
K
A
N
D
ID

A
T
U
PPSA

T
S

Sjuksköterskeprogrammet 180hp

Humor - ett redskap i sjuksköterskans profession

Jennifer Arvidsson, Lisa Karlsson och Susanne Malén

Omvårdnad 15hp

2016-12-07



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Humor – ett redskap i 
sjuksköterskans profession  

 

Författare: Jennifer Arvidsson  
 Lisa Karlsson 
 Susanne Malén 
 

 

 
Ämne  Vetenskapligt arbete 
Högskolepoäng  15hp 
Stad och datum  Varberg 2016-12-07 
  



 

Titel Humor – ett redskap i sjuksköterskans profession. 

Författare Jennifer Arvidsson, Lisa Karlsson & Susanne Malén 

Akademi Hälsa och välfärd 

Handledare Ulrica Åström, universitetsadjunkt, fil. mag. 

Examinator Stefanie Obermüller, universitetslektor. 

Tid Hösten 2016 

Sidantal 14 

Nyckelord coping, humor, patient, sjuksköterska, teamarbete  

Sammanfattning 

Bakgrund: Humor är ett brett begrepp som definieras på olika sätt. Humor har stor 
betydelse i kommunikation och bemötande och finns i alla vårdmiljöer. Ett gott 
bemötande främjar hälsa, vilket är grundläggande i sjuksköterskans profession. 
Humor har många fysiologiska och psykologiska effekter, till exempel ökad 
frisättning av endorfiner, minskad oro och stress.  
Syfte: Syftet med studien var att belysa hur sjuksköterskan kan använda sig av 
humor i sin profession. 
Metod: En litteraturstudie genomfördes med en systematisk sökning i tre databaser 
som genererade i 14 resultatartiklar. Databearbetningen utgick ifrån en manifest 
innehållsanalys. 
Resultat: Resultatet belyser tre teman: humorns betydelse i interaktion med 
patienten, humorns betydelse i interaktion med medarbetare och humorns betydelse 
för sjuksköterskan. I interaktion med patienten används humor relationsskapande, för 
att patienten ska känna sig unik, uppleva välbefinnande, för att öka följsamheten, 
underlätta för och få mer kunskap om patienten. Även olämplig humoranvändning 
belyses i temat. I interaktion med medarbetare används humor för att hantera arbetet, 
skapa gemenskap och kommunicera underliggande mening och avsikt. Humor har 
betydelse för sjuksköterskan som copingstrategi och för att hantera stress.  
Slutsats: Humor har stor betydelse i sjuksköterskans profession och påverkar många 
människor i sjuksköterskans närhet. Kunskap om humorns effekter behöver 
implementeras i sjuksköterskeutbildningen och medvetandegöras i professionen.  
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Abstract 

Background: Humour is a wide concept, defined in several ways. Humour is 
important for communication and encounter, existing in all healthcare settings. A 
good encounter promotes health, which is essential in the nursing profession. Humour 
has many physiological and psychological effects, for example increased release of 
endorphins, reduced anxiety and stress.  
Aim: The aim of the study was to illustrate how the registered nurse can practice 
humour in the nursing profession.  
Method: A literature review was conducted with a systematic search in three 
databases that generated in 14 result articles. A manifest content analysis was the 
foundation of the data analysis.  
Findings: The findings illustrate three themes: the importance of humour in 
interaction with the patient, the importance of humour in interaction with co-workers 
and the importance of humour for the registered nurse. In interaction with the patient 
humour is used to build relationships, make the patient feel unique, enhance 
wellbeing, make it easier for the patient, increase compliance and gain more 
knowledge of the patient. Inappropriate use of humour is also illustrated in the theme. 
In interaction with co-workers humour is used to manage work, create communion 
and communicate underlying meaning and intention. Humour is important for the 
nurse as a coping strategy and to manage stress.  
Conclusion: Humour has great importance in the nursing profession and affects 
many people in presence of the nurse. Knowledge about the effects of humour needs 
to be implemented in the nursing education and acknowledged in the nursing 
profession.  



 

 

Innehållsförteckning 

Inledning ....................................................................................... 1	

Bakgrund ....................................................................................... 1	
Humor .......................................................................................................... 2	
Effekter av humor ....................................................................................... 3	

Problemformulering ..................................................................... 3	

Syfte ............................................................................................... 3	

Metod ............................................................................................. 3	
Datainsamling ............................................................................................. 3	
Databearbetning ......................................................................................... 4	

Forskningsetiska överväganden ................................................ 5	

Resultat ......................................................................................... 5	
Humorns betydelse i interaktion med patienten ..................................... 7	
Humorns betydelse i interaktion med medarbetare ................................ 8	
Humorns betydelse för sjuksköterskan ................................................... 9	

Diskussion .................................................................................. 10	
Metoddiskussion ...................................................................................... 10	
Resultatdiskussion ................................................................................... 12	

Konklusion och implikation ...................................................... 14	

 
 
Referenser 

Bilagor 

Bilaga A: Sökordsöversikt 
Bilaga B: Sökhistorik 
Bilaga C: Artikelöversikt 
 



 

 1 

Inledning 
I vardagslivet är gott bemötande ett sätt att visa medmänsklighet. Möten mellan 
människor är centralt inom vården och ett gott bemötande är grunden för god vård 
samt betydelsefullt för att främja hälsan (Croona, 2003). Enligt Croona (2003) finns 
brister avseende bemötande inom vården. En stor del av klagomål och anmälningar i 
hälso- och sjukvården berör bemötande. Bemötande handlar om kommunikation 
mellan människor och om att tillgodose förväntningar och krav i mötet (Croona, 
2003). Karlsson (2012) menar att kommunikation har en relationsskapande betydelse 
och består av verbal och icke-verbal kommunikation, vilken uppstår när personer 
kommer i kontakt med varandra och förmedlar budskap.  
 
Kommunikation är ett redskap för att förstå varandra och används i sjuksköterskans 
interaktioner med medarbetare, patienter och närstående (Eide & Eide, 2006). Enligt 
Lynch (2002) är kommunikation grundläggande för humor. Humor är ett avsiktligt 
eller oavsiktligt budskap som uppfattas roligt av mottagaren (Lynch, 2002) och 
används som ett kommunikativt redskap för att skapa goda relationer (McCreaddie & 
Wiggins, 2007). McCreaddie et al. (2007) påpekar att humor och skratt associeras 
med hälsa eftersom det bidrar till positiva fysiologiska och psykologiska effekter. 
Patienten är till största del initiativtagare till humor i vårdinteraktioner (McCreaddie 
et al., 2007) och använder humor dubbelt så ofta som sjuksköterskan (McCreaddie & 
Payne, 2009). Humor kan användas i alla vårdmiljöer men är försummat som 
kommunikationsredskap menar Pierlot & Warelow (1999). Pierlot et al. (1999) 
påpekar även att sjuksköterskan behöver bli mer medveten om humorns effekter. 
McCreaddie et al. (2007) konstaterar att ytterligare forskning om hur sjuksköterskan 
använder humor i sin profession erfordras. 
 
Bakgrund 
Professionell kommunikation skiljer sig från vardaglig kommunikation. Inom den 
professionella sker interaktioner med medarbetare och människor i behov av stöd. Där 
baseras kommunikationen på yrkesmässig kompetens och gemensamma värderingar 
(Eide & Eide, 2006). Sjuksköterskans profession baseras bland annat på International 
Council of Nurses etiska kod som innefattar arbetets ideal (Bentling, 1995). Den 
beskriver sjuksköterskans förhållningssätt gentemot allmänheten, yrkesutövningen, 
professionen och medarbetare (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Sjuksköterskan 
ansvarar i sin profession för att främja hälsa, förebygga sjukdom, återställa hälsa och 
lindra lidande (Svensk sjuksköterskeförening, 2014). Croona (2003) menar att ett gott 
bemötande främjar hälsan. Bemötande handlar om kommunikation (Croona, 2003), 
där humor har stor betydelse (Pierlot et al., 1999). Humor främjar även hälsa genom 
positiva hälsoeffekter (McCreaddie et al., 2007). 
 
Katie Eriksson förklarar att vårdandets grund är ansa, leka och lära (Eriksson, 2015). 
Eriksson (2015) beskriver tron som vårdandets kärna, där syftet är att nå helhet och 
hälsa. Tron tar uttryck i ansa, leka och lära. Människan är en helhet av kropp, själ och 
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ande. Ansa är omvårdnad, en kärleksfull handling som innebär beröring, närhet och 
värme som leder till existensbekräftelse av en annan individ. Ansningen är kravlös 
och genom den accepteras människan för den unika individ hon är. Lärande är livets 
grund och associeras till leken. I vården behöver leken utgöra en del av lärande för att 
möjliggöra och underlätta lärandet, samt tillföra glädje. Leken är en viktig komponent 
i vården för att uppnå hälsa och kan bidra till att omvandla svåra intryck. Leken kan 
skapa vila och återhämtning genom upplevd glädje och livslust samt bli en 
verklighetsflykt för att hitta ny kraft. Vid övning av nya färdigheter kan leken skapa 
trygghet eftersom övning genom lek inte leder till reella konsekvenser (Eriksson, 
2015). Lek är kärnan i humor (Van Hooff & Preuschoft, 2003). Humor möjliggör lek, 
för människan, genom hela livet (Martin, 2007).  
 
Humor 
Humor är ett brett begrepp som definieras på olika sätt (Martin, 2007). Enligt Svenska 
akademien (2015) och Gunnarsson (2006) definieras humor som förmågan att skämta 
och uppskatta skämt. Martin (2007) definierar humor som en handling som uppfattas 
roligt och tenderar att framkalla skratt hos en annan person och i föreliggande 
litteraturstudie används denna definition. Ursprungligen betyder humor vätska och 
fuktighet på latin (Gunnarsson, 2006). Humores betyder kroppsvätskor (Gunnarsson, 
2006) och enligt Hippokrates styrs den fysiologiska och psykologiska balansen av 
kroppens fyra vätskor: blod, slem, gul och svart galla (Martin, 2007). Engelska läkare 
använde begreppet humor för att förklara hur vätskornas förhållande påverkar 
temperament och sjukdomar (Hellquist, 1980).  
 
Humor är ett globalt förekommande fenomen som uttrycks olika beroende på kultur, 
situation (Martin, 2007), sinnesstämning, etnicitet och ålder (Hyrkäs, 2005). Det är en 
medfödd förmåga som utvecklas genom hela livet (Olsson, Backe, Sörensen & Kock, 
2002). Humor förknippas ofta med skratt, skämt, komedi, lekfullhet, löjlighet och 
nöje (Lagmay Tanay, Roberts & Ream). Uppfattningen om vad som är humor är 
personligt (Åstedt-Kurki & Isola, 2001) och normer och värderingar styr användandet 
(Olsson, Backe & Sörensen, 2003). Humor som anspelar på kön, genus, politik, 
tragedier och sjukdomar kan med större risk leda till förolämpning (McCreaddie et 
al., 2007).  
 
Martin (2007) beskriver fyra grundläggande delar i humorprocessen: social 
interaktion, kognitiv bearbetning, emotionell- och beteendemässig respons. Social 
interaktion innebär att humor uppstår i sociala sammanhang mellan minst två 
människor. Det kan ske i personliga möten eller genom media, till exempel TV och 
böcker. Kognitiv bearbetning innebär att information tas in och kreativt bearbetas för 
att sedan uttryckas i humor. För att uppfatta humor krävs kognition. Emotionell 
respons är en känsla av glädje hos mottagaren som leder till en beteendemässig 
respons i form av skratt och leende (Martin, 2007). Van Wormer & Boes (1997) 
påpekar dock att humor även förekommer utan skratt. 
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Effekter av humor 
Enligt Berk (2001) påverkas människan fysiologiskt och psykologiskt av humor. 
Fysiologiska effekter kan vara stärkt immunförsvar, förbättrad andning och 
cirkulation samt ökad frisättning av endorfiner. Minskad oro, stress, ensamhet och 
förbättrat självförtroende är exempel på psykologiska effekter (Berk, 2001). I 
interaktioner skapar humor en avslappnad atmosfär som minskar ångest och kan 
användas som copingstrategi (Lagmay et al., 2012). Dessutom kan humor, skratt och 
leende verka smärtlindrande (Rotton & Shats, 1996).  
 
Humor finns i alla vårdmiljöer (Lagmay et al., 2012). Lagmay et al. (2012) lyfter 
Sigmund Freuds förklaring från år 1905. Freud förklarade att humor finns i alla 
vårdmiljöer för att människor i vården utsätts för situationer som upplevs hotfulla och 
stressande. Humor är en av de starkaste försvarsmekanismerna (Lagmay et al., 2012) 
och används för att få ett nytt perspektiv på situationen samt distansera sig från 
problem (Berk, 2001). I vården uppstår humor mestadels spontant och av en slump 
(Pierlot et al., 1999). Som sjuksköterska är det viktigt att kunna avgöra när humor är 
lämpligt (Pierlot et al., 1999), en terapeutisk åtgärd och när det uppfattas förlöjligande 
(Sturm, 2009). Fördelar med humor förbises ofta och sjuksköterskan behöver därför 
bli medveten om humorns terapeutiska betydelse (Pierlot et al., 1999). Pierlot et al. 
(1999) uppmärksammar även att sjuksköterskan inte använder humor som en 
medveten omvårdnadsåtgärd.  

Problemformulering 
Humor har positiva hälsoeffekter som sjuksköterskan behöver bli medveten om. Som 
kommunikationsredskap är humor dessutom underskattat och används inte i sin fulla 
potential. Det är svårt att veta när det är lämpligt att använda humor. Humor är inte en 
vedertagen del i professionen och behöver medvetandegöras som aktiv handling. 
Föreliggande arbete fokuserar på sjuksköterskans användande av humor i sin 
profession. 

Syfte 
Syftet var att belysa hur sjuksköterskan kan använda sig av humor i sin profession. 

Metod 
En litteraturstudie genomfördes enligt Forsberg och Wengström (2015).  
 
Datainsamling 
För att få en översikt över forskningsområdet utfördes en inledande databassökning i 
Cinahl och därefter kontrollerades att relevanta artiklar fanns inom forskningsfältet 
(Karlsson, 2012). Utifrån syftet valdes sökorden (Karlsson, 2012): humor, humour, 
nurse, caring, use, using och intervention. Humor som sökord används som ämnes- 
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och fritextord i samtliga databassökningar. Resterande sökord användes endast som 
fritextord. Trunkering användes i slutet på sökorden nurse och intervention för att 
inkludera olika ändelser av orden (Forsberg & Wengström, 2015). I den inledande 
sökningen användes även trunkering på use och caring, vilket resulterade i ett stort 
antal träffar som inte var relaterat till syftet och trunkering av de orden valdes därför 
bort. Publiceringsintervall på fem år erhöll inte tillräckligt med underlag, därför 
utökades sökningen till tio år. Booleska operatorer, OR och AND, användes för att 
kombinera sökorden samt avgränsa och utvidga sökningen (Forsberg & Wengström, 
2015). Databassökning utfördes i Cinahl, Psycinfo och Pubmed eftersom de innefattar 
kontexten omvårdnad (Forsberg & Wengström, 2015). I sökningarna kombinerades 
ämnes- och fritextord i en avancerad sökning (Karlsson, 2012). Sökningen utfördes 
systematiskt med samma sökord i samtliga databaser. Ämnesordlistor användes med 
avsikt att specificera sökningarna för att artiklarna skulle innehålla det valda ämnet 
(Karlsson, 2012). Systemen för ämnesord skiljde sig åt mellan de olika databaserna, 
därför användes olika ord för humor som ämnesområde vid sökningen (se tabell 1).  

Inklusionskriterierna var att artiklarna skulle handla om hur sjuksköterskan använder 
humor i sin profession, vara orginalartiklar och skrivna på engelska samt publicerade 
mellan år 2006 och 2016. Sökningen begränsades i Cinahl och Psycinfo med peer-
review och i Cinahl även med research article. Begränsningarna var inte möjliga i 
Pubmed.  

I urvalsprocessen utfördes en systematisk genomgång av sökresultatet (se tabell 2) 
genom att sammanfattningar lästes i artiklar med titlar relevanta för syftet (Forsberg 
& Wengström, 2015). Artiklarna lästes sedan mer noggrant och de som svarade an till 
syftet inkluderades. Av 53 träffar i Cinahl, lästes 38 sammanfattningar och nio artiklar 
inkluderades. Sökningen i Psycinfo genererade i 76 träffar, där 43 sammanfattningar 
lästes och fem artiklar inkluderades. I sökningen återfanns fyra dubbletter från 
sökningen i Cinahl. I Pubmed gav sökningen 42 träffar, där 26 sammanfattningar 
lästes. Ingen ytterligare artikel framkom och endast en dubblett återfanns. Totalt 
genererade sökningarna i 14 artiklar. Artiklarna kvalitetsgranskades med 
bedömningsmallar för studier med kvalitativa eller kvantitativa metoder (Carlsson & 
Eiman, 2003). Nio av artiklarna erhöll grad I och fem av artiklarna erhöll grad II. 
Samtliga 14 artiklar inkluderades efter kvalitetsgranskning. 

Databearbetning 
Databearbetningen utgick ifrån en manifest innehållsanalys (Danielsson, 2012). 
Resultatartiklarna sammanställdes i artikelöversikter (se tabell 3). I de inkluderade 
artiklarna lästes resultaten igenom noggrant, både enskilt och gemensamt, upprepade 
gånger. Meningsbärande enheter som svarade an till syftet, togs ut och översattes från 
engelska till svenska. De meningsbärande enheterna kondenserades och teman 
urskildes utifrån vem sjuksköterskan interagerar med. Temana som framkom var: 
Humorns betydelse i interaktion med patienten, humorns betydelse i interaktion med 
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medarbetare och humorns betydelse för sjuksköterskan. Därefter jämfördes och 
diskuterades de kondenserade enheterna, och likheter och skillnader identifierades. 
Under bearbetningen har de översatta kondenserade enheterna jämförts parallellt med 
ursprungmaterialet för att säkerställa att artikelresultaten har tolkats rätt. 
Databearbetningen resulterade i ett flertal kategorier inom temana (se figur 1). 
Kategorierna som framkom under temat humorns betydelse i interaktion med 
patienten var: relation, värdighet, välbefinnande, underlätta, information om patienten 
och olämplig humor. Under temat humorns betydelse i interaktion med medarbetare 
framkom kategorierna: hantera arbetet, gemenskap och kommunikation. Temat, 
humorns betydelse för sjuksköterskan, delades in i kategorierna coping och 
stresshantering.  

Forskningsetiska överväganden 
Etiska överväganden bör ske genomgående under vetenskapliga studier (Kjellström, 
2012). Med avsikt att skydda människan och hennes värde vid forskning, finns 
svenska lagar: Lag om etikprövning av forskning som avser människor (SFS 
2003:460) och Personuppgiftslagen (SFS 1998:204). Enligt Kjellström (2012) 
beskrivs tre etiska grundprinciper inom forskning i Belmontrapporten: respekt för 
personer, göra gott och rättviseprincipen. Principen, respekt för personer, berör skydd 
av människors autonomi och självbestämmande, vilket kan uppnås genom informerat 
samtycke. Göra gott principen behandlar riskanalys, där nyttan med studien ska 
överväga risken. I rättviseprincipen betonas att urvalet ska vara rättvist och att alla 
deltagare ska behandlas lika, utan omoralisk särbehandling (Kjellström, 2012).  

Samtliga resultatartiklar har blivit godkända av en etisk kommitté eller fört ett etiskt 
resonemang, vilket enligt Forsberg och Wengström (2015) är en viktig etiskt aspekt i 
en litteraturstudie. Resultatartiklarnas etiska resonemang handlar om informerat 
samtycke, anonymitet, konfidentialitet, skriftlig och verbal information, risk-nytta 
analys och att deltagarna när som helst kan avbryta medverkandet i studien. Nyttan 
med att studera ämnet humor är att förbättra kunskapen för sjuksköterskan. Humor 
påverkar många människor och är därför till nytta för individen, professionen och 
samhället. Ökad kunskap om humor i vården kan bidra till bättre bemötande. 

Resultat 
För att tydliggöra indelningen i resultatet visualiserar en tankekarta indelningen av 
resultatet i tre övergripande teman och tillhörande kategorier som framkom under 
databearbetningen (se figur 1). Kategorierna belyses i resultatet i samma ordning som 
i tankekartan under respektive tema. I första stycket belyses alltså kategorin relation 
och i sista stycket belyses kategorin stresshantering. 

Humor utgör en stor del av sjuksköterskans arbete och är ett viktigt kommunikations- 
och relationsbyggande redskap (Haydon & Van der Riet, 2014). I sin profession 
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använder sjuksköterskan humor i interaktioner med patienter (Haydon et al., 2014), 
närstående (Harris, 2013) och medarbetare (Harris, 2013 & Kinsman Dean & Major, 
2008). Humor kan vara lek, vilket är en naturlig del i arbetet och inkluderas i 
omvårdnaden (James, Andershed, Gustavsson & Ternestedt, 2010). Enligt 
McCreaddie och Payne (2011) kan sjuksköterskan använda olika typer av humor: 
inkongruent, självnedvärderande, överlägsen och galghumor. Kinsman Dean et al. 
(2008) menar att sjuksköterskan kan använda självutlämnande humor, svart humor 
och även förmedla humor med rekvisita. Sjuksköterskan kan även använda varm och 
mild humor (Simpson, 2007). Humor kan användas när det anses lämpligt (James et 
al. 2010) och för att anpassa sig till plats och social kontext i vårdmiljöer, använder 
sjuksköterskan humor olika (Haydon, Van der Reit & Brownie, 2015). Beroende på 
person och situation svarar sjuksköterskan även an till humor olika (Haydon et al., 
2014). Enligt Haydon et al. (2014) skiljer sjuksköterskans humoranvändande sig åt 
beroende på sjuksköterskans och patientens kultur. Det kan vara kulturellt olämpligt 
att använda humor och när kulturer mixas kan missförstånd lätt uppstå (Haydon et al., 
2014). Haydon et al. (2014) påpekar även att förmågan att interagera, när patienten 
bjuder in till humor, styrs av sjuksköterskans erfarenhet. Att använda humor är 
tidskrävande och sjuksköterskan kan välja att använda humor när tid finns och 
undvika humor för att spara tid (Haydon et al. 2014).  

Figur 1: Tankekartan visar indelning i tre teman med tillhörande kategorier. 
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Humorns betydelse i interaktion med patienten 
I följande tema belyses även humorns betydelse i interaktion med närstående. 

Sjuksköterskan kan använda humor för att etablera en kontakt med patienten (Brask 
& Birkelund, 2014) och göra den meningsfull (Kinsman Dean et al. 2008). För att 
knyta an till patienten, förbättra interaktionen (Haydon et al. 2014) och skapa en 
känsla av gemenskap kan humor användas (James, 2010). Humor är viktigt för den 
terapeutiska relationen mellan sjuksköterska och patient (Haydon et al., 2014). Enligt 
Haydon et al. (2014) använder sjuksköterskan humor för att framkalla humor hos 
patienten, men likväl för att bli omtyckt av patienten. För att underlätta för patienten 
kan sjuksköterskan spela med och svara an på patientens humor, så som de tror att 
patienten vill (Haydon et al., 2014). Sjuksköterskor kan använda humor tillsammans 
med medarbetare och därigenom inkludera patienten i konversationen (Karlsson, 
Forsberg & Bergbom, 2011). Humor skapar en lättsam atmosfär, vilken utstrålar 
balans och säkerhet hos sjuksköterskan som genererar i tillförlit hos patienten 
(McCreaddie et al., 2011). Haydon et al. (2014) beskriver att humor används för att 
sjuksköterskan ska komma ifrån den auktoritära positionen. För att förmedla öppenhet 
kan sjuksköterskan använda självutlämnande humor och därmed visa patienten att de 
också bara är människor (Kinsman Dean et al., 2008).  

För att få patienten att känna sig som en unik individ, viktig (Haydon et al., 2014) och 
speciell, används humor (Kinsman Dean et al., 2008). Humor kan även användas för 
att bevara patientens värdighet, vilket Kinsman Dean et al. (2008) belyser i en 
omvårdnadssituation där patienten är inkontinent. Sjuksköterskan uttrycker 
humoristiskt: ”What goes in must come out.” (Kinsman Dean et al., 2008, s. 1093). 
Det humoristiska inslaget underlättade situationen för patienten. Humor kan 
medverka till att patient och även närstående känner sig sedd som den individ de är, 
inte bara som patient eller närstående (Kinsman Dean et al., 2008).  

Sjuksköterskan kan använda humor terapeutiskt (Harris, 2013) för att lugna patienten 
(Kinsman Dean et al., 2008, & Branney, Witty, Braybrook, Bullen, White & Eardley, 
2014) och få patienten att slappna av (Branney et al., 2014 & James et al., 2010). När 
humor används underlättas sjukhusvistelser för svårt sjuka patienter (Haydon et al., 
2014). Humor kan vara stödjande och läkande (Haydon et al., 2014) samt få patienten 
gladare (James, 2010 & Haydon et al., 2014), verka friskare (James et al., 2010) och 
må bättre snabbare (Haydon et al., 2014). Branney et al. (2014) menar att användning 
av humor i patientinteraktioner kan påverka patienten känslomässigt för att se saker 
från den ljusa sidan. Även hos dödligt sjuka patienter kan humor medverka till att 
patienten mår bättre för en stund (James et al., 2010). Vid smärta kan humor skingra 
tankarna (James et al., 2010). Sjuksköterskan använder humor tillsammans med 
patienten för att göra det möjligt för patienten att indirekt kommunicera dold oro och 
på så vis hantera sina känslor (Kinsman Dean et al., 2008). På liknande sätt som 
sjuksköterskans humoranvändande hjälper patienten används humor även med 
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närstående för att underlätta (Kinsman Dean et al., 2008). Cricco-Lizza (2014) visar 
på att humor i interaktioner med närstående kan bryta isen, lugna dem och vara en 
copingstrategi för att de ska ta sig igenom svåra dagar. 

Sjuksköterskan kan använda humor för att lysa upp tillvaron för patienten (James et 
al., 2010), lätta upp stämningen (Brask et al., 2014) och göra saker lite lättare för 
patienten (Kinsman Dean et al., 2008). Vid medicinska ingrepp och svåra situationer 
kan sjuksköterskans humoranvändande underlätta för patienten, likväl avdramatisera 
svåra situationer (Branney et al., 2014). För att undvika att en situation känns hotfull 
för patienten kan sjuksköterskan ta hjälp av humor för att återskapa situationen till att 
upplevas mindre hotfull. Humor kan då ge ett intryck av att den kritiska situationen 
hanteras effektivt och på så sätt buffra mot oro och ängslan hos patienten 
(McCreaddie et al., 2011). Följande citat uttrycks av en patient inför en 
prostatabiopsi: ”But the nurses were bright, they were happy, they were cheery which 
I think was just right for the situation because there was a lot of worried men there. I 
thought that was probably the right way.” (McCreaddie et al., 2011, s. 339). 

För att erhålla mer kunskap om hur patienten mår kan humor vara ett medel(James et 
al., 2010) och liknande konstaterar Haydon et al. (2014) att patienten berättar mer för 
sjuksköterskan i en humoristisk interaktion. Humor är ett sätt att få djupare förståelse 
för patientens situation, fysiska och psykiska behov (James et al., 2010). Exempelvis 
kan tecken på att patienten inte mår alltför dåligt vara när patienten som brukar 
skämta, fortsätter att skämta (James et al., 2010). Enligt Haydon et al. (2014) kan 
humor användas i interaktionen för att öka följsamheten hos patienten.  

Det är olämpligt att använda humor om inte patienten bjuder in till det och alla 
patienter tycker inte om humor (Haydon et al., 2014). Haydon et al. (2014) 
konstaterar att humor bör undvikas när patienter plågas av smärta eller när deras liv 
hotas. Enligt Branney et al. (2014) tycker patienter att det är olämpligt att använda 
humor som rör deras tillstånd, diagnos och behandlingar. Även tiden innan ingrepp 
eller behandling kan vara opassande tillfällen att använda humor. ”I think we’ve all 
been light-hearted and good-humoured about it but we must remember that personally 
when I went into hospital the day of the operation I was crapping myself. I was 
worried sick.” (Branney et al., 2014, s. 2057). I en studie poängterar Haydon et al. 
(2014) att sjuksköterskan inte ska använda humor i interaktionen med föräldrar till 
sjuka barn eftersom de är för oroliga och rädda. 

Humorns betydelse i interaktion med medarbetare 
En arbetsmiljö som är stödjande och energigivande är viktigt för sjuksköterskan 
(Kinsman Dean et al., 2008). Enligt Kinsman Dean et al. (2008) är humor mellan 
medarbetare ett medel för att uppnå en sådan atmosfär, föra människor närmre 
varandra, skapa förtroende, förstärka relationer och teamet, vilket medför att 
sjuksköterskan står emot stressfulla situationer i arbetet. Även Cameron och Brownie 
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(2010) menar att humor mellan medarbetare minskar stress och Simpson (2007) 
konstaterar att humor är ett sätt att lindra oro som är förknippad med stress och hög 
arbetsbelastning. I en utmanande arbetsmiljö har humor en avkopplande inverkan 
(McCreaddie, 2016). McCreaddie (2016) belyser att det genom humor erhålls andrum 
och frigörelse när problem omformuleras till något underhållande av sjuksköterska 
och medarbetare. Humor är ett sätt för sjuksköterskan att tillsammans med 
medarbetare komma bort från dagliga tragedier i patientmöten och få det plågsamma 
behagligt för en stund (McCreaddie, 2016). Tillsammans med medarbetare kan humor 
även användas som copingstrategi (Harris, 2013 & Cricco-Lizza, 2014) för att ta sig 
igenom svåra dagar (Cricco-Lizza, 2014). 

Att använda humor varmt och inkluderande hjälper sjuksköterskan att knyta an till 
sina medarbetare (Simpson, 2007). Kinsman Dean et al. (2008) menar att humor 
bidrar till en känsla av gemenskap i teamet och enligt McCreaddie (2016) stärks 
gemenskapen av humoranvändning. Vid lugna stunder på arbetet kan humor fylla ut 
tiden och skapa starkare band mellan medarbetare (McCreaddie, 2016). När humor 
används på ett positivt och inkluderande sätt enas teamet (Simpson, 2007). Humor 
stimulerar teamet, säkerställer samarbete och bidrar till att arbetet blir utfört (Kinsman 
Dean et al., 2008). McCreaddie (2016) menar att humor även används för att skapa en 
normal mänsklig interaktion mellan medarbetare. 

Humor kan användas av sjuksköterskan, med avsikt att få medarbetares 
uppmärksamhet (Kinsman Dean et al., 2008). Sjuksköterskor använder humor för att 
lättsamt reta varandra över sina handlanden (Simpson, 2007), men även för att utmana 
varandra (McCreaddie, 2016). Enligt Kinsman Dean et al. (2008) kan humor 
användas i svåra situationer för att förmedla tankar till medarbetare utan att trampa 
dem på tårna. ”Sometimes if you use it as a joke, you don’t hurt their ego” (Kinsman 
Dean et al., 2008, s. 1091). Enligt Simpson (2007) är humor ett sätt att spegla eller 
tillåta ett uttryck av underliggande spänning eller irritation inom teamet. 
Sjuksköterskan förmedlar även missnöje genom humor i vissa situationer (Kinsman 
Dean et al., 2008). Vid maktlöshet används humor genom hån och pikar istället för att 
uttrycka oro eller bekymmer direkt (Simpson, 2007).  

Humorns betydelse för sjuksköterskan 
Sjuksköterskan använder humor för att lysa upp tillvaron för sig själv (James et al., 
2010) och det är viktigt att skratta trots sorg, smärta och upprepade förluster i det 
dagliga arbetet (Harris, 2013). Genom att använda humor i patientinteraktioner kan 
sjuksköterskan upprätthålla sin egen identitet (McCreaddie et al., 2011). McCreaddie 
(2016) belyser att sjuksköterskan genom humor kan försöka förstå, ursäkta och 
förklara utmanande patienters beteenden och genom det rättfärdiga sitt arbete och 
värde.  
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Sjuksköterskan kan använda humor som copingstrategi (Cricco-Lizza, 2014; Harris, 
2013 & Haydon et al., 2014) och överlevnadsmekanism (Haydon et al., 2014). James 
et al. (2010) framhäver att humor är ett sätt för sjuksköterskan att distansera sig och få 
perspektiv. Likväl kan humor vara ett medel att skapa distans mellan sjuksköterskan 
och patienten, hålla samtalet ytligt och undvika seriösa diskussioner, därmed skyddar 
sjuksköterskan sig själv (Kinsman Dean et al., 2008). Beroende på vilka 
omständigheter patientsituationer för med sig behöver sjuksköterskan kunna växla 
snabbt mellan olika känslotillstånd. Humor är ett sätt att underlätta denna 
känsloväxling (Kinsman Dean et al., 2008). Sjuksköterskan använder humor för att 
minska negativa känslor genom att återskapa svåra situationer för att få nytt 
perspektiv, kontroll och makt över omgivningen (Kinsman Dean et al., 2008). Även 
Cameron et al. (2010) beskriver att humor är viktigt för att buffra upp mot negativa 
känslor. För att underlätta och hantera obehag i arbetet, kan humor verka frigörande 
genom att det möjliggör för sjuksköterskan att uttrycka och hantera känslor 
(McCreaddie, 2016). 

Humor kan användas som strategi för att minska stress (Cameron et al., 2010 & 
Cutshall, Derscheid, Miers, Ruegg, Schroeder, Tucker & Wentworth, 2010), 
stressfulla situationer (Kinsman Dean et al., 2008 & Harris, 2013), oro (Harris, 2013), 
spänningar och för att inte bryta ihop (Kinsman Dean et al., 2008). Vid situationer 
som inte går som sjuksköterskan tänkt, skapas stress och humor används då som 
undanmanöver (Kinsman Dean et al., 2008). Att använda humor hjälper 
sjuksköterskan att lugna sig (Cricco-Lizza, 2014), slappna av (Harris, 2013) och ta sig 
igenom arbetsdagen (Haydon et al. 2014). 

Diskussion 
Metoddiskussion 
Den inledande sökningen, som genomfördes, ökar bekräftelsebarheten i studien då 
sökordskombinationen var genomarbetad. Utökningen av publiceringsintervall till tio 
år medförde mindre aktuell forskning, vilket kan ha betydelse för studiens resultat, 
eftersom kunskapen är äldre. Begränsningen peer-review i Cinahl och Psycinfo ökar 
vetenskaplig kvalitet och därmed trovärdigheten i studien. Trots att begränsningen 
peer-review inte var möjlig i Pubmed, påverkas inte studiens trovärdighet, eftersom 
sökningen inte genererade i fler resultatartiklar, endast en dublett. Sökorden utgick 
från Cinahl, vilket kan ha påverkat sökningen i Pubmed. Om sökorden varit 
utformade för Pubmed, kunde underlaget blivit annorlunda. En styrka i 
artikelsökningen var att den utfördes i tre olika databaser, alla inom 
omvårdnadskontexten. Sökningen var systematisk med kombinerade ämnes- och 
fritextord och utfördes så likt som möjligt i alla databaser. Tillsammans utfördes en 
systematisk genomgång av sökningarna i respektive databas, vilket stärker 
trovärdigheten.  
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Trovärdigheten stärks av att resultatartiklarna bedömdes ha god vetenskaplig kvalitet. 
Samtliga artiklar bedömdes till grad I och II, vilka är högsta nivåerna i 
bedömningsmallarna (Carlsson & Eiman, 2003). Trovärdigheten stärks ytterligare i 
föreliggande studie av att granskningen av vetenskaplig kvalitet skett gemensamt och 
grundligt, vilket minskar risken för felaktig bedömning. Kvalitetsgranskningen kan 
däremot ha påverkats av bristande erfarenhet. Vetenskapliga värdet ökar eftersom 
samtliga resultatartiklar lyfter etiska aspekter, övervägande del av dem var etiskt 
godkända.  

Studiens pålitlighet stärks av att resultatartiklarna lästes enskilt och relevant resultat 
noterades, även det enskilt, för att inte påverkas av varandra. I övrigt utfördes all 
databearbetning gemensamt, vilket stärker studien. Pålitligheten stärks genom 
användande av lexikon vid översättning eftersom det minskade risken för bias. 
Ytterligare stärks pålitligheten av den parallella jämförelsen mellan de 
meningsbärande enheterna och ursprungsmaterialet som förhindrade förvridning av 
data. I studiens resultat sammanfördes meningsbärande enheter från olika specifika 
vårdkontexter till en helhet. De meningsbärande enheterna kan därför ha påverkats 
när de tagits ur sin kontext. 

Resultatartiklarna har både sjuksköterskans och patientens perspektiv på 
sjuksköterskans humoranvändande. Resultatet är en sammanställning av båda 
perspektiven, vilket stärker trovärdigheten genom triangulering. Resultatartiklarna har 
ursprung i sju olika länder, vilket medför att resultatet inte behöver vara fullt 
överförbart till svenska vårdkontexter. Resultatartiklarna har olika 
datainsamlingsmetoder, till exempel intervjuer, fokusgrupper och enkäter. En av 
resultatartiklarna var av kvantitativ design, resterande av kvalitativ. De kvalitativa 
studierna gav en fördjupad bild av sjuksköterskans humoranvändande. Trovärdigheten 
stärks genom triangulering eftersom artiklarnas data samlades in genom olika metoder 
och är av olika design. Resultatet stärks och tydliggörs av att citat tagits med från 
resultatartiklarna. Några av resultatartiklarna är skrivna av samma författare, men 
med olika medförfattare. Det kan ha påverkat bredden i resultatet och därmed 
trovärdigheten.  

En resultatartikel beskriver patienters syn på hälso- och sjukvårdspersonalens 
humoranvändande (Branney et al., 2014). Sjuksköterskan är en del av hälso- och 
sjukvårdspersonalen och data som bedömdes relevant för sjuksköterskan togs ut. I en 
annan resultatartikel (James et al., 2010) är 14 av deltagarna sjuksköterskor och 11 
undersköterskor. Det är otydligt om det är sjuksköterskan eller undersköterskan som 
observerades eller uttalade sig i artikelns resultat, därför var det svårt att urskilja 
endast sjuksköterskans humoranvändande. Eftersom övervägande deltagare var 
sjuksköterskor bedömdes att artikeln ändå skulle inkluderas. 
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Beaktning bör tas till att det är första gången ett vetenskapligt arbete i denna 
omfattning skrivs. 

Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att belysa hur sjuksköterskan kan använda humor i sin profession. 
Resultatet visar att humor som copingstrategi är ett stort användningsområde i 
sjuksköterskans profession. När humor används i interaktioner hjälper det 
sjuksköterskan, patienter, medarbetare och närstående att hantera vardagen och svåra 
situationer.  

Resultatet belyser flera studier som menar att sjuksköterskans humoranvändande 
underlättar för patienten (Kinsman Dean et al., 2008 & Branney et al., 2014). Johnson 
(2002) konstaterar i en studie att patienter upplever välbefinnande när sjuksköterskan 
använder humor. På liknande sätt visar resultatet att humor gör att patienten mår 
bättre snabbare (Haydon et al., 2014). Att patienter upplever välbefinnande vid 
humoranvändning kan ha samband med de fysiologiska och psykologiska effekter 
som Berk (2001) beskriver. Patienter beskriver att situationen blir mer uthärdlig när 
sjuksköterskan använder humor (Johnson, 2002).  

Dowling (2002) beskriver i en studie om barnsjukvård att humor är en copingstrategi, 
både för barn och vuxna, för att hantera smärta, stressfulla situationer och oro. De 
nämnda områdena där coping används återfinns i resultatet som visar att humor 
hjälper patienten att tänka på annat vid smärta (James et al., 2010) och att patienten 
kan uttrycka oro genom humor (Kinsman Dean et al., 2008). Kinsman Dean et al. 
(2008) och Harris (2013) framhåller att även sjuksköterskan använder humor som 
copingstrategi i stressfulla situationer och enligt Harris (2013) även vid oro. Dowling 
(2002) menar även att humor som copingstrategi används vid rädsla, ilska och 
frustration, vilket inte återfinns i resultatet. En annan aspekt som resultatet inte 
belyser, som Konsenko och Rintamaki (2010) konstaterar, är att humor kan dölja 
smärta och sorg, vilket därmed förhindrar känslomässig bearbetning och stöd. 
Kosensko et al. (2010) understryker å andra sidan även att humor också möjliggör ett 
professionellt förhållningssätt som är nödvändigt för att behålla emotionell hälsa. Att 
resultatet inte belyser alla användningsområden för humor som copingstrategi, kan 
bero på att ämnet coping är omfattande. Negativa effekter av humor som coping 
framkommer inte i resultatet, vilket kan ha samband med att humor förknippas mer 
med positiva effekter. Trots att humor visar sig användbar som copingstrategi för 
många individer i olika kontexter, understryker Dowling (2002) att humor inte bör 
användas enskilt, utan som komplement till andra copingstrategier.  

Kinsman Dean et al. (2008) framhåller i resultatet att humor i interaktionen skapar 
öppenhet som visar att sjuksköterskan också bara är människa. I en studie av 
Johnsson (2002) påvisas att humor gör att sjuksköterskan upplevs mer mänsklig och 
lyhörd. Johnsson (2002) berättar också om en patient, i studien, som uppger att 
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sjuksköterskan upplevs verklig och familjär när humor används. Att sjuksköterskan 
upplevs mer familjär, mänsklig och lyhörd kan ha samband med en studie av Haydon 
et al. (2014), som framhåller att humor gör att sjuksköterskan kommer från den 
auktoritära positionen, till patientens nivå. McCreaddie et al. (2011) menar att när 
sjuksköterskan använder humor utstrålas säkerhet som leder till att patienten känner 
tillförlit. På liknande sätt uttrycker Johnson (2002) att tillförlit skapas, genom humor, 
när patienten känner att sjuksköterskan är kunnig. Genom humor upplevs 
sjuksköterskan mer säker och kunnig, därmed skapas tillförlit hos patienten. Johnson 
(2002) förklarar att patienter känner att humor i interaktion med sjuksköterskan 
resulterar i en djupare relation. Ovanstående diskussion visar att resultatet stämmer 
överens med tidigare forskning. Humorns betydelse för relationer tydliggörs även. 

Ytterligare resultat som framkommer är när det är lämpligt och olämpligt att använda 
humor. Humor är personligt (Åstedt-Kurki et al., 2001) och används därför olika 
beroende på person, situation (Haydon et al., 2014) och kultur (Haydon et al., 2014). 
Haydon et al. (2014) menar att kulturkrockar lätt uppstår vid humorinteraktioner. 
Dowling (2002) beskriver att det finns situationer som är olämpliga för humor, vilket 
framkommer tydlig när Branney et al. (2014) konstaterar att humoranvändning kan 
vara olämpligt innan behandling och ingrepp, eftersom patienten då är mer orolig. 
Dowling (2002) konstaterar att det är viktigt med timing och att kunna bedöma om 
patient eller närstående är mottaglig för humor, men också att ta hänsyn till människor 
i omgivningen innan humor initieras. Dowlings konstaterande ovan är viktigt för 
sjuksköterskan att ta hänsyn till för att avgöra om humor är lämpligt i interaktionen. I 
resultatet understryker Haydon et al. (2014) att sjuksköterskan inte ska använda 
humor i interaktionen med föräldrar till sjuka barn, liknande poängterar Dowling 
(2002) att föräldrar inte är mottagliga för humor innan barnets hälsobehov är 
tillfredsställt. Det är därmed en stor risk att använda humor i interaktion med föräldrar 
till sjuka barn, däremot menar Dowling (2002) att humor kan vara lämpligt igen när 
krisen avtagit.  

Sjuksköterskan ska undvika humor som spelar an på rasism, sexism, religion, etnicitet 
och humor som förlöjligar (Dowling, 2002). McCreaddie et al. (2007) påpekar att 
humor som anspelar på genus, kön, politik, tragedier och sjukdomar med större risk 
medför förolämpning. Resultatet visar även att patienter inte tycker att det är lämpligt 
med humor som anspelar på deras sjukdomstillstånd och behandling (Branney et al., 
2014). Det är svårt att veta när vissa ämnen är lämpliga att spela an på med humor. 
Dowling (2002) menar att om patienten initierar humor, med ämnen som kan anses 
olämpliga, kan ämnets lämplighet i situationen ändå övervägas. Att patienten oftast är 
initiativtagare till humor (McCreaddie et al., 2007) gör det lättare för sjuksköterskan 
att avgöra om ämnet, som humorn anspelar på, är lämpligt i situationen. Som 
resultatet visar kan det i allmänhet vara olämpligt att använda humor om patienten 
inte bjuder in till det (Haydon et al., 2014), därför är det positivt att patienten till 
största del är initiativtagare, eftersom det leder till att olämplig humoranvändning 
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undviks. I en studie av Chapple och Ziebland (2004) berättar patienter att humor kan 
upplevas barnslig och sårande. Därför är det viktigt för sjuksköterskan att kunna 
avgöra när humor är lämpligt. 

Resultatet visar även humorns betydelse i interaktion med medarbetare. Det framkom 
tydligt att humor bidrar till gemenskap i teamet. Simpson (2007) framhåller att humor 
i interaktion med medarbetare hjälper sjuksköterskan att knyta an till medarbetare och 
ena teamet, vilket dock motsägs av Kosenko et al. (2010) som menar att humor kan 
splittra och gruppera team. Å andra sidan beskriver också McCreaddie (2016) i 
resultatet att humor skapar starkare band mellan medarbetare. Kosenko et al. (2010) 
menar även att humor kan vara distraherande i teamet och minska effektiviteten, 
vilket också motsägs i resultatet där Kinsman Dean et al. (2008) påpekar att humor 
stimulerar teamet och bidrar till att arbetet blir utfört. Ytterligare betonar Kinsman 
Dean et al. (2008) i resultatet att humor skapar en stödjande och energigivande 
atmosfär som är viktig för sjuksköterskan, vilket stämmer överens med Konsenko et 
al. (2010) som uppmärksammar att humor är viktigt för motivation, glädje och trivsel. 
Resultatet visar övervägande positiva effekter av humor men utifrån ovanstående 
diskussion är det tydligt att humor i teamet även har negativa effekter. Humor bör 
därför användas med eftertanke i teamet för att undvika distraktion och vantrivsel.  

Humor kan kopplas till ansning, som Eriksson (2015) beskriver är en kärleksfull 
handling vilken bidrar till bekräftelse av människan som unik individ, eftersom 
Haydon et al. (2014) beskriver att patienten känner sig unik när sjuksköterskan 
använder humor i interaktionen. Enligt James et al. (2010) kan humor vara lek. Katie 
Eriksson belyser i sin omvårdnadsteori att leken möjliggör återhämtning och vila för 
människan (Eriksson, 2015). Resultatet påvisar att humor har en avkopplande 
inverkan och erbjuder andrum och frigörelse (McCreaddie, 2016), vilket associeras 
med återhämtning och vila. Vila och återhämtning kan även kopplas till att göra det 
plågsamma behagligt för en stund, vilket McCreaddie (2016) belyser. Resultatet visar 
att humor bidrar till att återskapa svåra situationer, både för sjuksköterskan (Kinsman 
Dean et al., 2008) och patienten (McCreaddie et al., 2011). Eriksson (2015) förklarar 
på liknande sätt att lek bidrar till att omvandla svåra intryck. Sambanden som visar sig 
mellan humor och lek, stödjer det som Van Hoff et al. (2003) konstaterar: att lek är 
kärnan i humor.  

Konklusion och implikation 
Humor visar sig ha stor betydelse i sjuksköterskans profession. I resultatet 
framkommer aspekter av humor som copingstrategi, kommunikations- och 
relationsredskap samt betydelsen för gemenskap. Humor har många positiva effekter 
men medför risk för negativa konsekvenser när det används olämpligt. Det är viktigt 
för sjuksköterskan att avgöra när humor är lämpligt och anpassa humorn efter person 
och situation. När sjuksköterskan använder humor påverkas många i hennes närhet, 
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därför är det av stor vikt att kunskap om humorns effekter implementeras i 
sjuksköterskeutbildningen och medvetandegörs i professionen.  
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BILAGA A  

 

Tabell 1: Sökordsöversikt 

 

Tabellen visar ämnes- och fritextord som användes i databaserna. 

Sökord Cinahl Psycinfo Pubmed 

Humor 

”Wit and humor” (Cinahl 
Heading) 
Humor (fritext) 
Humour (fritext) 

”Humor” (thesaurus) 
Humor (fritext) 
Humour (fritext) 

”Humor as topic” (MeSH) 
Humor (fritext) 
Humour (fritext) 

Sjuksköterska, 
sjuksköterskor 

Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) Nurs* (fritext) 

Omvårdnad 
Nurs* (fritext) 
Caring (fritext) 

Nurs* (fritext) 
Caring (fritext) 

Nurs* (fritext) 
Caring (fritext) 

Åtgärd, åtgärder Intervention* (fritext) Intervention* (fritext) Intervention* (fritext) 

Använda, användning Use (fritext) Use (fritext) Use (fritext) 

Användande Using (fritext) Using (fritext) Using (fritext) 



BILAGA B  

 

Tabell 2: Sökhistorik 

Siffror inom parentes anger antal dubbletter av funna artiklar. 

Datum Databas Sökord/Limits/ 
Booleska operatorer  Träffar Lästa 

abstrakt 
Funna 
artiklar 

Granskade 
artiklar 

Unika 
resultat-
artiklar 

161018 Cinahl 

(Wit and humor [Cinahl 
Heading] OR humour OR 
humor) AND (nurs* OR 
caring) AND (use OR using 
OR intervention*) 
Limits: English, research 
article, peer-review  
2006-2016. 53 38 9 9 9 

161018 Psycinfo 

(Humor [thesaurus] OR 
humour OR humor) AND 
(nurs* OR caring) AND (use 
OR using OR intervention*) 
Limits: English, peer-review 
2006-2016. 76 43 9(4) 5 5 

161018 Pubmed 

(Humor as topic [MeSH] OR 
humour OR humor) AND 
(nurs* OR caring) AND (use 
OR using OR intervention*) 
Limits: English  
2006-2016. 42 26 1(1) 0 0 

Totalt 14 



BILAGA C  

 

Tabell 3: Artikelöversikt 
Artikel 1 

 

 

Referens Branney, P., Witty, K., Braybrook, D., Bullen, K., White, A., & Eardley, I. (2014). Masculinities, 
humour and care for penile cancer: a qualitative study. Journal of advanced nursing, 70(9), 2051-
2060. doi: 10.1111/jan.12363 

Land  
Databas 

Storbritannien  
Cinahl & Psycinfo 

Syfte Syftet var att undersöka hur män med peniscancer använder humor i relation till deras diagnos och 
behandling. 

Metod:  
Design 

Mixad kvalitativ metod. 
 

Urval 10 män i åldrarna 35-84, med peniscancer och olika civilstatus. 

Datainsamling De tio patienterna delades upp i två fokusgrupper där de diskuterade sina erfarenheter och 
identifierade några huvudämnen som de sedan använde när de intervjuade varandra. Intervjuerna 
möjliggjorde insamling av detaljerad data. Interaktionerna spelades in. 

Dataanalys Tematisk analys, de kodade data och sedan sammanfördes data i teman. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats • Hälso- och sjukvårdspersonal kan använda humor för att underlätta medicinska ingrepp. 
• Hälso- och sjukvårdspersonal kan använda humor för att lugna patienten och få 

han/henne att slappna av. 
• Hälso- och sjukvårdspersonal kan använda humor för att påverka patienten känslomässigt 

och få patienten att se saker från den ljusa sidan. 
• Hälso- och sjukvårdspersonal kan använda humor för att avdramatisera svåra situationer. 
• Hälso- och sjukvårdspersonal kan använda humor för att underlätta svåra situationer. 
• Ibland kan det vara olämpligt/opassande att använda humor i patientinteraktioner. Hälso- 

och sjukvårdspersonal kan använda humor på ett olämpligt sätt. Kan bero på diagnos, 
tillstånd, behandling och oro inför behandling. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 2 

 

 

Referens Brask, K. B., & Birkelund, R. (2014). ”Patient care in radiology” – The staff’s perspective. 
Journal of radiology nursing, 33(1), 23-29. doi: 10.1016/j.jradnu.2013.12.001 

Land  
Databas 

Danmark 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att undersöka hur personalen upplevde det korta vårdmötet med patienterna 
på en röntgenavdelning.  

Metod:  
Design 

Kvalitativ fenomenologisk metod 
 

Urval 10 röntgensjuksköterskor och undersköterskor  

Datainsamling 10 blev observerade och 4 av dem (2 sjuksköterskor & 2 undersköterskor) blev intervjuade i 
mellan 45-60 minuter. 

Dataanalys Meningsbärande enheter kondenserades och delades sedan upp i teman. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats • Sjuksköterskan kan använda humor för att etablera en kontakt med patienten.  
• Sjuksköterskan kan använda humor för att lätta upp stämningen. 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 3 

 

 

Referens Cameron, F., & Brownie, S. (2010). Enhancing resilience in registered aged care nurses. 
Australasian journal of ageing, 29(2), 66-71. doi: 10.1111/j.1741-6612.2009.00416.x 

Land  
Databas 

Australien 
Psycinfo 

Syfte Syftet var att identifiera egenskaper som bidrar till motståndskraft och personliga strategier som 
används av erfarna sjuksköterskor för att hantera stress på arbetsplatsen i äldreboenden. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ fenomenologisk metod. 
 

Urval Nio sjuksköterskor 

Datainsamling Intervjuer med nio erfarna sjuksköterskor i 30-60 minuter som spelades in och transkriberades. 

Dataanalys Nyckelord och fraser togs ut från intervjuerna, data kodades och delades in i teman. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats • Sjuksköterskan kan använda humor som strategi för att minska stress och därmed 
uppleva motståndskraften.  

• Sjuksköterskan kan använda humor och skämt med medarbetare för att minska stress. 
• Sjuksköterskan kan använda humor som en viktig mekanism och egenskap för att buffra 

upp mot negativa känslor.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 4 

 

 

Referens Cricco-Lizza, R. (2014). The need to nurse the nurse: Emotional labor in neonatal intensive care. 
Qualitative health research, 24(5), 615-628. doi: 10.1177/1049732314528810 

Land  
Databas 

USA 
Psycinfo 

Syfte Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskans emotionella arbete och utforska deras 
copingstrategier. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ etnografisk metod 

Urval Ändamålsenligt urval, 114 generella informanter och 18 av dessa var nyckelinformanter. 
Nyckelinformanterna följdes mer ingående. Alla var sjuksköterskor. 

Datainsamling De observerade sjuksköterskornas beteenden under interaktioner med spädbarn, familjer och 
annan personal. De 18 nyckelinformanterna intervjuades i en timme/informant och spelades in. 
Genomsnittliga antal observationer/intervjuer per nyckelinformant var 13.1. 

Dataanalys De kodade data och omstrukturerade till kategorier som analyserades efter mönster.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats • Sjuksköterskan kan använda humor som copingstrategi för sig själv.  
• Sjuksköterskan kan använda humor som copingstrategi för närstående.  
• Sjuksköterskan kan använda humor som copingstrategi för medarbetare. 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att bryta isen för att lugna sig själv 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att bryta isen för att lugna närstående. 

 
Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 5 

 

 

Referens Cutshall, S., Derscheid, D., Miers, A.G., Ruegg, S., Schroeder, B., Tucker, S., & Wentworth, L. 
(2010). Knowledge, attitudes, and use of complementary and alternative therapies among clinical 
nurse specialists in an academic medical center. Clinical nurse specialist, 24(3). doi: 
10.1097/NUR.0b013e3181d86cd1 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet var att beskriva kunskap, attityder och användande av komplementära och alternativa 
terapier av specialistssjuksköterskan. 

Metod:  
Design 

Kvantitativ metod, prospektiv beskrivande och undersökande korrelationsstudie. 

Urval  49 specialistssjuksköterskor. 

Datainsamling Svarade på enkäter med 23 frågor.  

Dataanalys Analyserades med deskriptiv statistisk 

Bortfall 27 svarade ej på enkäten. 

Slutsats • Sjuksköterskan kan använda humor som en komplementär, alternativ terapi för att 
minska stress hos sig själv.  

 
Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 6 

Referens Harris, L.J.M.(2013).Exploring how nurses manage workplace stress. Journal of hospice and 
palliative nursing, 15(8), 446-454. doi: 10.1097/NJH.0b013e3182a0de78 

Land  
Databas 

USA 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att öka kunskapen om copingprocessen för sjuksköterskor inom 
hospicevård. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ design 
 

Urval 19 hospicesjuksköterskor varav 17 legitimerade sjuksköterskor, heltidsanställda och anställda 
minst ett år. 

Datainsamling Fyra fokusgrupper med sjuksköterskor i hospicevård spelades in. Noteringar gjordes utifrån 
inspelningen. 

Dataanalys En styrd innehållsanalys, data kodades och delades in i kategorier. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats • Sjuksköterskan kan använda humor med medarbetare som copingmekanism. 
• Sjuksköterskan kan använda humor med patienter som copingmekanism. 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att slappna av. 
• Sjuksköterskan kan använda humor och skratt med medarbetare i arbetsrummet. Humor 

är en stor del av arbetet och att skratta med medarbetare hjälper sjuksköterskan. 
• Sjuksköterskan kan använda humor med patienten i terapeutiskt syfte, och att skratta 

hjälper patienten. 
• Sjuksköterskan kan använda humor och skämt med närstående. 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att skingra tankarna från oro eller stressiga 

situationer.  
• Sjuksköterskan kan använda humor för att det är viktigt att skratta trots sorg, smärta och 

upprepade förluster som de dagligen bevittnar. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 



BILAGA C  

 

Artikel 7 

Referens Haydon, G., Van Der Reit, P., & Brownie, G. (2015). A narrative inquiry: Humour and gender 
differences in the therapeutic relationship between nurses and their patients. Contemporary nurse, 
50(2-3), 214-226. doi: 10.1080/10376178.2015.1021436 

Land  
Databas 

Australien 
Psycinfo 

Syfte Syftet med studien var att undersöka sjuksköterskors erfarenheter av användandet av humor i 
relation till könsskillnader och hur det påverkar den terapeutiska relationen med patienter. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ design 

Urval Fyra sjuksköterskor 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med fyra sjuksköterskor spelades in och transkriberades. Intervjuerna 
pågick i 60 minuter. 

Dataanalys Transkriberad data kodades och delades in i grupper och gjordes om till en berättande text. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats • Sjuksköterskan kan använda humor olika för att anpassa sig till plats och sociala 
dimensioner i olika miljöer. 

 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 



BILAGA C  

 

Artikel 8 

Referens Haydon, G., & Van der Riet, P. (2014). A narrative inquiry: How do nurses respond to patients’ 
use of humour? Contemporary nurse, 46(2), 197-205. doi: 10.5172/conu.2014.46.2.197 

Land  
Databas 

Australien 
Cinahl & Psycinfo 

Syfte Syftet med studien är att redogöra för fyra sjuksköterskors uppfattning om patient-initierad humor, 
hur sjuksköterskorna och deras medarbetare reagerar på patientens humor i den kliniska miljön. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod 
 

Urval Fyra sjuksköterskor 

Datainsamling Semistrukturerade intervjuer med fyra sjuksköterskor spelades in och transkriberades. Intervjuerna 
pågick i 60 minuter. 

Dataanalys Transkriberad data kodades och delades in i grupper och gjordes om till en berättande text. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats • Sjuksköterskan kan spela med i patientens humor och försöker svara an så som de tror att 
patienten vill att de ska svara an. 

• Sjuksköterskan kan använda humor när hon har tid för det. 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att ta sig igenom alla upplevelser på sjukhuset. 
• Humor är extremt viktigt för den terapeutiska relationen. 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att patienten ska tycka om henne. 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att få patienten att känna sig viktig och som en 

unik individ. 
• Som sjuksköterska kan det ibland vara kulturellt olämpligt att använda humor. 
• Som sjuksköterska kan det ibland vara olämpligt att använda humor om inte patienten 

bjuder in till det. 
• Som sjuksköterska ska man vara väldigt försiktig med att använda humor med föräldrar 

till sjuka barn, då de är för oroliga och rädda. 
• Sjuksköterskan kan undvika att använda humor för att spara tid. 
• Sjuksköterskan kan använda humor och skratt för att kunna knyta an till patienten. 
• Sjuksköterskans humoranvändande skiljer sig beroende på hennes kultur och patientens 

kultur. När kulturer mixas är det svårt att dela humor, då de inte riktigt förstår varandra. 
• Som sjuksköterska kan man använda humor terapeutiskt med svårt sjuka patienter för att 

underlätta deras vistelse. Det gör dem gladare och de mår bättre snabbare.  
• Sjuksköterskan ska undvika humor när patienten har smärta eller när deras liv hotas.  
• Humor kan verka stödjande och läkande i patientens sjukvårdsupplevelser. 
• Sjuksköterskans svarar an till humor olika beroende på situation och person. 
• Sjuksköterskan kan använda humor som ett kommunikationsredskap. 
• Sjuksköterskan kan använda humor som ett relationsbyggande redskap. 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att komma från den auktoritära positionen och 

komma till patientens nivå. 
• Sjuksköterskan kan använda humor som coping- och överlevnadsmekanism för sig själv. 
• Sjuksköterskans erfarenhet spelar stor roll i hur väl hon kan interagera när patienten 

bjuder in till humor.  
• Sjuksköterskan kan använda humor för att förbättra interaktionen med patienten och öka 

följsamheten. 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att framkalla humor hos patienten. 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att få patienten att berätta mer för henne. 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att hjälpa patienten genom sjukhusupplevelsen. 
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kvalitet 

Grad II 
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Artikel 9 

 

 

Referens James, I., Andershed, B., Gustavsson, B., & Ternestedt, B. (2010). Knowledge construction in 
nursing practice: Understanding and integrating different forms of knowledge. Qualitative health 
research, 20(11), 1500-1518. doi: 10.1177/1049732310374042 

Land  
Databas 

Sverige 
Psycinfo 

Syfte Studiens syfte var att undersöka olika former av kunskap som sjuksköterskan använder sig av och 
hur de skapar kunskap i sitt dagliga arbete.  

Metod:  
Design 

 Kvalitativ metod, kombinerad etnografisk och hermeneutisk studie. 

Urval 14 sjuksköterskor och 11 undersköterskor. 

Datainsamling Observerade deltagarna i 285 timmar, informella konversationer 190 timmar och intervjuer 25 
timmar. Intervjuerna spelades in, när det inte var möjligt gjorde fältnoteringar. 

Dataanalys De identifierade likheter och skillnader, grupperade de beskrivningar som var lika till nio teman. I 
vissa fall fanns även subteman. Hermeneutisk analys användes för att få en djupare förståelse. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats • Sjuksköterskan kan använda humor för att distansera sig själv och få perspektiv. 
• Humor, som lek, är en naturlig del i det dagliga arbetet och inkluderas i omvårdnaden. 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att få patienten att verka gladare och friskare. 
• Sjuksköterskan kan använda humor med döende patienter för att få patienten att må lite 

bättre för en stund, har de ont kan humor vara ett sätt att göra att de tänker på något 
annat. 

• Humor används när det anses lämpligt. 
• Humor kan användas för att få kunskap om hur patienten mår. Till exempel om en patient 

som brukar skämtar, fortsätter att skämta, kan det vara ett tecken på att patienten inte mår 
alltför dåligt.  

• Humor kan vara ett sätt för sjuksköterskan att få djupare förståelse för patientens 
situation och fysiska och psykiska behov. 

• Humor kan användas för att skapa en känsla gemenskap mellan sjuksköterskan och 
patienten. 

• Humor kan användas för att lysa upp tillvaron för sjuksköterskan.  
• Humor kan användas för att få patienten att slappna av. 
• Humor kan användas för att lysa upp tillvaron för patienten. 

 
Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 10 

 

  

Referens Karlsson, V., Forsberg, A., & Bergbom, I. (2011). Communication when patients are conscoius 
during respirator treatment – A hermeneutic observation study. Intensive and critical care nursing, 
28(4), 197-207. doi: 10.1016/j.iccn.2011.12.007 

Land  
Databas 

Sverige 
Cinahl  

Syfte Syftet med studien var att observera, tolka och beskriva sjuksköterskors kommunikation med 
patienter som är medvetna under ventilatorbehandling i en intenssivvårdsavdelning och undersöka 
om sådan kommunikation kan tolkas som omvårdnad. 

Metod:  
Design 

Hermeneutisk kvalitativ metod, observationsstudie 

Urval Patienter över 18 år, förstod svenska, medvetna, genomgår ventilatorbehandling och 3-4 på 
MAAS-skalan (motor-activity assessment scale). 6 kvinnor och 13 män som var mellan 23 och 88 
år.  

Datainsamling Forskaren observerade i patienternas rum. Patienten och sjuksköterskan fick reda på när 
observationen började, totalt utfördes 64 observationer och varje patient observerades vid minst 
tre tillfällen.  

Dataanalys De delade in data i teman och subkategorier, alla tre författare satt tillsammans tills de nådde 
konsensus. De läste igenom materialet flera gånger och pratade om vad de kom fram till. 

Bortfall 1 patient ville inte vara med. 

Slutsats • Sjuksköterskor kan använda humor och skämt med varandra för att inkludera patienten i 
konversationen, men även direkt med patienten. 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 11 

Referens Kinsman Dean, R. A., & Major, J. E. (2008). From critical care to comfort care: the sustaining 
value of humour. Journal of Clinical Nursing, 17(8), 1088-1095. doi: 10.1111/j.1365-
2702.2007.02090.x 

Land  
Databas 

Kanada 
Cinahl och Psycinfo 

Syfte Att identifiera likheter i resultaten från två forskningsstudier av humor i olika vårdmiljöer för att 
illustrera betydelsen av humor i teamarbete och patientvård, trots olika kontext. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ design, Klinisk etnografi 
  

Urval Två studier, en om humor i intensivvård och en om humor i palliativvård. 

Datainsamling Data har tagits till Intensivvårdsstudien från en masteruppsats och den Palliativ studien från en 
doktorsavhandling. Utifrån observations- och intervjumaterialen skrev författarna utförliga 
fältnoteringar som sammanfördes med intervjuerna.  

Dataanalys Kodat data och kondenserat till kategorier och teman. 

Bortfall Ej angivet 

Slutsats • Humor bidrog till en känsla av gemenskap, hjälpte till att stimulera teamet och var ett 
medel för ömsesidigt stöd. 

• Humor och att skratta tillsammans var ett medel för att föra människor närmre varandra, 
skapa förtroende, förstärka relationer och teamet, vilket gör att människan kan stå emot 
stressfulla situationer. 

• Humor användes för att säkerställa att det blev ett samarbete i teamet. Humor kunde 
hjälpa till att få arbetet gjort. 

• Sjuksköterskan kan använda humor för att få medarbetare att lyssna på henne/honom. 
• Svart humor och galghumor kan sjuksköterskan använda i svåra situationer för att 

förmedla sina tankar till medarbetare, utan att trampa dem på tårna. 
• Sjuksköterskan använde mörk humor med medarbetare på raster och i 

läkemedelsrummet.  
• Sjuksköterskan använde humor för att göra saker lite lättare för patienter och besökare. 
• Sjuksköterskan kunde använda rekvisita för att förmedla humor. 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att förmedla missnöje i vissa situationer.  
• Sjuksköterskan kan använda humor för att få patienten att känna sig speciell. 
• Sjuksköterskan kan använda humor som undanmanöver vid stressfulla situationer som 

inte gått som hon/han tänkt.  
• Sjuksköterskan kan använda humor för att hjälpa patienten att hantera känslor. 
• Sjuksköterskan använder humor för att återskapa svåra situationer för att få ett nytt 

perspektiv samt kontroll och makt över omgivningen, för att få bort negativa känslor.  
• Sjuksköterskan kan använda humor för att lätta på spänningar i stressfulla situationer för 

att inte bryta ihop.  
• Sjuksköterskan kan använda humor för att skapa distans mellan henne och patienten för 

att hålla samtalet ytligt och inte gå in i för seriösa diskussioner. På så sätt skyddar hon sig 
själv. 

• Sjuksköterskan kan använda humor för att själv klara av att växla mellan olika 
känslotillstånd beroende på vad omständigheterna kräver i nya situationer. 

• Sjuksköterskan kan använda humor för att skapa en meningsfull kontakt med patienten. 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att lugna patienten. 
• Sjuksköterskan använde självutlämnande humor för att visa patienten att de också bara är 

människor, vilket förmedlar öppenhet.  
• Sjuksköterskan kan använda humor för att patient och närstående ska känna sig sedda 

som den person de är och inte bara som patient eller närstående. 
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• Sjuksköterskan kan använda humor för att bevara patientens värdighet. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Artikel 12 

  

Referens McCreaddie, M. (2016). Poor wee souls and fraggle rock: The visceral humor of nurse-peers in a 
non-accomplishment setting. Humor, 29(2), 175-196. doi: 10.1515/humor-2015-0048 

Land  
Databas 

Förenade Arabemiraten 
Psycinfo 

Syfte Denna studie fokuserar på spontan humor i sjuksköterske-kollega interaktioner i negativa fall. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod, grounded theory 

Urval Grundstudien bestod av 20 specialistsjuksköterskor. En av dessa specialistsjuksköterskor togs ut 
ur grundstudiens data för en uppföljning. Hon togs ur på grund av att hennes upplevelser kring 
humor skiljde sig från de övrigas. Dessa upplevelser kom inte med i grundstudien då hennes 
patient inte gav sitt samtycke. De ville se på det avvikande fallet för att få en bättre förståelse för 
resultatet. 

Datainsamling 90 minuters intervju med specialistsjuksköterskan och 10 timmars observation av hennes 
interaktioner med medarbetare. 

Dataanalys De kodade data och tolkade den utifrån befintliga humorteorier och jämförde med grundstudiens 
data.  

Bortfall Ej angivet 

Slutsats • Hård humor kan möjliggöra ett utlopp för att vara mer kreativ och utmanande mot 
varandra och komma bort från dagliga tragedier i patientinteraktioner. 

• Humor kan användas som avkoppling för medarbetare som arbetar nära tillsammans i en 
utmanande arbetsmiljö. 

• Sjuksköterskan kan använda hård humor som avkoppling för att fylla ut lugna 
arbetsstunder vilket i sin tur kan skapa ett starkare band mellan individer. 

• Hård humor kan fungera utlösande som ett medel för att kunna uttrycka och hantera 
känslor, detta kan underlätta att hantera obehagliga aspekter i det dagliga arbetet. 

• Humor kan användas för att fylla ut tiden vid lugna stunder, vilket förbättrade 
medarbetarnas gemenskap.  

• Humor kan användas för att skapa en normal mänsklig interaktion medarbetare emellan. 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att hantera komplexa och utmanande 

patientgrupper för att kunna förstå, ursäkta och förklara patientgruppens beteende, 
därmed rättfärdiga sitt arbete och värde.  

• Sjuksköterskan kan använda humor för att återskapa problem till något underhållande och 
genom det erbjuda andrum och frigörelse.  

• Humor, speciellt galghumor, kan få det plågsamma, behagligt för en stund.  
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad II 
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Referens McCreaddie, M., & Payne, S. (2011). Humour in health-care interactions: a risk worth taking. 
Health expectations, 17(3), 332-344. doi: 10.1111/j.1369-7625.2011.00758.x 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl och Psycinfo 

Syfte 1. Att undersöka patienternas perspektiv på användandet av humor i hälso- och 
sjukvårdsinteraktioner.  

2. Att jämföra patienternas perspektiv på användandet av humor i hälso- och sjukvården 
med grundstudiens data och uppföljningsdata som föreslog att specialistsjuksköterskan 
och patienten humoranvändning skiljer sig åt.  

3. Att föreslå skillnader mellan patienters perspektiv på humor och 
specialistsjuksköterskornas förhållningssätt till humor i hälso- och sjukvården delvis 
förklaras med hur risken upplevs av specialistsjuksköterskan. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ design, grounded theory analys.  

Urval Deltagarna var patienter med lung-, stroke-, bröst- och prostatacancer samt 
specialistsjuksköterskor. 

Datainsamling En grundstudie genomfördes där 20 sjuksköterska–patient interaktioner var ljudinspelade och 
fältnoterade av sjuksköterskorna. De behövde mer data för att kunna utveckla en teori. Då gjorde 
man nya fokusgrupper och inspelningar. Fokusgruppen med stroke-patienterna blev observerade 
istället för ljudinspelade på grund av deras kommunikationssvårigheter. 

Dataanalys De jämförde data genom en jämförande analys där de tolkade och illustrerade vad som var tidigare 
känt och inte känt om humor. Grounded theory användes till första delen av studien.  

Bortfall Två interaktioner kunde ej användas då samtycke ej gavs. 

Slutsats • Sjuksköterskans ordning av användandet av olika typer av humor. Hen använde 1. 
överlägsenhet, 2. inkongruens, 3. galghumor och 4. självnedvärderande. 

• En lättsam atmosfär kan skapa en utstrålning av balans och säkerhet från sjuksköterskan 
vilket resulterar i att patienten känner tillförlit. 

• Sjuksköterskan kan använda sig av humor för att återskapa en situation till att bli icke-
hotande eller i alla fall ges det intrycket utåt sett. 

• Sjuksköterskan kan använda humor för att hjälpa patienten att etablera en identitet och att 
skapa en meningsfull terapeutisk interaktion. Humor är en viktig del för 
igenkänningsprocessen och för att etablera en individuell identitet.  

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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Referens Simpson, A. (2007). The impact of team processes and psychiatric case management. Journal of 
advanced nursing, 60(4). 409-418. doi:  10.1111/j.1365-2648.2007.04402.x 

Land  
Databas 

Storbritannien 
Cinahl 

Syfte Syftet med studien var att öka förståelsen för strukturer och interaktioner i kommunala arbetslag 
inom psykisk hälsovård som underlättar eller försvårar ett effektivt teamarbete och 
ärendehantering. 

Metod:  
Design 

Kvalitativ metod, longitudinell 
 

Urval 15 kommunala mentalsjuksköterskor som var med.  

Datainsamling Observationer, semi-strukturerade intervjuer, enkäter och dokumentgenomgång.  

Dataanalys Konstant jämförande analys för att hitta mönster i interaktioner och beteenden. Jämförde data med 
varandra och bildade begrepp som sedan delades in i teman. 

Bortfall 1 sjuksköterska ville ej vara med i studien. 8 sjuksköterskor fick ej vara med på grund av att deras 
patienter ej levde upp till kriterier för studien. 

Slutsats • Sjuksköterskan kan använda humor på ett varmt och inkluderande sätt för att få kontakt 
med sina medarbetare. 

• Sjuksköterskan kan använda humor på ett varmt och inkluderande sätt för att lättsamt reta 
medarbetare över deras handlande i situationer. 

• Sjuksköterskan kan använda humor på ett varmt och inkluderande sätt för att lindra oro 
som är förknippad med stress och hög arbetsbelastning inom teamet. 

• Sjuksköterskan kan använda varm och mild humor. 
• Sjuksköterskan kan använda humor på ett positivt och inkluderande sätt för att ena 

teamet. 
• Sjuksköterskan kan använda humor för att spegla eller tillåta ett uttryck av underliggande 

spänning eller irritation inom team. 
• Sjuksköterskan kan på ett humoristiskt sätt använda hån och pikar när de känner sig 

maktlösa istället för att uttrycka sina bekymmer/oro direkt. 
 

Vetenskaplig  
kvalitet 

Grad I 
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