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Abstrakt 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att ur ett sjuksköterskeperspektiv 

beskriva hur humor kan tillämpas i omvårdnad. Syftet besvarades utifrån fyra 

frågeställningar; När använder sjuksköterskor humor i omvårdnad och vilka effekter får detta? 

Hur används humor för att hantera arbetssituationen? Vilka hinder finns till att använda 

humor i omvårdnad? Vilka risker finns med att använda humor i omvårdnad? Studien 

baserades på analys av åtta vetenskapliga artiklar. Resultatet visade att humor är en viktig del 

i omvårdnaden som skapar goda och tillitsfulla relationer, bevarar patienters värdighet och är 

en effektiv copingstrategi för sjuksköterskor. Humor stärker samhörighet i arbetslaget. Hinder 

för att använda humor kan vara mentalitet på arbetsplatsen, förutfattade meningar eller 

personliga begränsningar. Användning av humor har exklusionszoner men är helt beroende av 

individ, timing, mottaglighet och innehåll. 

 

 

Nyckelord: Coping, hinder, humor, omvårdnad, patient, relation, risker, sjuksköterska 
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Humor är ett intressant ämne som fascinerat människor i årtusenden. Redan under biblisk tid 

användes ordspråket; ”Glatt hjärta ger god hälsa, modlöshet suger märgen ur benen” (Moore, 

2008). Humor är ett subjektivt psykologiskt begrepp (Petzäll & Olsson, 2007) och kan förstås 

som ett stimulus som framkallar en känslomässig respons i form av munterhet eller nöjsamhet 

och resulterar i olika beteenden som leenden, skratt, flinande eller fnissande (Moore, 2008; 

Mallet, 1995; Bakerman, 1997). Humor identifieras som ett instinktivt socialt fenomen som 

uppträder i alla typer av grupper. Det är en primär del i människans sociala beteende men dess 

innebörd är svår att förstå och definiera. Humor är ett socialt verktyg i människors liv oavsett 

omständigheter och omgivning (Adamle & Ludwick, 2005). Trots att humor är ett globalt 

fenomen, är innebörden av det individuellt för alla människor (Harries, 1995). Humor kan 

betraktas ur fysiska, psykiska och sociala perspektiv. Användandet av humor och skratt har 

bland annat kulturella, köns- samt åldersmässiga skillnader. Løgstrup (1994, s. 301) menar att 

en människa känns igen på dennes skratt och det är lätt att bli berörd av skratt. För att kunna 

skratta, måste en människa känna samhörighet med andra. För bara hundra år sedan ansågs 

skratt i offentliga sammanhang vara en tillfällig psykisk störning (Harries, 1995).  

 

Humor är beroende av timing, mottaglighet och dess innehåll (Mallet, 1995). Inom 

omvårdnad är humor ett kontextbundet fenomen som förekommer i situationer relaterade till 

sjuksköterskeuppgifter, omvårdnadssituationer eller i verbal interaktion mellan sjuksköterska 

och patient (Åstedt-Kurki & Isola, 2001). Begreppet humor innefattar flera olika aspekter och 

typer av humor. Idag beskrivs humor som munterhet och glädje och kan delas in i sex olika 

kategorier bestående av skämt (roande anmärkningar), skratt (lycka och skratt), makaber 

humor (opportuna skämt om tragiska händelser), situationskomedi (komik i situationen), 

ordlekar (ge ett ord eller en mening en oväntad innebörd) och oväntade situationer (oväntade 

eller överraskande episoder). Vissa anser att humor förutsätter skämt, medan andra menar att 

skratt är innebörden av humor (Olsson, Koch, Backe & Sörensen, 2000). Andra humortyper 

som används beskrivs i en studie av Chinery (2007) som sexuell humor och fientlig humor. 

Enligt Sayre (2001) och Bakerman (1997) används galghumor i omvårdnad och är en 

humortyp där personer ser något humoristiskt trots en svår och allvarlig situation. Åstedt-

Kurki & Isola (2001) beskriver att svart humor förekommer i slutna grupper men på grund av 

dess karaktär är den olämplig att använda inom andra sammanhang eftersom den driver med 

allvarliga händelser. Den förekommer dock inom omvårdnad mellan allvarligt sjuka patienter 

och sjuksköterskor. En annan typ av humor är enligt samma studie sarkasm, som enligt Sayre 
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(2001) innebär att det som sägs har för avsikt att skada genom hån och att göra personen till 

åtlöje.  

 

Skratt är responsen av humor och kan sammanfattas i fem olika grupper; (1) genuint/spontant 

skratt, (2) självförvållat simulerat skratt, (3) stimulerat skratt, (4) inducerat skratt och (5) 

patologiskt skratt. Genuint/spontant skratt utlöses av externa stimuli och positiva känslor. 

Självförvållat simulerat skratt utlöses av en själv utan någon speciell orsak och är inte ett 

resultat av humor, glädje eller positiva känslor. Stimulerat skratt är resultatet av fysiska 

reflexer som exempelvis att bli kittlad. Inducerat skratt ses när personen är drogpåverkad. 

Patologiskt skratt är sammankopplat med olika sjukdomstillstånd i centrala nervsystemet 

orsakade av neurologiska sjukdomar eller olika psykiska störningar och är inte utlösta av 

humor (Mora-Ripoll, 2010).  

 

Skratt kan betraktas som 1990-talets nya drog. Det är gratis, testas inte i djurförsök, har inga 

biverkningar och ger ett välmående med omedelbar effekt (Harries, 1995). Skratt har positiva 

fysiska effekter på kroppens olika funktioner, exempelvis muskultaur, hjärt-kärlsystemet, 

immunsystemet, endokrinsystemet och respirationssystemet. De positiva effekterna kan vara 

omedelbara eller långsiktiga. Skratt resulterar i bland annat förbättrad respiration, stimulering 

av cirkulation, minskad utsöndring av stresshormoner, förbättrat immunförsvar samt relaxerad 

muskulatur (Mora-Ripoll, 2010; Bakerman, 1997). Pulsen ökar liksom blodtrycket. 

Humorstimuli kan också frisätta endorfiner som fungerar som naturliga smärtstillande. En 

man vid namn Norman Cousins sägs ha skrattat sig frisk från sin obotliga sjukdom genom att 

se sin favoritkomedi dygnet runt. Han menade att tio minuters skratt gav honom två timmar 

av smärtfrihet (Harries, 1995; Bakerman, 1997). Humor och skratt har också visat sig 

förbättra matsmältning samt stimulera inre organ (Mallet, 1995). Humor har, förutom fysiska, 

även psykiska effekter som ökar förmåga till kreativitet, produktivitet och problemlösning. 

Dessa faktorer kan ha direkta samband mellan upplevelsen av hälsa och livskvalitet (Mora-

Ripoll, 2010; Bakerman, 1997).  

 

Humor har visat sig vara en mycket effektiv copingstrategi som påverkar hälsa och 

välbefinnande (Christie & Moore, 2004). Coping är ett teoretiskt, mångfacetterat begrepp som 

syftar till hur människan tänker, känner och agerar i en känslomässigt krävande eller 

stressande situation (Kristofferzon, Lindqvist & Nilsson, 2011). Coping definieras som 
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hantering av krav vilka kan vara interna eller externa. Copingstrategier är de tankar och 

beteenden som människan tar till i syfte att hantera en stressfylld situation och kan vara 

inriktade antingen på problemlösning eller undvikande av problemet (Andersson & 

Willebrand, 2003).  

 

Sumners (1990) och Bakerman (1997) menar att humor är en del av återhämtning och 

välmående men trots forskning har denna information varit svår att implementera i hälso- och 

sjukvård. Författarna av studierna menar att all ny teknologi som används för att undersöka 

och behandla sjukdomar är en central del av vården idag och det är viktigt att omvårdnaden 

inte försummas på bekostnad av teknologin. Det går inte att enbart förlita sig på monitorer 

och maskiner för att bedöma en individs hälsostatus. Fokus på teknologin kan resultera i 

mindre meningsfull kommunikation med patienter. Den sjuka människan kan känna sig vilsen 

bland all teknologi som slangar, monitorer och maskiner. Därför kommer utveckling och ökad 

användning av humor som intervention att bli viktigt för sjuksköterskor i takt med att 

teknologin ökar. Enligt Harries (1995) anses användning av skratt och humor i vården som 

oprofessionellt och attityden kvarstår fortfarande i vissa sammanhang. I Sumners (1990) 

beskrivs hur en sjuksköterska kontinuerligt mottog dåliga bedömningar i fråga om hennes 

arbetsinsats då hennes chef inte var överens med henne om användandet av humor i den 

kliniska miljön. 

 

Sjuksköterskor ska alltid uppträda på ett sätt som främjar allmänhetens tillit och bidrar till 

yrkets anseende (Svensk sjuksköterskeförening, 2007). Många anser att humor och 

professionalism inte hör samman vilket kan hindra vårdpersonal att använda humor, trots de 

positiva hälsoeffekter som har kunnat redovisas genom forskning (Sumners, 1990). Enligt 

Socialstyrelsen (2005) ska sjuksköterskor kunna kommunicera med närstående, patienter och 

personal på ett empatiskt, respektfullt och lyhört sätt. Sjuksköterskor ska även tillgodose 

patienters behov vare sig de är av fysisk, psykisk, social, kulturell eller andlig karaktär. Detta 

är dock riktlinjer och det finns ingen given mall för hur en sådan kommunikation genomförs.  

 

Enligt Harries (1995) bör humor vara inkluderad i vårdutbildningar för att förändra attityder 

gentemot den. Om sjuksköterskor kan etablera humor i den dagliga omvårdnaden, kan det 

resultera i välmående och tillfredställelse i arbetet. Humor är en viktig del i en 

patientcentrerad och holistisk omvårdnad. Enligt Socialstyrelsen (2005) innebär holistisk vård 
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att en helhetssyn tillämpas där alla delar av människan tas i beaktande. Helhetssynen ska utgå 

ifrån en värdegrund inriktad på den humanistiska människosynen genom att bland annat visa 

omsorg om och respekt för patientens värdighet, integritet och autonomi.  

 

Med stöd av denna bakgrund är fördelarna med humor omfattande och bör därför vara ett 

naturligt inslag i det dagliga omvårdnadsarbetet. Syftet med denna systematiska 

litteraturöversikt är att ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva hur humor kan tillämpas i 

omvårdnad. Studien utgår från fyra frågeställningar; 

 

 När använder sjuksköterskor humor i omvårdnad och vilka effekter får detta? 

 Hur används humor för att hantera arbetssituationen? 

 Vilka hinder finns till att använda humor i omvårdnad? 

 Vilka risker finns med att använda humor i omvårdnad? 

 

Metod 

Studien genomfördes som en systematisk litteraturöversikt över samlad kunskap inom det 

valda området med stöd av Holopainen, Hakulinen-Viitanen & Tossavainen (2008). En 

systematisk litteraturöversikt används för att samla material av hög kvalitet som kan styrka 

evidens och användas i praxis. Den kan också användas i syfte att samla material som grund 

för vidare forskning eller för att identifiera områden som behöver studeras. En systematisk 

litteraturöversikt följer en forskningsprocess som består av att definiera syfte och formulera 

frågeställningar, söka data, utvärdera data och analys samt presentera analys (Holopainen et 

al., 2008). Den systematiska litteraturöversikten kräver en välformulerad frågeställning, 

tydliga metoder samt en övergripande sökning efter relevanta studier. Denna typ av studie kan 

kombinera både kvalitativa- och kvantitativa studier samt litteraturöversikter (Whittemore & 

Knalf, 2005).  

 

Litteratursökning 

Syftet i denna studie utgick ifrån fyra frågeställningar och litteratursökning gjordes för att 

finna artiklar motsvarande syfte. I denna litteraturöversikt ingick sju kvalitativa studier och en 

litteraturstudie (se tabell 2). Databaser som användes för artikelsök var Cinahl, PubMed samt 

PsycInfo. Sökningen gjordes via olika termer som ”humor/humour”, ”laughter”, ”care”, 
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”nurs*”, ”use”, ”coping” och ”practice” i olika kombinationer (se tabell 1). Fyra av studierna 

som ingick i analysen hittades via andra artiklars referenser. Sökningen inleddes med 

pilotsökningar där det varken fanns inklusions- eller exklusionskriterier för att utreda 

tillgången till material. Därefter gjordes en sökning med inklusionskriterier vilket i denna 

studie var vetenskapligt granskade studier (peer-reviewed), engelskspråkiga studier (english 

language), studier i fulltext samt Mesh-termer i PubMed. Även den booleska termen AND 

användes för att kombinera sökord. Eftersom humor är ett begrepp som innefattar båda könen 

samt alla ålderskategorier, gjordes inga exkluderingar i dessa avseenden. Inga exklusioner 

avseende tidsintervaller gjordes heller, då humor är ett fenomen som funnits i alla tider. 

Däremot exkluderades studier som enbart hade ett patientperspektiv. I tabellen över 

litteratursökningen (tabell 1) framkommer endast de valda artiklar som ingår i den slutliga 

analysen. 

 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning samt utvalda artiklar  

 
Syftet med sökning: Ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva hur humor kan tillämpas i omvårdnad 

 
CinAhl 2011 09   

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

 

11 

 

FTS 

 

Humour 

Select a field (optional) 

 

299 

 

4 

 

12 

 

FTS, FT 

 

Humour 

Select a field (optional) 

 

108 

 

4 (RFA) 

 

13 

 

FTS, FT, PR, E 

 

Humour 

Select a field (optional) 

 

99 

 

4 (RFA) 

 

 14 

 

FT, PR, E 

 

Humour AND nurs* 

AND practice 

Select a field (optional) 

 

13 

 

2 (RFA) 

 

15 

 

FT, PR, E 

 

Humour AND care AND 

nurs* 

Select a field (optional) 

 

20 

 

4 (RFA) 

 

16 

 

FT, PR, E 

 

Humour AND use AND 

practice 

Select a field (optional) 

 

7 

 

1 (RFA) 

 

17 

 

FT, PR, E 

 

Humour AND coping 

Select a field (optional) 

 

21 

 

3 (RFA) 

*FTS – fritext sökning, PR – peer reviewed, FT – fulltext, E – english language, RFA (redan funna artiklar) 
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Tabell 1. Översikt av litteratursökning samt utvalda artiklar (fortsättning) 

 
Syftet med sökning: Ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva hur humor kan tillämpas i omvårdnad 

 
Pubmed 2011 09  

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

 

1 

 

MSH, FTS 

 

Humour 

 

19 

 

 

2 

 

MSH, FTS 

 

Laughter 

 

2 

 

 

3 

 

MSH, FTS 

 

Laughter therapy 

 

92 

 

 

4 

 

MSH, FTS, FFT, E 

 

Laughter therapy 

 

6 

 

 

5 

 

MSH, FFT, E 

 

Laughter AND Care 

AND Nurs* 

 

0 

 

 

6 

 

MSH, FFT, E 

 

Laughter AND Coping 

 

2 

 

*MSH – Mesh termer i databasen Pubmed, FTS – fritext sökning, FFT – free fulltext, E – english language 

 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökning samt utvalda artiklar (fortsättning) 

 
Syftet med sökning: Ur ett sjuksköterskeperspektiv beskriva hur humor kan tillämpas i omvårdnad 

 
PsycInfo 2011 09  

Söknr *) Söktermer Antal träffar Antal valda 

 

7 

 

FTS 

 

Humour 

 

2229 

 

 

8 

 

PR 

 

Humour AND nurs* 

 

313 

 

 

9 

 

PR, E 

 

Humour OR humour 

(title) AND nurs* (title) 

AND care (title) 

 

1 

 

 

10 

 

PR, E 

 

Humor OR humour (title) 

AND nurs* (anywhere) 

AND care (title) 

 

7 

 

*FTS – fritext sökning, PR – peer reviewed, E – english language 

 

 

Kvalitetsgranskning 

Litteratursökning resulterade i tjugosju (27) valda artiklar. Efter läsning av abstrakt återstod 

elva (11) artiklar som motsvarade syftet. Efter genomläsning och kvalitetsgranskning av dessa 

exkluderades ytterligare sju (7) artiklar på grund av låg kvalitet och patientperspektiv. Fyra 

(4) återstod vilka valdes ut för analys och ytterligare fyra (4) återfanns via dessa artiklars 
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referenser. Sammanlagt exkluderades tjugotre (23) artiklar. Kvalitetsgranskning gjordes 

utifrån Willman, Stoltz & Bahtsevani (2011). Protokoll som användes var bilaga F 

(systematiska översikter/metaanalyser) samt bilaga H (kvalitativa studier) (Willman et al., 

2011, s. 171-176). Kriterier för hög kvalitet var en väldefinierad frågeställning, tydlig 

beskrivning av kontext, urval, datainsamling och analysmetod. Systematisk dataredovisning, 

diskussion om trovärdighet/tillförlitlighet samt rekommendationer för praxis var andra 

områden som behövde uppfyllas för att artikeln skulle uppnå en hög kvalitet (Willman et al., 

2011, s. 109). Efter kvalitetsgranskning exkluderades studier med låg kvalitet eftersom hög 

kvalitet eftersträvades i studien. Artiklar av medelkvalitet kunde ingå i studien, men då 

studierna som hittades var av hög kvalitet, ingick enbart dessa i den slutliga analysen. 

 

Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analys (n=8) 

 

 

 

 

Författare 

År 

Land 

Typ av  

studie 

Deltagare Metod  

Datainsamling/ 

Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

 

 

Beck  

(1997) 

 

USA 

 

Kvalitativ 

 

21 doktorerande 

legitimerade 

sjuksköterskor 

 

Frågeformulär/ 

Innehållsanalys 

 

Humor fungerar som copingstrategi 

i svåra situationer. Humor skapar 

samhörighet i relation mellan 

sjuksköterska och patient samt 

mellan sjusköterskor. Humor kan 

användas som terapiteknik. Humor 

kan vara planerad/rutinmässig eller 

oväntad/spontan. 

 

Hög 

 

Kinsman Dean & 

Gregory  

(2004) 

 

Kanada 

 

Kvalitativ, 

etnografisk 

studie 

 

15 

sjuksköterskor 

och 

sjukgymnaster 

inom palliativ 

vård 

 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

deltagarobservation

/ 

Innehållsanalys  

 

Humor och skratt förekommer 

mycket i palliativ vård. Den stärker 

relationer,  skapar band, ger energi, 

har positiva effekter på 

arbetsgruppen, fungerar som 

copingstrategi samt uttrycker 

känslighet. 

 

Hög 

 

Kinsman Dean & 

Gregory  

(2005) 

 

Kanada 

 

Kvalitativ 

 

15 

sjuksköterskor 

inom olika 

sektorer 

 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

deltagarobservation

/ 

Innehållsanalys 

 

Humor är inget trivialt begrepp. 

Det fungerar som copingstrategi 

och fördjupar relationen mellan 

sjuksköterska och patient. I 

användning av humor är det viktigt 

att respektera människans värdighet 

och många faktorer spelar in i om 

humor är lämpligt i 

omvårdnadssituationen. 

 

Hög 
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Tabell 2. Översikt av artiklar ingående i analys (fortsättning) (n=8) 

 

 

Analys 

I analysen ingick sju kvalitativa studier samt en litteraturstudie. Analysprocessen 

genomfördes med stöd av Holopainen et al., (2008) som menar att målet med analysen är att 

finna evidens för syfte och frågeställningar, vilket forskaren gör genom att organisera, 

Författare 

År 

Land 

Typ av 

studie 

Deltagare Metod 

Datainsamling/ 

Analysmetod 

Huvudfynd Kvalitet 

Medel/ 

Hög 

 

Kinsman Dean & Major 

(2008) 

 

Kanada 

 

 

Kvalitativ 

 

30 personer  i 

två olika 

miljöer. 

Deltagare var 

sjuksköterskor, 

läkare, 

socialtjänstemän 

och 

sjukgymnaster 

 

Semistrukturerade 

intervjuer, 

fältobservationer/ 

Innehållsanalys 

 

 

Humor är betydelsefull oavsett 

omgivning. Användning av enbart 

humor  kan inte ersätta vetenskaplig 

kunskap eller objektiv data i fråga 

om hälsa- och sjukdom. Däremot 

kan humor och vetenskaplig 

kunskap tillsammans erbjuda en 

humanistisk vård.  

 

Hög 

 

McCreaddie & Wiggins 

(2007) 

 

Storbritannien 

 

Litteratur- 

studie 

 

 

 

Sammanställning av 

88 tidigare studier 

 

Omvårdnad och sjuksköterskor har 

en flyktig inställning till humor och 

den tas inte på allvar. Humor är ett 

positivt fenomen. Den är komplex, 

utmanande, kontextberoende och en 

integrerad del av människan.  

 

Hög 

 

Scott  

(2007) 

 

Storbritanninen 

 

Kvalitativ 

 

Okänt antal 

sjuksköterskor 

inom 

akutsjukvård 

 

Nio fokusgrupper/ 

Innehållsanalys av 

ljudinspelningar 

 

 

Humor kan användas på olika sätt 

då det finns olika typer av humor. 

Humor används som en effektiv 

copingstrategi av 

akutsjukvårdspersonal för att 

känslomässigt klara av påfrestande 

situationer. 

 

Hög 

 

Thornton & White 

(1999) 

 

Storbritannien 

 

Kvalitativ 

 

8 sjuksköterskor 

inom 

intensivvård 

 

Semistrukturerade 

intervjuer/Kvalitativ 

innehållsanalys 

 

Humor är viktigt i 

sjuksköterskeprofessionen men är 

individuellt. Humor förbättrar 

kommunikation och relationer. 

Galghumor är vanligt mellan 

sjuksköterskor och humor är en 

viktig copingstrategi. Humor är inte 

alltid lämpligt. 

 

Hög 

 

Åstedt-Kurki &  

Liukkonen  

(1994) 

 

Finland 

 

Kvalitativ 

 

32 legitimerade 

sjuksköterskor 

 

Ostrukturerade 

intervjuer/ 

Innehållsanalys 

 

Humor har en positiv inverkan på 

välmående och på fysiska och 

psykiska aspekter. Humor är 

individuellt och kontextbundet i 

omvårdnad. Humor skapar en 

human och positiv relation mellan 

sjuksköterska och patient samt är en 

effektiv copingstrategi.  

 

Hög 
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kategorisera och kombinera sitt material. Analysprocessen inleddes med att artiklarna lästes 

igenom noggrant ett flertal gånger för att  skapa en helhet av innehållet. Därefter markerades 

textenheter ur resultat som svarade på syfte och respektive frågeställning. I några studier 

ingick förutom sjuksköterskor även annan sjukvårdspersonal. De delar i resultatet som 

beskrev ett annat perspektiv än sjuksköterskors inkluderades inte. Sammanlagt togs 156 

textenheter ut som till en början numrerades med siffror för att vara spårbara till 

ursprungsartikeln. Textenheterna översattes till svenska och kondenserades utan att förlora 

kärnan i innehållet. De kondenserade textenheterna hamnade därefter i kategorier 

motsvarande respektive frågeställning. I denna fas gavs varje textenhet även en etikett som 

motsvarade respektive frågeställning. Etiketterna benämndes (1) Tillämpning/effekter, (2) 

Verktyg, (3) Hinder, (4) Risker. Dessa formade resultatet.  

 

Resultat 

Resultatet i denna översikt presenteras utifrån frågeställningarna. Deltagare i studierna var 

huvudsakligen sjuksköterskor, men även annan sjukvårdspersonal deltog i några av studierna. 

 

1. Sjuksköterskors tillämpning av humor i omvårdnad och dess effekter  

Humor ansågs vara en viktig del i vårdprocessen (Beck, 1997; Kinsman Dean & Gregory, 

2004, 2005; Kinsman Dean & Major, 2008; McCreaddie & Wiggins, 2007; Thornton & 

White, 1999; Åstedt-Kurki & Liukkonen, 1994). Humor kunde variera mellan högljudd 

munterhet, milda anmärkningar, lekfullhet och svart humor. I varje situation oavsett humor, 

resulterade det i ett leende, tyst skratt eller bullrande skratt (Kinsman Dean & Gregory, 2004). 

I verbal kommunikation framträdde humor när patienter och sjuksköterskor talade skämtsamt 

med varandra, uttryckte sig i metaforer, använde någon speciell dialekt eller talade i ordspråk. 

Gester kunde användas för att förstärka skämt och lekfullhet (Åstedt-Kurki & Liukkonen, 

1994). Humor var antingen planerad och rutinmässig eller oväntad och spontan. 

Sjuksköterskor använde ofta spontan humor i kontakt med sina patienter där de inte avsiktligt 

planerat det i förväg (Beck, 1997; Kinsman Dean & Gregory, 2005). Humor kunde även vara 

en så integrerad del av omvårdnadsarbetet att personal ofta var omedvetna om att de använde 

sig av det (Kinsman Dean & Gregory, 2005).  

 

Sjuksköterskor använde humor för att bryta isen (Kinsman Dean & Gregory, 2004) och för att 

skapa djupa, meningsfulla relationer till patienter (Kinsman Dean & Major, 2005; 
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McCreaddie & Wiggins, 2007). De använde även humor för att uttrycka känslighet (Kinsman 

Dean & Gregory, 2005) och för att undvika konflikter (McCreaddie & Wiggins, 2007). Detta 

skapade en grund för att bygga en meningsfull relation som skapade tillit och gjorde patienter 

och anhöriga mer mottagliga för miljön och engagerade i hjälpen som fanns att erbjuda. Det 

var även viktigt att skapa en god relation till anhöriga då deras känslor hade en direkt 

inverkan på patienters känslor (Thornton & White, 1999). Känslig och vänlig humor kunde 

förvandla en vanlig konversation till något mycket meningsfullt utöver rena artigheter 

(Kinsman Dean & Gregory, 2004; Thornton & White, 1999). Sjuksköterskor som hade sinne 

för humor, var lättare att närma sig (Åstedt-Kurki & Liukkonen, 1994) och humor fick dem 

att framstå som pålitliga, lyhörda, äkta och förtroendeingivande (Kinsman Dean & Gregory, 

2005). Humor attraherade både patienter och kollegor, och humoristiska personer var 

populära och omtyckta (Kinsman Dean & Gregory, 2004). Förutom att skapa relationer, 

ansågs humor dessutom viktigt för att förbättra och upprätthålla goda relationer (Kinsman 

Dean & Gregory, 2004, 2005) vilket underlättades av en familjär och avslappnad atmosfär 

(Kinsman Dean & Major, 2008). Humor skapade ett mänskligt sammanhang och samförstånd 

både mellan sjuksköterskor och patienter samt mellan sjuksköterskor själva (Beck, 1997; 

Åstedt-Kurki & Liukkonen, 1994).  

 

Sjuksköterskor beskrev att deras användning av humor lättade upp stämningen samt lindrade 

spänningar och rädslor hos patienter (Thornton & White, 1999). Med hjälp av humor kunde 

de minska patienters ångest, depression och skam. I mycket stressfyllda situationer användes 

humor som verktyg och resulterade i en effektiv kommunikation (Beck, 1997). Deltagare 

beskrev att patienter kunde tala om vad som bekymrade dem vilket enligt McCreaddie och 

Wiggins (2007) hade en avslappnande effekt på dem. Kinsman Dean & Gregory (2005) 

beskrev att ju högre stressnivån var, desto mer användes humor. Enligt Åstedt-Kurki & 

Liukkonen (1994) var deltagare skickliga på att lindra patienters oro och hjälpa dem att 

handskas med svåra situationer eller tolerera obehagliga undersökningar och ingrepp genom 

att medvetet använda humor. Sjuksköterskor i studien av Kinsman Dean & Major (2008) 

beskrev att det var av stor vikt att "sätta humor på sig själv" som ett sätt att skapa acceptans 

och öppenhet. Deltagare i Åstedt-Kurki & Liukkonen (1994) menade att humor också 

användes till att instruera och undervisa patienter. Enligt Kinsman Dean & Major (2008) 

kunde humor ibland användas för att skapa distans till patienter, vilket skyddade 

sjuksköterskor från att bli för engagerade i mer seriösa diskussioner.  
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Sjuksköterskor beskrev att de använde humor för att visa att de var mänskliga. Detta bidrog 

till att patienter och anhöriga kände sig som människor istället för en del av sjuksköterskors 

dagliga rutiner (Kinsman Dean & Gregory, 2005; Kinsman Dean & Major, 2008; Thornton & 

White, 1999). När sjuksköterskor tog sig tid att skratta och skämta med patienter, kände de sig 

som personer som blev sedda. Ett skratt eller leende från patienter fick sjuksköterskor att 

känna att de åstadkommit någonting positivt, kanske inte medicinskt men känslomässigt 

(Kinsman Dean & Major, 2008). Humor var också ett sätt att bibehålla patienters värdighet i 

ovärdiga situationer samt skydda dem mot kränkningar vid opersonliga procedurer som 

toalettbesök och hygien (Kinsman Dean & Gregory, 2004, 2005; Kinsman Dean & Major, 

2008). Det var framförallt viktigt vid dödlig sjukdom som ofta resulterade i situationer där 

patienter blev beroende av andra för vård av känslig eller personlig natur (Kinsman Dean & 

Gregory, 2005). Det skämtsamma sätt som sjuksköterskor använde humor förmedlade värme 

och bevarade inte bara individens värdighet utan också professionalismen hos sjuksköterskor 

(Kinsman Dean & Major, 2008). Deltagare menade att kunskap inom symtomlindring var 

ofullständig utan betydelsen av mänsklig kontakt och omsorg som omfattade hela personen 

och innefattade humor (Kinsman Dean & Gregory, 2004). Humor ansågs vara limmet som 

håller samman mänskliga relationer (Kinsman Dean & Gregory, 2004; Kinsman Dean & 

Major, 2008).  

 

Sammanfattning 

Humor framträder i olika moment i omvårdnad och är ofta oväntad och spontan. 

Sjuksköterskors användning av humor bidrar till att skapa goda relationer, effektiv 

kommunikation och hjälper patienter att handskas med sjukdomen och dess konsekvenser. 

Med hjälp av humor kan sjuksköterskor underlätta för patienter att bibehålla värdighet i 

ovärdiga situationer.  

 

2. Humor som verktyg i hanteringen av arbetssituationen  

Sjuksköterskor betonade potentialen och fördelarna med att använda humor i svåra situationer 

och de upplevde att humor spelade en viktig roll i att hjälpa dem att klara av arbetsrelaterad 

stress och situationer där arbetet ställde stora känslomässiga krav (Kinsman Dean & Gregory, 

2004; McCreaddie & Wiggins, 2007; Thornton & White, 1999; Åstedt-Kurki & Liukkonen, 

1994). Humor fungerade som en stressmoderator som kunde resultera i ett positivt 

känslomässigt tillstånd (McCreaddie & Wiggins, 2007) och förändra karaktären i situationen 
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(Kinsman Dean & Gregory, 2004). I stressade situationer där patienters skärpa var hög och 

personal var tvungna att uppfylla flera krav, fungerade humor ofta som ett sätt att hantera sina 

känslor (Kinsman Dean & Gregory, 2005; Kinsman Dean & Major, 2008). Sjuksköterskor 

använde humor för att bryta upp extremt spända situationer inom det kliniska området. Humor 

hjälpte också sjuksköterskor att bli av med frustration, ilska och rädsla. I situationer där 

sjuksköterskor vårdade svåra och irriterade patienter, visade det sig att lämplig användning av 

humor var en effektiv metod som sjuksköterskor förlitade sig på när det gällde att hantera 

krävande patienter (Beck, 1997). Humor var en moralupphöjare och en må-bra-faktor 

(Kinsman Dean & Gregory, 2004; Thornton & White, 1999) som kunde vända en hård och 

mödosam uppgift till att bli intressant och samtidigt muntra upp människor (Åstedt-Kurki & 

Liukkonen, 1994). Humor gav möjlighet till emotionell flexibilitet och underlättade 

anpassning till nya situationer (Kinsman Dean & Major, 2008).  

 

Humor förbättrade klimatet på arbetsplatsen och underlättade arbetet (Åstedt-Kurki & 

Liukkonen, 1994). Deltagare var eniga om att humor uppskattades i arbetssituationen 

(Thornton & White, 1999). Humor bidrog till utveckling av ett sammansvetsat arbetslag med 

en stark känsla av samhörighet, gemenskap och ömsesidigt stöd och gav arbetslaget energi. 

Deltagare fick en paus från den krävande arbetssituationen (Kinsman Dean & Gregory, 2004). 

Om arbetslaget trivdes ihop, var det lätt att initiera humor. Sjuksköterskor menade att humor 

var viktigt i hälso- och sjukvården då det var ett arbete där samarbete stod i centrum. 

Deltagare njöt av roliga situationer, oavsett humortyp (Thornton & White, 1999).  

 

Sjuksköterskor kunde ha interna skämt mellan varandra som baserades på sjukhusjargongen, 

vilket hade viktig betydelse i att kunna handskas med svåra situationer, såsom kroniska 

sjukdomar eller förlust av patienter (Åstedt-Kurki & Liukkonen, 1994). Ett annat sätt att 

hantera påfrestningar var att reta varandra. Galghumor och svart humor var vanligt i miljöer 

där sjukvårdspersonal kontinuerligt exponerades för kritiska situationer som ställde höga 

känslomässiga krav, bland annat för sjuksköterskor inom intensiv- och akutsjukvård. Syftet 

med denna typ av humor var inte att skratta åt patienter, utan att handskas med situationen 

(Kinsman Dean & Major, 2008; Scott, 2007; Thornton & White, 1999). 

 

Humor- ”workshops” för sjuksköterskor kunde minska benägenheten för utbrändhet genom 

att öka känslan av makt och kontroll (McCreaddie & Wiggins, 2007). Utbrändhet var vanligt 



15 

 

bland sjuksköterskor och framförallt hos dem som hade en låg stresströskel och saknade 

effektiva copingstrategier. Humor var ett effektivt verktyg för att undvika tillståndet 

(Thornton & White, 1999). Sjuksköterskor som använde humor visade sig ha lägre emotionell 

utmattning, minskad känsla av förlorad personlighet samt högre nivåer av personlig 

prestation. Ju högre sinne för humor personer hade, desto större effekt hade humor som 

copingmekanism och verktyg i emotionell uttrycksfullhet (McCreaddie & Wiggins, 2007).   

 

Sammanfattning 

Sjuksköterskor menar att humor är en effektiv copingstrategi för att klara av ett känslomässigt 

krävande och stressfyllt arbete. Humor är en tillgång i bemötandet av krävande och irriterade 

patienter. Humor ökar resistensen mot utbrändhet och ökar prestationsförmågan. Inom 

arbetslaget är humor av stor vikt då det ökar känslan av samhörighet och förbättrar 

samarbetet. Ju högre sinne för humor sjuksköterskor har, desto bättre fungerar humor som 

copingstrategi. 

 

3. Hinder till humoranvändning i omvårdnad  

Hinder till humoranvändning i omvårdnad kunde vara brist på humor hos sjuksköterskor eller 

att inte ha hunnit lära känna patienten tillräckligt väl. Andra menade att de aldrig ens tänkt på 

att använda humor i sin profession. Enligt några deltagare var humor och skratt helt uteslutet i 

professionell omvårdnad (McCreaddie & Wiggins, 2007), vilket kunde bero på deras 

professionella bild av sjuksköterskor eller att de saknade färdigheter i social interaktion 

(Thornton & White, 1999). Det fanns en tyst regel om att känna patienten och visa kompetens 

innan humor användes som kunde ha rötter i det ofta outtalade påståendet att humor och 

professionalism inte hör samman (McCreaddie & Wiggins, 2007). Yngre sjuksköterskor 

ansåg att det inte fanns utrymme för humor på grund av bristande erfarenhet. De menade att 

det var mest lämpligt att enbart fokusera på rutinmässiga arbetsuppgifter (Åstedt-Kurki & 

Liukkonen, 1994). Äldre och mer erfarna sjuksköterskor hade en mer positiv inställning till 

användandet av humor. De var möjligtvis mer övertygade om sina förmågor och därmed mer 

villiga att ta risker när det gällde humoranvändning (McCreaddie & Wiggins, 2007). 

Deltagare i Thornton & White’s (1999) studie menade däremot att det var viktigt att yngre 

sjuksköterskor vågade initiera humor utan att känna rädsla för att bli förlöjligade eller 

nedvärderade av äldre och mer erfarna sjuksköterskor som kunde ha en tyst regel om när 

humor var passande enligt deras egna ideal och perspektiv. Erfarna sjuksköterskor kunde även 



16 

 

sända dubbla budskap gällande humor genom att visa att de kunde initiera humor medan en 

nyutexaminerad sjuksköterska inte kunde det. Enligt McCreaddie & Wiggins (2007) var andra 

hinder till humoranvändning att mycket av den tillgängliga humorlitteraturen betonade när 

humor inte skulle användas istället för att beskriva när och hur den kunde användas. Deltagare 

i Thornton & White (1999) menade att humor var en allt större del av hälso- och sjukvården 

idag, men det var en lång process att förändra attityder och mönster. En äldre deltagare 

menade att när hon genomförde sin sjuksköterskeutbildning var humor inte ett vanligt inslag i 

omvårdnaden och det var svårt att bryta ett invant mönster. 

 

Sammanfattning 

Hinder till humoranvändning kan vara mentalitet på arbetsplatsen, förutfattade meningar eller 

personliga begränsningar. 

 

4. Risker med humoranvändning i omvårdnad  

Deltagare menade att det var omöjligt att fastställa exakt när humor var lämpligt då den var 

beroende av situationen och patientens sinne för humor. Uppfattningen om lämpligt och 

olämpligt kunde förändras med erfarenhet. Sjuksköterskor var överens om att uppfattningen 

av vad som var olämpligt som en nyutexaminerad sjuksköterska kunde förändras med ökade 

erfarenheter. Samtliga uppgav att det fanns en tid och plats för humor med kollegor, 

släktingar och patienter, och en tid då det definitivt inte var på sin plats (Thornton & White, 

1999). Humor var föränderlig under olika faser av sjukdom och humoranvändning var 

olämpligt när patienters tillstånd förändrats och känslor som rädsla, ångest, ilska, sorg och 

smärta var framträdande (Kinsman Dean & Gregory, 2004, 2005; Åstedt-Kurki och 

Liukkonen, 1994). Sjuksköterskor menade att humor inte skulle användas om inte patienten 

tog initiativ. Det skulle heller aldrig ske på patienters bekostnad och alltid baseras på en nära 

kännedom om patienten (Åstedt-Kurki & Liukkonen, 1994). I studien av Thornton och White 

(1999) menade deltagare istället att det var viktig att sjuksköterskor intierade humor, då de var 

i en maktposition och kunde på så sätt visa för patienter och anhöriga att det var accepterat att 

skratta trots en svår situation.  

 

Humor ansågs också vara olämpligt när sjuksköterskor var oinsatta eller till och med okända 

för patienter (McCreaddie & Wiggins, 2007). Humor skulle inte heller användas i de fall där 

patienter var väldigt seriösa eller psykotiska (Åstedt-Kurki & Liukkonen, 1994). I interaktion 
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med patienter som hade en nedsatt psykisk funktion och som var kognitivt eller känslomässigt 

oförmögna att uppskatta humor, var humor olämpligt liksom vid en seriös dialog eller psykisk 

kris. Kön, genus, etnicitet, politik, religion eller skämt om tragedi eller sjukdomsrelaterade 

symtom ansågs vara exklusionszoner för humor. Inom dessa områden kunde, beroende på 

sammanhanget, humor vara mer benäget att väcka förargelse (McCreaddie & Wiggins, 2007; 

Thornton & White, 1999). Användandet av svart humor skulle initieras av patienter och 

användas enbart av sjuksköterskor om relationen var otroligt god, om humorn inte kunde 

missförstås, att den var ömsesidig och hade pågått under en längre period. Sjuksköterskor 

vågade inte alltid använda humor när patienter hade en annan etnicitet på grund av 

språkbarriären eller av rädsla för att humorn kunde missförstås och inte uppskattas (Kinsman 

Dean & Gregory, 2004, 2005). 

 

Intuition var en viktig faktor för att veta när eller hur humor introducerades och fungerade 

snarare som en varning om när humor inte skulle användas än en bekräftelse på att det skulle 

vara säkert (Kinsman Dean & Gregory, 2004, 2005; Thornton & White, 1999). 

Sjuksköterskor försökte lita på sin intutition och känslighet i användandet av humor, för de 

var rädda för att förolämpa patienter (Åstedt-Kurki & Liukkonen). Det var viktigt att vara 

observant för särskilda stämningar eller tider på dagen då mottaglighet kunde variera. 

Skicklighet i att observera variationer i fråga om tid innebar att personal fick vetskap om när 

humor var välkommen och när den var ersatt av behovet av tröst och uppmuntran. Att kunna 

identifiera ledtrådar som visade mottaglighet för humor var en färdighet som krävde 

skarpsinnig observation och känslighet (Kinsman Dean & Gregory, 2005; Thornton & White, 

1999). Deltagare uppgav att de ofta informellt bedömde om patienter var mottagliga för 

humor genom att exempelvis observera om de använt det själv eller genom att sjuksköterskor 

gjorde narr av sig själva (Kinsman Dean & Gregory, 2005). Deltagare menade att de 

instinktivt kände om patienter inte var på samma våglängd (Kinsman Dean & Gregory, 2004; 

Thornton & White, 1999). Det var viktigt att veta var gränserna gick och känna till sina egna 

begränsningar. Sjuksköterskor kände om de gått över gränsen (Scott, 2007; Kinsman Dean & 

Gregory, 2005).  
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Sammanfattning 

Användandet av humor har några exklusionszoner men det är inte möjligt att fastställa exakt 

när, var och hur humor kan användas. Sjuksköterskor litar på sin intutition i fråga om 

humoranvändning. 

 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med denna systematiska litteraturöversikt var att ur ett sjuksköterskeperspektiv 

beskriva hur humor kan tillämpas i omvårdnad. Resultatet visade att humor var en viktig 

faktor som skapade goda och tillitsfulla relationer, bevarade patienters värdighet samt var en 

effektiv copingstrategi för att klara av ett känslomässigt krävande och stressfyllt arbete. 

Hinder till humoranvändning kunde vara mentalitet på arbetsplatsen, förutfattade meningar 

eller personliga begränsningar. Det fanns tillfällen när humor var helt olämpligt och 

användning var alltid beroende av timing, mottaglighet och innehåll.  

 

Resultatet visade att humor framträdde i olika moment i omvårdnad. Humor var 

situationsbunden och användes av sjuksköterskor för att skapa goda relationer, effektiv 

kommunikation, hjälpa patienter att handskas med stress samt bibehålla värdighet, vilket även 

beskrivs i Adamle, Ludwick, Zeller & Winchell (2008). Olsson, Backe, Sörensen och Koch 

(2001) menar att situationsbunden humor med dess språkliga innebörd är nödvändig för att 

förstå andra. Empati är en viktig del i humoranvändning. Sjuksköterskor möter patienter från 

olika generationer och kulturer som har olika historia och bakgrund. Humor i kombination 

med empati och känslighet utgör en viktig del för att kunna förstå en annan människas 

upplevelser. Enligt Johnson (2002) verkar sjuksköterskor som använder humor även mer 

kompetenta. Feagai (2011) menar att humor och skratt resulterar i mer hängivna 

sjuksköterskor och förbättrat etikarbete. Humor har en viktig funktion i sjuksköterskors 

ledarskap. En ledare måste ha kontakt med sitt känsloliv, vilket kan uppnås med humor och 

skratt, som indikerar på ett varmt förhållningssätt. En god ledare bör ha fyra egenskaper; visa 

sin svaghet, använda intutition, vara empatisk samt avslöja sina olikheter gentemot andra. I 

begreppet olikheter finns humor, som kan inspirera andra till ett nytt perspektiv. Även om 

humorns positiva effekter är talande menar Isola & Åstedt-Kurki (1997) att i fall där patienter 

inte värdesätter humor eller inte använder sig av det för att handskas med livet, kommer 

sjuksköterskors användning av humor troligtvis inte ha någon betydelse.  
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Resultatet visade även att sjuksköterskor använde humor för att undervisa patienter. Fegai 

(2011) menar att humor och skratt mellan sjuksköterska och patient har en terapeutisk effekt 

som bör nyttjas i den kliniska miljön. Det fördjupar relationen vilket underlättar undervisning. 

Enligt Mallet (1993) behöver patienter med kronisk sjukdom undervisning om sin sjukdom 

samt hur de kan hantera denna. Deras ökade kunskap skulle minska bördan på sjukvården och 

sjukvårdspersonal. Terapeutisk och undervisande kommunikation från sjuksköterskor är 

därför önskvärt ur moraliska, etiska, yrkesmässiga samt ekonomiska synvinklar. Facente 

(2006) anser att humorterapi bör vara en lika naturlig del av patientens vårdplan som behov av 

arbetsterapeut eller kurator. 

 

Sjuksköterskor ansåg att humor var en effektiv copingstrategi för att klara av ett 

känslomässigt krävande och stressfyllt arbete. Detta i sin tur förbättrade klimatet på 

arbetsplatsen. Enligt Adamle et al., (2008) och Linge (2010, s. 343-344) har humor på 

arbetsplatsen flera positiva effekter. Den lindrar spänningar, ökar arbetsmoral och 

samarbetsförmåga, underlättar kommunikation och är också ett sätt att fånga upp missämja 

och motsättningar. Enligt Linge (2010, s. 342) och Mallet (1993) hjälper humor 

sjuksköterskor att hantera stress i arbetet eftersom humor och skratt fungerar som en stress-

buffert. Stressupplevelsen byts ut mot en känsla av bemästring. Healy och McKay (2000) och 

Linge (2010, s. 342) menar att detta beror på att humor är en adaptiv copingstrategi med 

välgörande effekt för välbefinnandet. Detta ger individer möjlighet att kognitivt omvärdera 

stressfyllda händelser till mindre hotande och därmed minska de negativa känslorna. Hotet 

blir en utmaning.  

 

Bennett och Lengacher (2006) menar att användandet av humor som copingmekansim är 

nästan intuitivt för sjukvårdspersonal. Humor kan, förutom att reducera stress, förbättra 

självförtroende och självkänsla samt sammankopplas med lägre känsla av ensamhet och högre 

grad av livskvalitet. Olsson et al., (2001) menar att galghumor som används av sjuksköterskor 

är en form av humor som används för att överleva. Detta kan förstås som att det används för 

att handskas med de svåra situationer som sjuksköterskor möter i den dagliga omvårdnaden. 

Linge (2010, s. 333) betonar att denna typ av humor ofta kan innehålla ett latent budskap som 

är dolt och maskerat. Enligt Healy och McKay (2000) är den största stressoren för 

sjuksköterskor arbetsbelastningen, otillräcklig bemanning samt tidsbrist i utförandet av 
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omvårdnadshandlingar. Samma studie indikerar att det finns ett starkt samband mellan humor 

och arbetstillfredställelse.  

 

Resultatet visade att humor motverkade utbrändhet. Enligt Stein och Reeder (2009) har 

sjuksköterskor en hög frekvens av utbrändhet, droganvändning och övervikt. För en del 

fungerar humor som en effektiv stressreducerande copingstrategi, medan andra inte använder 

sig av humor alls. Att kunna skratta åt sig själv anses vara läkande och är av stor vikt för att 

förbättra mental hälsa och relationer till andra, förebygga depression och 

koncentrationssvårigheter samt bli mer medveten om sig själv och därmed kunna förändra 

sina beteendemönster och undvika utbrändhet.  

 

Resultatet visade att graden av humoranvändning skiljer sig mellan sjuksköterskor. Mentalitet 

på arbetsplatsen, förutfattade meningar eller personliga begränsningar var hinder som 

uppmärksammades. Johnson (2002) menar att få sjuksköterskor använder sig av humor i 

omvårdnad. Orsaker kan vara korta inläggningstider då det är svårt att hinna etablera en 

relation till patienter. Olsson et al., (2001) menar att tradition, kultur och fördomar formar oss 

som människor. Människans beteende och användning av humor är beroende av kunskaper, 

erfarenheter, normer, fördomar, språkbruk, ålder, kön, livsstil och kultur. Sinne för humor är 

sammanlänkad med sjuksköterskors kreativitet, fantasi, förmåga samt talang och beskrivs av 

Feagai (2011)  och Olsson et al., (2001) som en konstform. Alla människor besitter inte 

förmåga till fantasi vilket kan utgöra ett hinder för sjuksköterskor att använda humor i 

omvårdnad. Enligt Fegai (2011) tar många människor sig själva på för stort allvar. De blir 

uppslukade av situationen och stundens allvar. Enligt Adamle et al., (2008) är humor ofta 

initierad av patienter men desto mer sällan ses en respons från sjuksköterskor. Ledningen kan 

vara orsaken till frånvaro av humor i omvårdnad. Chefer vill ha kontroll över situationer och 

deras mål är att minimera förekomsten av oförutsedda händelser som humor (Olsson, Backe, 

Sörensen & Koch, 2002). Chabeli (2008) menar att för att kunna använda sig av humor, måste 

sinne för humor finnas. Enligt Isola och Åstedt-Kurki (1997) beskriver vissa sjuksköterskor 

sig som seriösa och anser sig inte vara humoristiska. Därmed använder de inte heller humor i 

sin profession. Humoranvändning i omvårdnad är alltså till stor del beroende av 

sjuksköterskors egna upplevelser.  
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Olsson et al., (2002) menar att hinder till humoranvändning kan etableras redan på 

sjuksköterskeutbildningar. Studenter uppmanas att vara seriösa och effektiva i sina yrkesroller 

och kommunikationen betonas vara klar och tydlig. Isola och Åstedt-Kurki (1997) menar att 

om sjuksköterskan är lycklig och nöjd, finns rum för humor i omvårdnad. Chabeli (2008) 

menar att sjuksköterskor måste våga ta risker för att utvecklas. Om ett försök till att använda 

humor är äkta, är risken att misslyckas minimal.  

 

I resultatet gällande risker benämndes några exklusionszoner när humor ansågs helt olämpligt. 

Sjuksköterskor litade på sin intutition i fråga om humoranvändning. Enligt Linge (2010, s. 

333-339) är humor ett komplext fenomen som är beroende av komponenter som produkt, 

innehåll, sändare, mottagare, kontext, timing och konsekvens. På grund av dessa faktorer är 

det inte möjligt att fastställa en entydig förklaring till när humor är lämpligt, då det inte är 

möjligt att fastslå vad, hur, varför och för vem en specifik humortyp är rolig. Facente (2006), 

Mallet (1993) och Olsson et al., (2001), anser att humoranvändning är lämplig i omvårdnad 

men menar dock att det finns situationer då humor inte bör användas. Mallet (1993) betonar 

att humor ska användas med försiktighet. Facente (2006) och Olsson et al., (2001) tillägger att 

humor ska användas tillsammans med lyhördhet och känslighet så att patienter förstår att 

deras rädsla och oro tas på allvar. Det finns tillfällen i omvårdnad när det är viktigt att vara 

seriös och sjuksköterskor bör ej glömma den allvarliga innebörden av arbetet.  

 

Facente (2006) och Olsson et al., (2001) och styrker resultatets exklusionszoner för humor 

som etnicitet samt politik och Feagai (2011) tillägger att rasistisk- och könsinriktad humor bör 

vara uteslutet. Det finns inte rum för fördomar eller hat i sjuksköterskors profession. Linge 

(2010, s. 337-340) menar att språksvårigheter och kön kan påverka humoranvändning och 

dess mottaglighet. Män har en mer aggressiv form av humor än kvinnor, vars humor är mer 

präglad av empati. Män initierar också humor i större utsträckning än kvinnor. Enligt Stein & 

Reeder (2009) är ytterligare exklusionszon för humoranvändning i interaktion med personer 

med nedsatta kognitiva förutsättningar. Denna form av humor är negativ och socialt 

oacceptabel. Enligt Linge (2010, s. 338) har humor sina rötter i det kognitiva och emotionella. 

Individer behöver kognitiva förutsättningar för att kunna uppfatta, initiera och förstå humor. 

De emotionella komponenterna behövs för att kunna uppleva och värdera humor. Det är enligt 

Olsson et al., (2001) också viktigt att aldrig glömma bort att humor kan ha helt olika innebörd 

för två skilda individer. Facente (2006) menar vidare att sjuksköterskor ska undvika sarkasm. 
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Linge (2010, s. 337) anser att faktorer som kulturella skillnader kan vara en exklusionszon då 

humor kan ha olika innebörd i olika kulturer, vilket enligt Olsson et al., (2001) kan resultera i 

en kulturkrock.  

 

Metoddiskussion 

Metoden som valdes till denna studie var en systematisk litteraturöversikt. Det passade 

studien bäst då en fördjupning inom frågeställningen eftersträvades. Enligt Holopainen et al. 

(2008) är en systematisk översikt en utmärkt metod för att systematisk och strukturerat skapa 

en översikt av olika forskningsresultat. 

 

I en systematisk litteraturöversikt är datainsamlingen av mycket stor vikt och det är en svår 

process. Det bör finnas mycket avsatt tid och den ska vara utförlig och noggrann samt 

innehålla relevanta databaser (Holopainen et al., 2008). Polit och Beck (2008, s. 539) 

beskriver att pålitlighet innebär hur stabil datainsamlingen varit över tid och om 

omständigheter förändrat datan. I denna studie var tidsmarginalen begränsad, vilket 

resulterade i att fler databaser inte hann genomsökas. Jag upplever det även svårt att söka i 

databaser så det kan vara möjligt att viktig data gått förlorad vilket kan minska studiens 

tillförlitlighet och pålitlighet. Artiklarna som valdes till analys var engelskspråkiga vilket inte 

är mitt modersmål. Därav kan också vikig information ha förlorats. För att minimera riskerna 

har jag vid oklara fall använt mig av lexikon för att översätta och förstå sammanhanget.  

 

Enligt Polit & Beck (2008, s. 539) ökar tillförlitligheten i studien om datan är trovärdig. För 

att stärka studiens tillförlitlighet kvalitetsgranskades utvalda artiklar till analys med hjälp av 

Willman, Stoltz och Bahtsevani (2011). Detta upplevdes svårt dels för att jag inte anser mig 

vara van att kvalitetsgranska artiklar samt för att jag arbetade på egen hand. Kvaliteten på 

studierna baseras enbart på min tolkning och uppfattning av granskningsprotokollet vilket kan 

ha medfört brister.  

 

Det upplevdes i vissa fall svårt att ta ut korrekta textenheter motsvarande studiens 

frågeställningar då dessa låg väldigt nära varandra, men även för att perspektivet var svårt att 

hålla isär. Då en relation innefattar två komponenter, i detta fall patient och sjuksköterska, var 

det tidskrävande att avgöra vilka textenheter som beskrev ett patientperspektiv samt vilka som 

hade ett sjuksköterskeperspektiv. Risken för felbedömningar minimerades genom att 
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handledaren granskade varje steg i processen av studien samt genom seminarier tillsammans 

med lärare och studenter. Polit & Beck (2010, s. 539) och Holloway och Wheeler (2010, s. 

298-301) beskriver att pålitlighet i studien kan uppnås om studien är reproducerbar. 

Pålitligheten i denna studie anses vara hög då tillvägagångssätt i alla delar av arbetet noggrant 

dokumenterats under arbetets gång och illustrerats med tabeller. Polit och Beck (2008, s. 539) 

talar också om bekräftbarhet vilket innebär att forskaren förhåller sig objektiv och neutral till 

datan. Detta anser jag mig ha uppfyllt utan att förlora eller modifiera kärnan i den 

ursprungliga texten. Holloway och Wheeler (2010, s. 303) menar också att trovärdigheten 

ökar om deltagare kan känna igen sig i studiens resultat. 

 

Som resultatet och diskussionen beskriver, är humoranvändning och dess mottaglighet 

beroende av bland annat etnicitet och kultur. Om artiklarna i studien hade härstammat från 

samma land, kunde resultatet blivit annorlunda. Även detta kan minska studien tillförlitlighet.  

 

Polit & Beck (2008, s. 539) beskriver överförbarhet vilket innebär att resultatet kan överföras 

och generaliseras på andra personer och grupper. Denna studie är förhållandevis liten så det är 

svårt att stärka dess generaliserbarhet. Däremot har många andra studier kommit fram till 

liknande resultat som i denna, vilket stärker dess överförbarhet.   

 

Implikationer för omvårdnad 

Humor är ett subjektivt psykologiskt begrepp och det är svårt att definiera dess innebörd samt 

formulera en intervention som är lämplig för alla typer av sjuksköterskor och patienter. 

Resultatet i denna studie kan utgöra en grund för att öka sjuksköterskors intresse för 

humoranvändning och förstå dess positiva effekter samt att de vågar använda humor i högre 

grad i det dagliga omvårdnadsarbetet i interaktioner med patienter. Resultatet hävdar att 

humor kan användas som en effektiv copingstrategi i arbetet, vilket fler sjuksköterskor bör 

nyttja för att motverka emotionell utmattning och utbrändhet. Ur ett patientperspektiv i 

sjukhusmiljö kan sjuksköterskor försöka ta reda på vad den enskilda patienten upplever 

humoristiskt. Det kan handla om kortspel, film, böcker eller en specifik tidning. I 

sjukhusmiljö är dessa fyra önskemål i de flesta fall möjliga att uppfylla. Inom äldreomsorgen 

upplevs ofta musik som en humoristisk del av vardagen, vilket bör vara möjligt att uppfylla i 

den miljön. Det är viktigt att komma ihåg att humor kan vara allt ifrån att sjuksköterskan tar 
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patientens hand med ett leende, till att skratta högljutt åt en komedi. I omvårdnad äger den 

läkande humorn rum i relationen mellan patient och sjuksköterska.  

 

Slutsats 

Ett flertal studier pekar mot samma resultat som denna systematiska litteraturöversikt. Det 

finns mycket forskning om humorns funktioner och effekter på hälsa och relationer. Däremot 

behövs mer forskning gällande fenomenet humor och innebörden av den för människor samt 

varför den upplevs så olika. Är humor medfött eller är det en inlärningsfråga? Studier behövs 

också kring varför många sjuksköterskor inte använder humor i omvårdnad samt på vilket sätt 

sjuksköterskor anser att professionalism och humor inte hör samman. I dessa studier bör det 

undersökas hur humor kan kopplas till etik och moral. Även mer forskning behövs inom 

området gällande humoranvändning i olika kulturer samt skillnader mellan kvinnor och män. 
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