SFS 2017:30). Utifrån 
detta måste varje sjuksköterska, och framförallt varje blivande sjuksköterska, också reflektera 
över vem hen vill vara i patientmötet. Vägen att nå den personcentrerade vården måste enligt 
författarna komma inifrån, att använda sig av humor kan vara ett steg i rätt riktning. 

SLUTSATS 
 
Humor har en central plats inom hälso- och sjukvård för att främja personcentrerad vård och 
bör betraktas som något att ta på allvar. Det är ett komplext och individuellt fenomen som 
kräver konstant reflektion för att undvika att en god intention slår fel. Ett salutogent 
humorbruk har flera positiva effekter för det kommunikativa samtalet och vårdrelationen 
mellan sjuksköterska och patient. På samma sätt kan ett felaktigt humorbruk där 
exklusionszoner inte respekteras också påverka vårdupplevelsen negativt, vilket försvårar 
upprätthållandet av en god och personcentrerad vård. Båda parter använde också humor som 
en hanterings- och försvarsmekanism för att skapa en god vårdupplevelse. Sjuksköterskans 
roll som omvårdnadsansvarig är självständig och varje sjuksköterska har också ett etiskt och 
juridiskt ansvar för sitt bemötande, sina bedömningar och sina beslut. En del sjuksköterskor 
oroade sig över att användandet av humor ska slå fel och hur detta skulle påverka deras 
professionalitet negativt. I kontrast uttrycker patienter istället en positiv inställning till 
sjuksköterskans användande av humor, och önskar att humor gavs mer plats under vårdtiden, 
så länge humorn höll sig inom de beskrivna förhållningssätten. En personcentrerad vård 
förmodas kunna återförena den humanistiska omtanken till en alltmer medicinteknisk vård 
utan att reducera vårdtagaren till ett passivt vårdobjekt. Genom att våga initiera, använda och 
återgälda humoruttryck kan sjuksköterskan stärka partnerskapet mellan sig och sina patienter. 
På detta sätt kan hen också säkerställa att deras berättelser får hörs och dokumenteras för 
skapandet av en delaktig vårdupplevelse. Medvetenheten om humorns positiva effekter men 
också kunskap om hur ett salutogent humorbruk är betydelsefullt för den personcentrerade 
vården bör spridas till den enskilda sjuksköterskan i kliniken. Majoriteten av den existerande 
forskningen utifrån kvalitativ forskningsdesign belyser den kvinnliga sjuksköterskans 
erfarenheter kring användandet av humor. I ett samhälle där allt fler män arbetar som 
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legitimerade sjuksköterskor hade det varit intressant att undersöka och jämföra deras 
upplevelser. 
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Bilaga I: Sökmatris 
 
 

Databas Sökord Begränsningar Antal 
träffar 

Lästa 
abstract 

Lästa i 
fulltext 

Inkluderade 
artiklar 

PubMed 
8/4 

 “Wit and humor” AND nurs* 
AND patient 

English, 2009–, abstract 
available 

41 15  12 (9)*  7 (7)* 

PubMed 
8/4 

“nurse-patient relations” AND 
humor 

English, 2009-, abstract 
available 

14 12  10 (1)*  1 (1)* 

CINAHL 
8/4 
 

“Wit and humor” AND nurs* 
AND patient 
 

Peer Reviewed, English, 2009-, 
academic journals 
 

42 

 

15 8 (1)* 5 (1)* 

PsykINFO 
8/4 

Humor AND (nurse patient 
interaction) AND nurs* 

Peer review, 2009-, English 14 8  8 (0)*   7 (0)* 

Summa:   111 50 38 (11)* 20 (9)* 

* Unika träffar redovisas inom parantes (), för utförlig redovisning av dubbletter, se bilaga III. 
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  Ja Delvis Nej Ej tillämpligt 

Titeln har en tydlig koppling till humor         

Artikeln följer IMRaD-struktur         

Det finns ett tydligt utformat syfte         

Artikeln redogör för metod och dataanalys         

Artikelns resultat bygger på rådata         

Humor står i primärt fokus i artikeln          

Artikelns innehåll är relevant för uppsatsens problemformulering och syfte         

Studiens resultat är representativt         

Studien är etiskt granskad     
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 CINAHL Psycinfo Pubmed 

Branney et al. (2014): Masculinities, humour and care for penile cancer: A qualitative study.  X X 

Haydon & van der Riet (2014): A narrative inquiry: How do nurses respond to patient’s use of humour? X X X 

Haydon et al. (2015): A narrative inquiry: Humour and gender differences in the therapeutic relationship 
between nurses and their patients 

 X X 

McCreaddie (2010): Harsh humour: a therapeutic discourse  X X  

McCreaddie & Payne (2014): Humour in health-care interactions: a risk worth taking 
 

X X X 

McCreaddie & Wiggins (2009): Reconciling the good patient persona with problematic and non-problematic humour: 
a grounded theory 
 

X X X 

Ridley et al. (2014): The Acceptability of Humor between Palliative Care Patients and Health Care Providers 
 

X X X 

Rose et al. (2013): The use of humor in patients with recurrent ovarian cancer: a phenomenological study   X 

Tanay et al. (2014): A time to weep and a time to laugh: humour in the nurse-patient relationship in an adult cancer 
setting 
 

  X 

Summa: 5 7 8 

 
 



iv 

Bilaga IV: Artikelmatris 
 
 
Författare 
Årtal 
Land 

Titel 
  

Syfte Metod 
Urval 

Övergripande resultat Kvalitet 

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

Masculinities, humour 
and care for penile 
cancer: A qualitative 
study. 

Utforska hur män med 
peniscancer konstruerar 
humor I relation till deras 
diagnos och behandling 

Kvalitativ studie genom 
fokusgrupper och intervjuer av 10 
män som lever med peniscancer. 

Sjuksköterskor kan med fördel 
använda humor som ett sätt att skapa 
en god relation med patienterna. 
Vänta med att skämta om urin/sexuell 
funktion till efter behandlingen är 
avklarad 

 9 

Haydon, G., & 
Riet, P. van der. 
2014 
Australien 

A narrative inquiry: 
How do nurses respond 
to patient’s use of 
humour? 

Undersöka 4 
sjuksköterskors 
upplevelser av 
patientinitierad humor 

Semi-strukturerad intervju med 4 
sjuksköterskor. 

Humor är en viktig del i 
vårdrelationen. Förbättrar 
sjukhusupplevelsen för både 
sjuksköterska och patient. 

 9 

Haydon, G., van 
der Riet, P., & 
Browne, G. 
2015 
Australien 

A narrative inquiry: 
Humour and gender 
differences in the 
therapeutic relationship 
between nurses and their 
patients 

Undersöka hur 
sjuksköterskor upplever 
skillnader i användandet 
av humor mellan män och 
kvinnor och hur det 
påverkar vårdrelationen 

Semi-strukturerad intervju med 4 
sjuksköterskor. 

Humor humaniserar vården från 
sjuksköterskor, skapar en anknytning 
till patienten och underlättar 
kommunikationen. 

 9 



v 

McCreaddie, M. 
2010 
Storbritannien 

Harsh humour: a 
therapeutic discourse 

Vidare studera ett 
avvikande exempel från 
en tidigare studie 

90 minuters intervju med 2 st 
sjuksköterskor som jobbar med 
gynekologiska och sexuella 
problem hos kvinnor med 
mussbruksproblematik och 10 
timmars inspelade möten mellan 
dem och deras patienter 

Harsh humour har ett 
användningsområde inom den 
studerade delen av vården. 

 9 

McCreaddie, M., 
& Payne, S. 
2014 
Storbritannien 

Humour in health-care 
interactions: a risk worth 
taking 

Utforska patienters syn på 
humor i vårdrelationer, 
och utforska skillnader 
mellan hur patienter och 
sjuksköterskor använder 
och uppfattar humor 

20 inspelade patientmöten mellan 
sjuksköterskor och patienter, där 
sjuksköterskan även fick fylla i 
anteckningar kring varje möte.  

Humor i vården utgör en risk, men 
enligt patienterna är det en risk värd 
att ta 

 9 

McCreaddie, M., 
Wiggins,  
2009 
Storbritannien 

Reconciling the good 
patient persona with 
problematic and non-
problematic humour: a 
grounded theory 
  

Utforska humorns 
bakgrund, beskriva 
humoranvändning och 
användandet av humor i 
interaktion, detta i relation 
till existerande 
humorteorier 

Grounded theory. 20 inspelade 
naturligt förekommande 
interaktioner mellan 
sjuksköterskor och patienter, med 
uppföljande intervjuer av 
sjuksköterskorn i fråga 

Patienter använder humor för att 
framstå som en ”bra patient” 

 9 

Ridley, J., Dance, 
D., & Pare, D. 
2014 
Kanada 

The Acceptability of 
Humor between 
Palliative Care Patients 
and Health Care 
Providers 
  

Undersöka hur viktigt och 
accepterat det är med 
humor i en palliativ 
kontext 

Kvantitativ studie med 100 
deltagare, som alla vårdas 
palliativt 

En större majoritet av patienterna 
värderar humor i vårdrelationen 

 9 



vi 

Rose, S. L., 
Spencer, R. J., & 
Rausch, M. M. 
2013 
USA 

The use of humor in 
patients with recurrent 
ovarian cancer: a 
phenomenological study 

Skapa förståelse för hur 
patienter med 
äggstockscancer upplever 
humor, för att undersöka 
grunderna för 
implementering av 
humorterapi 

Strukturerade intervjuer med 17 
patienter som behandlas för 
äggstockscancer 

Nästan alla patienter uppskattar 
humor från vårdpersonalen. Alla 
patienter värderade humor som något 
positivt för vårdrelationen. Humor 
vid dåliga nyheter bör undvikas. 

 9 

Tanay, M. A., 
Wiseman, T., 
Roberts, J., & 
Ream, E. 
2014 
Storbritannien 
  

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

Undersöka hur humor 
används i möten mellan 
patienter och 
sjuksköterskor på en 
canceravdelning 

Observation på avdelningen i två 
månader, kompletterat med 
informella och formella intervjuer. 
9 sjuksköterskor och 12 patienter 
deltog. 

Humor kan ha positiv inverkan på 
både patienter och sjuksköterskor 
inom cancervården. Fyra teman 
identifierades: (1) fördelarna med 
humor i vårdrelationen, (2) patienter 
använder humor avsiktligt, (3) humor 
och professionalism, och (4) humor 
kräver konstant utvärdering och 
reflektion 

 9 

 


