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Sammanfattning Bakgrund: De människor som personalen möter inom 
vården har på ett eller annat sätt drabbats av sjukdom eller 
skada, fysisk eller psykisk. Sjuksköterskans uppgift är att 
främja hälsa och lindra lidande. Det kan sjuksköterskan 
göra genom att använda humor som kan lätta upp 
patientens tillvaro i en svår livssituation. Syfte: Syftet 
med denna litteraturstudie var att belysa vad humor har 
för inverkan på patienten och om den kan vara till nytta i 
omvårdnadsarbetet. Metod: Resultatet i litteraturstudien 
baseras på sjutton stycken vetenskapliga artiklar som 
söktes i databaser som var relevanta utifrån syftet. Dessa 
artiklar kvalitetsgranskades och analyserades. Resultat: 
Resultatet visar på många positiva effekter både 
fysiologiskt och psykologiskt, såsom avslappning, 
smärtlindring, som copingstrategi för att hantera 
svårigheter och möjlighet att se livet i ett nytt perspektiv. 
Humor underlättar i omvårdnadsarbetet eftersom det är ett 
sätt att skapa närhet i relationen mellan patient och 
sjuksköterska, det underlättar också kommunikationen 
och ger patienten ett sätt att uttrycka svåra känslor. 
Humor kan vara till nytta i omvårdnadsarbetet men måste 
användas med försiktighet eftersom alla patienter är unika 
och uppfattar humor på olika sätt. Implikation: Aktuell 
vetenskaplig forskning på humorns fysiologiska effekter 
efterfrågas och att kunskap om humor och dess effekter 
bör bli en del i sjuksköterskans grundutbildning. 
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Abstract Background: The individuals encountered by health care 
staff all suffer from somatic or psychiatric illness or 
injury. The nurse's task is to promote health and alleviate 
suffering. The nurse can do that by using humour to 
relieve the situation at a difficult time in life. Purpose: 
The purpose of this review is to determine the effect of 
humour on the patient and if it can be of use in nursing 
care. Method: The results of the literature review are 
based on seventeen scientific articles found in databases 
relevant for the purpose. These articles were scrutinised 
and analysed. Results: The results show numerous 
positive effects both physiologically and psychologically, 
such as relaxation, pain relief, a coping strategy for 
handling difficulties and a possibility to see life from a 
different perspective. Humour can facilitate nursing care 
since it is a way of creating a closer nurse-patient 
relationship. It may also aid communication and give the 
patient a means of expressing difficult emotions. Humour 
can be of use in nursing care but must be used with care 
since all patients are unique, with an individual 
apprehension of humour. Implication: Up-to-date 
scientific research regarding the physiological effects of 
humour is desirable, as is the inclusion of knowledge of 
humour and it's effects in nursing education.
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Inledning 
”Konsten i medicinen är att roa patienten medan naturen sköter läkningen” sa Voltaire 
(citerad av Näslund, 1999, sid. 26). Eller som bibeln säger ”ett glatt hjärta är en god 
läkedom, men ett brutet mod tar märgen ur benen” (Svenska bibelsällskapet, 1982). Vad 
som händer inne i människans psyke och kropp till följd av humor är svårt att säga och 
om detta har det spekulerats i århundraden (Cousin, 1979). Skratt har bevisats ha 
fysiologiska effekter genom att det sänker spänningen i musklerna, ökar 
syreupptagningen samt ger hjärtat träning (Rössner, 2005). Ett gott skratt är en 
fysiologisk effekt av humor som inverkar på människans välbefinnande genom en 
känsla av lättnad (Olsson, 2003). 
 
Humor är att på ett eller annat sätt ha roligt. Humor verkar dessutom på många sätt vara 
användbart. Humor kan lätta upp tillvaron vid svåra livssituationer. I vården möter 
personalen sjukdom, lidelse, sorg, ångest, smärta och död (Tyrdal, 2002c). Vid dessa 
möten känns de små glädjeämnena viktigare och mer betydelsefulla. Vård kan ges utan 
humor men det är lättare att skapa en relation och främja samarbetet mellan patient och 
vårdpersonal om humor används. Det underlättar också vid situationer som kan kännas 
utelämnande för patienten. De flesta vårdsituationer kan mjukas upp med humor. Enligt 
Lantz och Siitonen (2002) ska plats ges för humor men användas med känsla. 
Sjuksköterskan bör ha ett evidensbaserat förhållningssätt till humor och använda den 
med försiktighet i omvårdnadsarbetet (McCreaddie & Wiggins, 2007). ICN, 
International Council of Nurses (2007) säger att behovet av vård är universellt och alla 
individer ska behandlas med respekt oavsett ålder, etnisk tillhörighet, kön, social status 
med mera. Sjuksköterskan fyra grundläggande ansvarsområden är att främja hälsa, 
förebygga sjukdom, återställa hälsa och lindra lidande. 
  
Vårdsektorn genomför åtstramningar, besparingar och effektivitetsökningar (Rössner, 
2005). För att kunna öka patientens välbefinnande och minska smärta är humor som 
omvårdnadsverktyg ett kostnadseffektivt och biverkningsfritt sätt. Bennett och 
Lengacher (2006a) menar att det är lätt att implementera humor i vården då det inte tar 
någon extra tid. 
 
 

Bakgrund 
Att definiera humor i vardagsspråket är ofta lätt men att definiera begreppet humor 
vetenskapligt är betydligt svårare (Olsson, 2003; Tyrdal, 2002a). Enligt Olsson (2003) 
råder det terminologiskt kaos och det är svårt att hitta någon definition som täcker 
humorns alla möjliga funktioner och egenskaper. Däremot finns olika definitioner som 
betonar särskilda aspekter av humorn och som kanske bäst kan ses som ett komplement 
till varandra.  
 
Enligt Nationalencyklopedin (u.å.b) har begreppet humor sitt ursprung från latinet och 
betyder vätska (se bilaga A). Har en människa humor som en egenskap så innebär det 
att denne har sinne för det roliga och accepterar tillvarons ofrånkomligheter med visst 
nöje. Humoristiska situationer uppstår när regler för kommunikation bryts. I engelska  
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och amerikanska språket står humor för både humor och humör (Tyrdal, 2002a). Ett gott 
sinne för humor innebär inte automatiskt att människan har ett mycket gott humör. 
Humorn värderas olika beroende på att den är unik för varje människa (Hyrkäs, 2005; 
Olsson, 2003). Användandet och uppskattning av humor är olika mellan olika 
professioner, kulturer, etniska grupper, åldrar och kön (Hyrkäs, 2005). I detta arbete 
används begreppet humor som ”förmågan att skämta och uppskatta skämt” och 
”förmågan att se med distans och ett försonligt leende på tillvarons brister” samt skratt 
som ett ”(reflexmässigt) uttryck för känsla av munterhet eller glädje” (ne.se, u.å.b). 
 
Nightingale (1946) betonade skrattets värde och förklarade att smärtsamma upplevelser 
går bättre att hantera genom ett rejält skratt. Idén om att humor och skratt är bra för 
hälsan har uppmärksammats under senare år, både hos allmänheten såväl som hos 
många hälsovårdsutövare (Martin, 2007). Sedan Aristoteles tid har ett antal läkare och 
filosofer föreslagit att skratt har viktiga hälsoeffekter, såsom förbättra blodcirkulationen, 
understödja matsmältningen, återställa energin, motverka depression och förstärka 
funktionen hos några av kroppens organ. Detta har aktualiserats under senare år, 
eftersom moderna medicinska upptäckter som endorfiner, cytokiner, naturliga 
mördarceller [NK-celler] och antikroppar har blivit tillagda till listan av kroppsliga 
substanser som tycks bli positivt påverkade av humor och skratt (ibid.). Norman 
Cousins har medverkat till att humorns och skrattets betydelse inom vården diskuteras 
flitigt (Godfrey, 2004). Cousins (1979) beskrev hur han genom att använda sig av 
humor och skratt i stället för traditionell läkemedelsbehandling symtomfri från 
Bechterews sjukdom. Hela människan påverkas av humor och skratt, det är inte bara en 
psykologisk eller kognitiv process utan det leder till många olika reaktioner i kroppen 
(Tyrdal, 2002b).  Forskningen har bara kartlagt delar av detta reaktionsmönster. 
 

Fysiologiska effekter 

Impulsen att skratta börjar med att något av våra sinnesorgan stimuleras; vi hör eller ser 
någonting roligt (Näslund, 1990). Det utlöser reaktioner i hypothalamus och hypofysen 
vilket leder till ökad produktion av katekolaminer, det vill säga adrenalin och 
noradrenalin som gör att hjärtat slår snabbare, blodflödet stimuleras och 
andningssystemet påverkas på ett positivt sätt. Skrattutbrott leder till att pulsen och 
blodtrycket stiger för att sedan falla tillbaka under utgångsnivån (Tyrdal, 2002b). De 
fysiologiska förändringarna vid skratt följer samma mönster som vid fysisk aktivitet. 
Den som skrattar ofta motionerar hjärtmuskeln och ger hjärtat konditionsträning. Det 
finns enligt Tyrdal (2002b) belägg för att det är många biologiska processer som blir 
gynnsamt påverkade vid daglig humoranvändande men det är oklart hur mycket 
individen måste le eller skratta för att det ska få någon praktisk nytta. 
 
Skratt och humor stimulerar både kroppens fysiologiska och psykologiska system 
(Christie & Moore, 2005). De fysiska fördelarna av humor beskrivs som förbättrade 
mentala funktioner, träning av muskler och avslappning, förbättrad andning, stimulation 
av cirkulationen, minskad utsöndring av stresshormoner, förbättrat immunsystem och 
förbättrad produktion av endorfiner (Hyrkäs, 2005). Skratt består av serier med djup 
utandning och inandning med korta pauser (Tyrdal, 2002b). Vanligtvis andas 
människan 16-18 gånger per minut men under skratt kan detta öka till 25-30 gånger. 
Andning under skratt är djup och ger därför kroppen maximal tillgång till syre.  Skrattet  
 

2 



 

har beskrivits som att jogga inombords då det masserar många inre organ som 
mellangärde, hjärta och lungor (Näslund, 1990). Andningsmuskulaturen får en viss 
träning under skratt och troligtvis ökar lungvolymen vid skrattstimulering (Tyrdal, 
2002b). Det finns emellertid ingen studie som kan ge riktlinjer för hur mycket skratt 
som behövs för att få effekt. Patienter med astma och bronkit rekommenderas olika 
övningar som att blåsa i ballonger och gå på fysioterapi. Vissa patienter föredrar humor 
och skratt framför konventionell lungfysioterapi. Det ger dem en känsla av fri andning i 
många timmar efteråt (ibid.). 
 
Humor som leder till skratt leder till positiva fysiologiska förändringar i kroppen som 
främjar hälsa (McCreaddie & Wiggins, 2007). En positiv effekt av humor är att det 
hjälper patienter som lever med kronisk eller svår cancersmärta, akut operationssmärta 
eller vid ångest och depression (Christie & Moore, 2005). Humor påverkar hjärnans 
produktion av endorfiner som är kroppens naturliga smärtdödande ämne (Näslund, 
1990). Ortopedipatienter som deltog i humorgrupper krävde mindre smärtstillande 
läkemedel än de patienter som inte deltog (McCreadie & Wiggins, 2007). Skratt är även 
ett hälsosamt sätt att reducera stress och få kroppen att slappna av och rankas högt bland 
många olika avslappningsmetoder (Christie & Moore, 2005). 
 
 

Psykologiska effekter 

Martin (2007) påpekar att idén om humorns hälsoeffekter är mer komplex än den först 
kan verka. Det är därför viktigt att upptäcka vilka mekanismer som påverkas av humor 
som i sin tur leder till en förbättrad hälsa. Skratt involverar andning, muskulatur och 
stämband. Det leder till positiva känslor som förmedlas genom aktivitet i det limbiska 
systemet och andra delar av hjärnan. Detta leder till förändringar i det autonoma 
nervsystemet och det endokrina systemet. Humor påverkar kognitiva processer genom 
att dämpa den negativa hälsoeffekten av psykosocial stress.  Genom att öka individens 
nivå av socialt stöd påverkas det mellanmänskliga samspelet positivt. Även 
beteendemässiga processer påverkas av humor då den har en välgörande effekt på hälsa 
genom att främja en hälsosam livsstil (ibid.).  
 
De psykologiska fördelarna av humor är följande; minskar oro, spänningar och stress 
samt depressioner, självdestruktivitet och ensamhet (Christie & Moore, 2005; Hyrkäs, 
2005). Det har visats att nivån av stresshormonet kortisol sjunker signifikant vid skratt, 
vilket leder till att minska negativ stress (Tyrdal, 2002b). Självkänslan förbättras vid 
humorstimulering och det framkallar hopp och energi samt gynnar känslan av makt och 
kontroll. Användandet av humor kan också hjälpa patienter att klara sig igenom 
förlägenheter och upprätthålla värdighet (Åstedt-Kurki & Liukkonen, 1994). 
 
Humor, skratt och glädje har flera goda effekter för välbefinnande såsom att minska 
stress, smärta, rädsla och depression (Näslund, 2001; Olsson, 2003). Det kan även bidra 
till ökad självkänsla, positivitet och minskad nedstämdhet. Humor kan framkalla hopp 
och energi då den minskar oro, spänningar och stress. Detta ger patienten en känsla av 
makt och kontroll över situationen (Hyrkäs, 2005). Att uppleva hopp är en viktig 
förmåga för människan, speciellt vid svåra förhållanden som sjukdom kan innebära  
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(Svensk sjuksköterskeförening, 2011). Hopp ger vid sådana tillfällen tröst och glädje. 
Hopp är också en drivkraft framåt som kan innebära att livet känns värt att leva. Humor 
kan dämpa en överväldigande känsla av allvar och ersätta denna känsla med hopp om en 
positiv förändring (Olsson, 2003). 
 
Coping är ett begrepp som används inom psykologisk stressforskning (ne.se, u.å.a). 
Coping står för de mentala strategier en människa använder sig av för att hantera en 
psykiskt påfrestande situation. Humor kan vara ett viktigt verktyg för att reducera 
ångest och stress (Christie & Moore, 2005). Patienter kan få en stunds vila och glömma 
obehagliga saker för ett tag genom att använda humor (Åstedt-Kurki & Liukkonen, 
1994). Att använda humor hjälper patienter att höja lusten och öka deras hopp och tro 
till överlevnad, det tar också bort uppmärksamheten från småkrämpor och smärta och 
ger möjlighet till glädje och avslappning. Humor kan vara ett viktigt verktyg för 
individer som upplever kris (Christie & Moore, 2005). De patienter som använder sig av 
humor som copingstrategi rankade sin fysiska hälsa högre än de som inte använde sig 
av det. Att använda humor som copingstrategi kan bland annat lindra depressiva 
tillstånd. Freud betraktade humor som en dyrbar gåva och skattade humor som vår 
viktigaste försvarsmekanism (Olsson, 2003). 
 

 

Omvårdnad 

I det humanistiska synsättet ses hälsa som något mer än att inte vara sjuk, det kan vara 
att känna välbefinnande vilket innefattar en skön känsla i kroppen och att må bra 
(Hedelin, Jormfeldt & Svedberg, 2009). En känsla av sammanhang [KASAM] ger 
individen en upplevelse av hälsa och detta innebär att individen har möjlighet att förstå 
och hantera det som händer. Hur individen kan hantera stressade situationer beror på 
vilken nivå av KASAM individen besitter. Att klara av omvärldens krav och hantera 
sina egna känslor är därmed viktigt för att uppleva hälsa. Enligt Svensk 
Sjuksköterskeförening (2011) är en humanistisk syn grunden för all omvårdnad. En 
väsentlig utgångspunkt i omvårdnaden är det holistiska perspektivet där den hela 
människan står i fokus och inte enbart som kropp, psyke, själ och/eller ande (Hedelin et 
al., 2009). Omvårdnaden sker på personnivå där människan ses som en fri och unik 
individ och ska därför mötas individuellt efter sina unika förutsättningar (Svensk 
sjuksköterskeförening, 2011). Vård med fokus på patienten innebär att den individuella 
patientens önskningar, behov och förväntningar uppfylls (Fransson Sellgren, 2009).  
 
På många sjukhus är humorn integrerad med den holistiska medicinen (Tyrdal, 2002c). 
När humor visas i form av medmänsklighet, förståelse och sympati bidrar den till 
gemenskap, kommunikation och läkning. Sammanhanget mellan psyke, nervfunktioner 
och immunförsvaret har visat att positiva känslor kan hjälpa till i läkandeprocessen. I en 
vårdsituation möter patienten omvårdnadspersonal och i det mötet kan både humor och 
kommunikation vara goda arbetsredskap. Humor skapar kontakt. Humor kan vara ett 
bra sätt att öppna upp för ångest och förtvivlan samt öka patientens förmåga till att se 
sin situation i ett nytt perspektiv och öka patientens självrespekt. För att uppnå en känsla 
av välbefinnande är humor i vardagen viktigt för de flesta människor (Olsson, 2003; 
Tyrdal, 2002a). Människor mår bra när de delar ett skratt med andra och det resulterar i 
en känsla av samhörighet och vänskap (Christie & Moore, 2005). Det är känt att humor  
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har ett antal fördelar till att stärka mellanmänskliga relationer och ge socialt stöd 
(McCreaddie & Wiggins, 2007). 
 
Personer framstår som mer äkta och vinner tillit när det de säger överensstämmer med 
känslorna som förmedlas (Tyrdal, 2002d). Det är därför en paradox att humor med sin 
inkonsekvens kan bidra till bättre kommunikation. Det kan förklaras med att känslor 
förmedlas oavsett om personen vill eller inte. Med humor kommuniceras känslor som 
ångest, fruktan, bekymmer, sorg, hopp och glädje. Känslorna visas samtidigt som de blir 
ofarliggjorda. När humor används är det viktigt att veta att humor betyder olika för olika 
människor. En viss humor ger leenden, andra ger skrattkramp. Vårdpersonal bör 
använda sig av olika stimuli till olika patienter beroende på hur stark reaktion som 
eftersträvas. Risken att såra patienten psykiskt och socialt är väsentligt större än risken 
att få fysiska obehag vid användandet av humor. Risken är extra stor att budskapet 
missförstås när hälsan står på spel och följderna blir då större (Hyrkäs, 2005; Tyrdal, 
2002e). Patientens värderingar bör respekteras vid tillfället då humor används, 
meningen är att skratta ihop och inte åt varandra (Hyrkäs, 2005). 
 
Humor har en positiv effekt på människan. För att ta reda på om humor kan användas 
som ett omvårdnadsverktyg i sjuksköterskans dagliga arbete med patienter, är det 
viktigt att klargöra humorns inverkan på människans kropp och psyke. 
Litteraturstudiens frågeställningar är: 
 
• Hur påverkas människan fysiologiskt och psykologiskt av humor? 
• Kan användandet av humor i omvårdnaden vara till nytta? 
 
 

Syfte 

Syftet var att belysa vad humor har för inverkan på patienten och om den kan vara till 
nytta i omvårdnadsarbetet. 
 
 

Metod 

Studien genomfördes som en litteraturstudie utifrån Fribergs (2006) modell. En 
inledande litteratursökning gjordes för att få en överblick av tidigare forskning. 
Vetenskapliga artiklar som var relevanta för syftet söktes i databaser för att därefter 
kvalitetsgranskas och analyseras. Willman, Stoltz och Bahtsevanis (2011) 
bedömningsmodell användes vid granskningen av de vetenskapliga artiklarna. 
 
 

Datainsamling 

Först gjordes en pilotsökning i databasen Cinahl för att undersöka om det fanns 
relevanta artiklar inom det önskade problemområdet. Sökningar gjordes därefter i de 
omvårdnadsinriktade databaserna, Cinahl, PubMed och PsycInfo, som ansågs mest 
relevanta utifrån det valda området. Utifrån problemformulering och syfte valdes 
lämpliga sökord ut. Sökorden, se bilaga B, som användes var effect, effects, humor,  
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laughter, mental, nursing och physical, som kombinerades i en fritextsökning. Som 
ämnesord valdes i Cinahl (subheadings)  “wit AND humor” och i PubMed (meshterm) 
”wit AND humor as topic” i kombination med effect, effects, humor, laughter, mental, 
nursing och physical. I PsycInfo gjordes fritextsökningar på sökorden i olika 
kombinationer. En frisökning gjordes i Vård i Norden med sökordet humor. Under 
arbetes gång har forskare hittats som verkat haft stor betydelse inom humorforskning; 
Åstedt-Kurki och Celso. Därför gjordes en sökning i PubMed för att hitta relevanta 
artiklar inom området humor. Fler sökningar har gjorts med andra sökord som inte har 
presenterats på grund av att inga relevanta artiklar hittades. De sökningar som gav 
dubbletter har inte heller redovisats. De sökningar som gav resultat har redovisats i 
bilaga C. Inklusionskriterierna var att det skulle vara patientfokus, att det var research 
articles, att det fanns abstract tillgängligt samt att artiklarna publicerats på engelska eller 
svenska, danska eller norska. Exklusionskriterierna var att de vetenskapliga artiklarna 
inte skulle vara äldre än tio år, handla om barn eller vara reviewartiklar. Artiklar som 
handlade specifikt om clowner har också valts bort. I de manuella sökningarna på 
relevanta artikelförfattare har artiklar tagits med som är äldre än 10 år eftersom de 
ansågs vara betydande för resultatet. 

 
Totalt hittades 228 artiklar, varav 70 abstract lästes där titeln innehöll humor och/eller 
verkade relevanta till syftet. Utifrån dessa valdes 25 artiklar ut till urval ett. Dessa 
artiklar lästes i sin helhet och från dessa valdes 17 artiklar ut till urval två eftersom de 
bedömdes svara mot syftet. Artiklarna granskades enligt Willman, Stoltz och 
Bahtsevanis (2011) granskningsmall och alla fick hög evidensgrad. För att bestämma 
kvalitetsgraden poängsattes frågorna i granskningsmallen med ett poäng för ja och noll 
poäng för nej eller vet ej. Frågor som inte hade dessa svarsalternativ poängsattes med ett 
poäng om frågan gick att besvara. Artiklarnas antal poäng avgjorde vilken evidensnivå 
de fick. Poängen delades in i tre nivåer, hög, mellan och låg, där hög innebar att 
poängsumman uppgick till 65% av den totala summan. I artikelöversikten, bilaga D1-
D11, E1-E4 samt F, redovisas resultatet av denna kvalitetsgranskning. Av de artiklar 
som valdes ut hade tolv kvalitativ forskningsansats och fyra kvantitativ forskningsansats 
samt en som hade både kvalitativ och kvantitativ forskningsansats. 

 
 

Databearbetning 

Efter genomgång av abstract valdes de artiklar bort som var reviewartiklar samt de som 
inte motsvarade litteraturstudiens syfte. De flesta artiklar som valdes ut till urval ett gick 
även vidare till urval två, förutom de artiklar som saknade vetenskaplig kvalitet och var 
dubbletter. De vetenskapliga artiklarna som valts ut till urval två lästes igenom enskilt 
ett flertal gånger och resultaten översattes till svenska för att på bästa sätt kunna 
bearbeta dem. Gemensamt togs därefter det ut som var centralt i relation till syftet. 
Varje artikel diskuterades till konsensus var uppnådd. I resultaten urskiljdes olika 
gemensamma nämnare som svarade mot syftet och utifrån dessa bildades tre olika 
kategorier; Fysiologiska effekter, Psykologiska effekter och Omvårdnad. Utifrån dessa 
kategorier sorterades relevanta resultat in under respektive kategori. I bilagorna D1-D11 
och E1-E4 samt F finns en sammanfattning av varje artikel utifrån syfte, metod och 
slutsats av resultaten. 
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Nyttan av att 
använda humor i 

omvårdnaden
Psykologiskt

Fysiologiskt

Omvårdnad

• Stärker självkänsla

• Ökar livskvalitet

• Håller de tunga 
tankarna borta

• Skapar en känsla av 
lättnad och 
välbefinnande

• Strategi för att 
hantera svårigheter

• Se livet i en ny 
dimension

• Smärtlindring

• Avslappning

• Ger välbehag

• Skapar närhet

• Bygger broar mellan 
människor

• Möjlighet att ta emot 
budskap på ett 
avdramatiserat sätt

• Sätt att uttrycka 
svåra känslor

Tabell 1, Modell över resultatet

Resultat 
 

 
Det har framkommit tre olika kategorier (tabell 1 - resultatmodell) i resultatet som 
presenteras nedan. 
 
Humor kunde inte ersätta vetenskaplig kunskap eller fakta relaterat till hälsa och 
sjukdom men kombinerad med vetenskaplig skicklighet och medmänsklighet gav 
humor en mellanmänsklig dimension för värdefull för att förbise (Kinsman Dean & 
Gregory, 2005). Humor och skratt kunde inte bota en obotlig sjukdom, men betydelsen 
av humor och skratt borde inte bara avfärdas utan kunde användas som ett redskap för 
att visa medkänsla och ge en personcentrerad vård. Humor höjde välbefinnandet och 
hjälpte patienter att hantera stress och svårigheter i livet (Isola & Åstedt-Kurki, 1997).  
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Fysiologiska effekter 

Patienter uppgav att skratt förlängde livet, minskar smärta och hopplöshet (Westburg, 
2003). Humor och skratt stärkte patienternas vitalitet, främjade avslappning och hjälpte 
dem att uthärda fysisk smärta (Forssén, 2007). Zweyer, Velker och Ruchs (2004) studie 
visade att glädje som uttrycks på ett äkta sätt är en medlare mellan en humoristisk 
upplevelse och förändringar i smärtuppfattning. Medelnivån på smärttröskel och 
smärttolerans ökade i grupper som fick humorstimulans, i detta fall av en humoristisk 
film. Tjugo minuter efter humorstimulansen sjönk stämningsläget tillbaka till 
ursprungsnivån medan den fysiologiska smärttoleransen bibehölls. Deltagare som hade 
en mindre allvarsam läggning hade genomgående en högre smärttolerans. 
 
Skratt ledde till lunghyperinflation hos patienter med Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom 
(KOL) (Lebowitz, Suh, Diaz & Emery, 2011) Att ha ett sinne för humor kunde vara ett 
skydd för negativa psykosociala- och hälsoföljder av sjukdomen, inkluderat risken för 
depressiva symptom, försämring av livskvalitet och kanske andningsinfektioner.  
Lebowitz et al. (2011) förväntade sig att skratt gav positiva effekter på lungvolymen hos 
KOL patienter men misslyckades med att visa detta. Istället hade skratt en negativ effekt 
på lungvolymen hos dessa patienter, då de fick ökad hyperinflation och kippade efter 
luft vid skratt. Patofysiologiska förändringar i lungorna hos KOL patienter resulterade i 
akut försämrad lungfunktion efter skratt.  
 

 
Psykologiska effekter 

I studien av Lebowitz et al. (2011) hörde sinne för humor ihop med positiva 
psykologiska funktioner. Patienterna uppgav att de använde sig av humor i det dagliga 
livet vilket var en viktig del av det mänskliga välbefinnandet (Isola & Åstedt-Kurki, 
1997; Lebowitz et al., 2011). I studien av Åstedt-Kurki, Isola, Tammentie och Kervinen 
(2001) har framkommit att om humor har varit en viktig del i individens liv kommer 
den att fortsätta ha en viktig roll i den förändrade situationen som en sjukdom innebär. 
Humor i relationen mellan sjuksköterska och patient hjälpte patienten genom svåra 
situationer, att klara av sin sjukdom och att överleva samt att ta sig igenom 
svårigheterna som sjukdomen innebar. Det var även viktigt för att bygga upp 
patienternas självkänsla under sjukdomsperioden (Kvåle, 2006). Försiktigt använt 
kunde humor ge livet en ny dimension (Olsson, Backe, Sörensen & Kock, 2002).  
Humor skapade närhet och gav en familjär känsla (Isola & Kurki, 1997). Patienter 
kände att humor hade en positiv effekt på atmosfären på sjukhusavdelningen och att 
stämningen inte var så allvarlig vilket var betydelsefullt under vårdtiden (Isola & 
Åstedt-Kurki, 1997; Engman & Lundgren, 2009). Patienterna sökte gemenskap med 
andra patienter och detta gav dem glädje i sin livssituation (Engman & Lundgren, 
2009). I Westburgs (2003) studie uppgav både patienter och personal att skratt gav 
positiva effekter såsom känsla av att känna sig; avslappnad, lycklig, hälsosam, lättad, 
lätt om hjärtat och energifylld. Patienterna betonade främst glädjen, humorn och 
gemenskapen då de ansåg att det hade stärkt deras välbefinnande och bidragit till 
tillfrisknandet (Engman & Lundgren, 2009). 
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Patienter med sinne för humor hade färre symptom av depression och ångest som gav 
dem en förbättrad livskvalitet (Lebowitz et al., 2011). Att delta i humorterapigrupper 
har visat sig vara ett effektivt sätt att förbättra deprimerade patienters livskvalitet 
(Walter et al., 2007). 
 
Humor uppmättes ha effekt som copingsstrategi för stress (Lebowitz et al., 2011). Hos 
äldre, boende på servicehus, har sambandet mellan humor som copingstrategi, tron på 
sig själv och stöd från omgivning visat att humor i sig själv kan spela en viktig roll i att 
förstärka självkänslan (Marziali, Mc Donald & Donhue, 2008). Äldre hade lättare att 
hantera livsstress om de hade ett humoristiskt sinnelag. Humor ansågs vara användbart 
till att klara av problem i livet (Celso, Ebener & Burkhead, 2003). Humor användes till 
att närma sig känsliga ämnen relaterade till den specifika sjukdomsdiagnosen, 
exempelvis att kunna närma sig och hantera ämnen som impotens och inkontinens för 
patienter med prostatacancer (Kinsman Dean & Major, 2008). I studien av Engman och 
Lundgren (2009) var humor en copingstrategi för att klara av en bröstcancerdiagnos och 
den känslomässiga stämning som följer en sådan. Ett gott sinne för humor kan vara ett 
verktyg för att uttrycka svåra känslor (Kinsman Dean & Major, 2008). Den fysiska 
hälsan hos de äldre patienterna i Petzäll och Olssons (2007) studie förändrades inte av 
humorstimulans. Däremot ökade patienternas välbefinnande och minskade deras 
nedstämdhet genom dessa humoraktiviteter som tillsammans med andra patienter 
lockade till mycket skratt. Denna positiva upplevelse hjälpte patienterna att hantera sin 
försämrade fysiska hälsa i vardagen. 
 
 

Omvårdnad 

Med humor kan broar byggas mellan människor av olika bakgrund och kulturer då 
skratt är ett språk som förstås av alla (Olsson et al., 2002). Humor sades vara universell 
men hur humorn användes och togs emot var beroende av bland annat etnicitet, ålder, 
utbildning och klasstillhörighet (Kinsman Dean & Gregory, 2005; Forssén, 2007). 
Sjuksköterskorna upplevde humorn som något individuellt och personligt (Isola & 
Åstedt-Kurki, 1997). Både patienter och sjuksköterskor var unika individer som 
antingen såg eller inte såg humor som en del av hälsa och välbefinnande (Åstedt-Kurki 
et al., 2001). Patienter förknippade humor och skratt med lek i Petzäll och Olssons 
(2007) studie. Varje individs sinne för humor formades bland annat av deras tidigare 
upplevelser i livet. Det var viktigt för sjuksköterskan att inse att en lättsam och lekfull 
attityd är en integrerad del av den vuxna personligheten och i den vuxnes liv och att 
humor inte behöver sättas åt sidan i en vårdsituation (Åstedt-Kurki, et al., 2001). 
Patienter beskrev olika barriärer för att kunna ta till sig humor såsom svårigheter att tala 
eller att ha dålig hörsel (Isola & Åstedt-Kurki, 1997).  
 
Nödvändigt för humor var interaktionen mellan sjuksköterska och patient (Isola & 
Åstedt-Kurki, 1997). När sjuksköterskor använde humor bidrog den till att skapa en 
starkare relation (Johnson, 2002; Engman & Lundgren, 2009). Enligt Kinsman Dean 
och Major (2008) var humor ett sätt att skapa ett band mellan patienter och vårdgivare 
så att patienten kunde humanisera upplevelsen av sjukdom. Ett gott sinne för humor 
spelade en viktig roll i den mellanmänskliga kommunikationen och kunde hjälpa till att 
skapa goda relationer (Olsson et al., 2002). Att dela ett skratt gav en känsla av säkerhet  
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och upprättade en intimitet i relationen mellan människor, det underlättade även 
förståelsen för varandras situation och kommunikationen dem emellan (Kinsman Dean 
& Major, 2008). Humor var ett bekvämt och effektivt sätt att framföra ett budskap på ett 
avdramatiserat sätt vilket gjorde den aktuella diagnosen lättare för patienten att 
acceptera (Engman & Lundgren, 2009; Kinsman Dean & Major, 2008). En ledare i en 
vårdgrupp hade en viktig roll i hur humor användes och hade förmågan att exempelvis 
bryta isen i ett vårdsammanhang genom att använda ett skämt (Oliffe, Ogrodniczuk, 
Botorff, Hislog & Halpin, 2009). Humorn gav många fördelar men det fanns också 
tillfällen då välmenande skämt kunde orsaka obehag för patienter och där hade ledaren 
ansvaret för att se till att humor inte användes på fel sätt, exempelvis som ett försvar 
mot ångest, som en mask för aggression mot någon annan eller för att undvika viktiga 
och/eller känsliga ämnen. Patienterna i Kinsman Dean och Gregory’s (2005) studie 
uppgav omständigheter där de ansåg att humor inte uppskattades, såsom när rädsla, oro 
och smärta var som starkast vid en plötslig försämring i hälsotillståndet.  
 
I studien av Kvåle (2006) ansåg patienterna att det var viktigt att sjuksköterskorna var 
blida, tillmötesgående och trevliga, men nämner också humor och glädje som viktiga 
faktorer för att få god omsorg. Patienterna önskade att få något mer än bara medicin, 
såsom en närmare och djupare relation med sjuksköterskan, för att få stöd i sin svåra 
livssituation (Engman & Lundgren, 2009). Humor i sig själv kan vara terapeutisk på 
grund av det sätt den ger välbehag (Kinsman Dean & Major, 2008). Patienterna önskade 
att det skulle vara mer skratt och humor på avdelningen då det hjälpte till att hålla de 
tunga tankarna borta (Kvåle, 2006). I studien av Olsson et al. (2002) var empati en 
förutsättning för att använda humor i vårdsammanhang. Humor levererat med känsla 
och omsorg var effektivt (Kinsman Dean & Major, 2008). Patienterna gav uttryck för att 
de sjuksköterskor som gav bäst omsorg var de som log och hade ett gott humör (Kvåle, 
2006). Ingen av patienterna hade något emot att sjuksköterskorna använde humor utan 
välkomnade alla sådana försök (Åstedt-Kurki et al., 2001; Johnson, 2002; Engman & 
Lundgren, 2009).  
 
Det kunde vara svårt för sjuksköterskorna att identifiera humor och spiritualitet hos de 
patienter de vårdade, särkilt under korta vårdtider (Johnson, 2002). Kinsman Dean och 
Major (2008) menar att vårdpersonalen kände på sig när det passade sig att använda 
humor och bör därför lita på sin instinkt. Patienterna uppskattade när någon pratade och 
skämtade med dem eftersom det piggade upp (Engman & Lundgren, 2009). Kinsman 
Dean och Gregory (2005) har undersökt användandet av humor i själva dödsögonblicket 
och funnit att det försiktiga användandet av humor som familjen visar vid dödsbädden 
skingrar myten att humor är olämpligt i sådana sammanhang. I studien av Kinsman 
Dean och Major (2008) talade en patient, på en palliativ avdelning, om den trygghet hon 
kände när hon kunde använda sig av humor för att låta andra förstå att hon visste om att 
hon skulle dö.  
 
Humor som ledde till skratt gjorde att patienter med både låg och hög känsla av hopp 
mådde bättre (Westburg, 2003). Patienterna önskade fler tillfällen och möjligheter till 
humor och skratt då det var viktigt för deras mentala hälsa. De med låg känsla av hopp 
behövde mer stimulans utifrån för att skratta än de som hade hög känsla av hopp.  
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Diskussion 

Metoddiskussion 

Studien utfördes som en litteraturstudie. En pilotsökning gjordes där enbart humor 
användes som sökord och antalet träffar blev tillräckligt många för att gå vidare med 
forskningsområdet. Sökningarna började med att en ämnesordsökning gjordes i de olika 
databaserna Cinahl, PubMed och PsykInfo. Träffarna blev så många att sökningarna 
behövde begränsas. Därför valdes ytterligare sökord för att få fram så många artiklar 
som möjligt relevanta till problemformulering och syfte. Det kan ses som en styrka att 
många artiklar återkom med olika sökordskombinationer och i flera av de olika 
databaserna eftersom det tyder på att sökorden var relevanta till syftet.  
 
En sammanfattning av alla artiklars resultat gjordes för att lättare kunna se vad som 
kunde användas till denna litteraturstudie. Forskningen har gjorts i sex olika länder i de 
artiklar som har hittats; fyra svenska, fyra kanadensiska, tre amerikanska, två finska, två 
schweiziska och en norsk. Detta skulle kunna anses vara en svaghet eftersom 
sjukvården ser olika ut i dessa länder men utifrån vårt problemområde och syfte är det 
oväsentligt. Humor är universellt och är i detta fall inte beroende av kultur och etnicitet, 
hur humor uppfattas spelar roll men däremot skiljer sig inte dess påverkan på kropp och 
psyke. 
 
Resultatet gav flest artiklar med kvalitativ forskningsansats. Detta svarar mot 
litteraturstudiens syfte att hitta de psykologiska effekterna av humor eftersom detta 
mäter en känsla eller upplevelse. Det har varit svårigheter att hitta vetenskapliga studier 
som styrker det fysiologiska sambandet med humor. För att kunna mäta de fysiologiska 
effekterna används en kvantitativ forskningsansats det hade därför varit önskvärt att 
hitta fler sådana vetenskapliga artiklar. Kanske kunde äldre artiklar ha sökts men 
eftersom aktuell forskning var önskvärd gjordes inga sådana sökningar. Då författaren 
Åstedt-Kurki visats sig vara betydelsefull inom forskningsområdet humor gjordes ett 
undantag.  
 
 

Resultatdiskussion 

En svaghet var att tre av de utvalda vetenskapliga artiklarna var pilotstudier med få 
deltagare, men då artiklarnas resultat var entydiga och svarade till litteraturstudiens 
syfte ansågs de ändå vara relevanta att ta med. Då kvalitativa studier oftast har lägre 
deltagarantal än kvantitativa kan det ses som en svaghet att de flesta artiklarna i 
resultatet var med kvalitativ forskningsansats. Etiska aspekter berördes i samtliga 
artiklar.  
 
Är humor och skratt den bästa medicinen? Skratt är underbart men ska inte 
sjuksköterskan vara allvarlig om hon ska behandla sjukdom och smärta? Är det inte 
respektlöst att skratta och skämta när någon är svårt sjuk? Detta var frågor som dök upp 
under arbetets gång. 
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Fysiologiska effekter 

 
Vid skratt används kroppens stora muskelgrupper som genom de rytmiska rörelserna 
aktiveras, vilket främjar avslappning som ger patienten en upplevelse av välbehag 
(Tyrdal, 2002b; Forssén, 2007). Detta konfirmeras av Facente (2006) som talar om det 
magristande skrattet som gör att musklerna spänns för att därefter slappna av. 
Sjuksköterskan kan tänka på att skratt gör gott och leder till att patienten får en stunds 
avslappning och välbehag.  Detta bekräftas av Christie och Moore (2005) som rankar 
humor högt bland många olika avslappningsmetoder. Skratt är dessutom 
stressreducerande vilket gör att patienten slappnar av.  
 
Humor hjälper patienterna att uthärda fysisk smärta (Forssén, 2007). Med hjälp av 
humorstimulans ökar medelnivå på smärttröskel och smärttolerans (Zweyer et al., 
2004). Detta kan bero på att humor påverkar hjärnans frisättning av kroppens 
smärtdödande ämne endorfiner (Näslund, 1990). Patienter som får humorstimulans 
genom humorgrupper kräver mindre smärtstillande läkemedel (McCreadie & Wiggins, 
2007). Humor och skratt leder till att patienter upplever mindre smärta och därmed 
minskas behovet av läkemedel som lindring. Detta kan bero på att patienten glömmer av 
den fysiska smärtan genom att tänka på något roligt men det kan också vara själva 
skrattet som frisätter kroppens endorfiner. Detta bekräftas i studien av Facente (2006).  
 
Det borde vara positivt med humor och skratt för att främja andning och lungvolym 
eftersom skratt ökar andningsfrekvensen betydligt och ger andningsmuskulaturen en 
viss träning. Som sjuksköterska är det dock viktigt att tänka på att patienter med olika 
sjukdomsdiagnoser får olika fysiologiska reaktioner vid skratt. Enligt Tyrdal (2002b) 
föredrar vissa patienter med astma och bronkit humor och skratt som träning i stället för 
traditionell behandling för att underlätta andningen. Däremot upplevde patienter med en 
KOL-diagnos att skrattet gav en negativ effekt då det försämrade deras andning 
(Lebowitz et al., 2011). Humor och skratt reglerar och förbättrar tarmfunktionen som 
vid fysisk aktivitet. Vid magristande skratt kommer tarmarna att röras. Trycket i buken 
stiger vid skratt, vilket kan ge anledning till att begränsa skratt direkt efter ett kirurgiskt 
ingrepp i buk och bäcken (Tyrdal, 2002b). 
 
Varför är det svårt att mäta humorns fysiologiska effekter? Humor och dess fysiologiska 
effekter är ett populärt ämne men det är svårt att hitta aktuella vetenskapliga artiklar. 
Många försök har gjorts för att hitta sambandet mellan humor och den fysiska hälsan 
men då begreppet humor är så komplext är det svårt att göra vetenskapliga mätningar på 
sambandet (Bennett & Lengacher, 2006b). Eftersom de flesta människor vill tro att de 
har ett gott sinne för humor finns en risk att deltagare i studier som mäter humor och 
dess effekter väljer att svara på ett sätt som de antas göra för att uppfylla kriteriet ett 
gott sinne för humor, därför tenderar resultatet att bli missvisande. Varje undersökning 
är också beroende av vilka värderingar forskarna lägger i begreppet humor och vilken 
design och insamlingsmetod de väljer för sina studier (MacDonald, 2004). Trots att 
aktuell forskning inte har hittats nämner omvårdnadslitteratur att skratt har visats ha 
betydelse för immunförsvaret genom att förändringar sker i kroppens antikroppar som 
ökar motståndskraften mot infektioner och att det ökar antalet vita blodkroppar 
(Näslund, 1990). Skratt påverkar också kroppens NK-celler som bland annat utsöndrar 
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ett ämne som dödar cancerceller (Tyrdal, 2002b). Humor som leder till skratt ökar inte 
antalet NK-celler, däremot ökas förmågan att utsöndra det cancerdödande ämnet. Ur 
patientens perspektiv hade det varit intressant att få fram mer vetenskapliga bevis på 
den fysiologiska effekten. 
 
 
Psykologiska effekter 

Många resultat visar positiva psykologiska effekter av hur humorn påverkar patienter. I 
omvårdnadssituationer är det viktigt för sjuksköterskan att oberoende av patientens 
tillstånd främja hälsa och välbefinnande så att det överensstämmer med hur patienten 
lever sitt dagliga liv (Ternestedt & Norberg, 2009). Många patienter angav att de 
använde sig av humor i det dagliga livet. Det borde då vara viktigt för deras 
välbefinnande att fortsätta göra det även under en vårdtid. Humor kan sjuksköterskan 
använda som ett omvårdnadsverktyg för att skapa band till patienten och främja 
gemenskapen dem emellan det kan också hjälpa patienten att få ett nytt perspektiv på 
tillvaron. I Engman och Lundgrens (2009) studie upplevde patienterna att det var humor 
och glädje samt gemenskapen som stärkte deras välbefinnande och hjälpte dem att må 
bättre. Enligt Olsson et al. (2002) kan humor som används varsamt ge livet en ny 
dimension.  Patientens välbefinnande ökar eftersom humor framkallar hopp och energi 
vilket ger en känsla av att ha kontroll över sin situation (Olsson, 2003; Hyrkäs, 2005). 
Sjuksköterska har en viktig uppgift i att främja patientens livskvalitet. I resultatet 
framkom att det går att förbättra patienters livskvalitet genom humorstimulans, till 
exempel genom humorterapigrupper (Walter et al., 2007). Humor kan användas för att 
lätta upp stämningen, det är också ett sätt att hjälpa patienten att hålla de tunga tankarna 
borta. Sjuksköterskan kan använda sig av humor för att ingjuta glädje och hopp hos 
patienten vilket är bra eftersom hoppet är en kraft som gör det möjligt att fortsätta 
framåt. För vissa patienter kan medpatienter vara till hjälp för att hålla humöret uppe, 
det kan vara någon att dela liknande upplevelser med vilket kan upplevas som ett stort 
stöd i en svår situation. Detta får stöd av Engman och Lundgren (2009) samt Isaksen 
och Gjengedal (2006) som talar om vikten av medpatienter som ett stödjande nätverk 
som kan medverka till att ingjuta hopp inför framtiden och glädje i livssituationen. 
Patienter ansåg att humor var en viktig faktor och det som höll dem igång (Isaksen & 
Gjengedal, 2006). Mac Donalds (2004) studie visar att det är enkelt att koppla bort 
tankar genom att skratta eftersom skrattet gör att du inte kan tänka på något annat, 
antingen skrattar du eller så tänker du, det går inte att göra både och. 
 
Forskning har lyft fram humor som en copingstrategi med välgörande effekter för 
individens välbefinnande (Linge, 2010). Humor kan mildra stressen genom sin förmåga 
att bidra till en kognitiv omarbetning av den stressfyllda situationen, så att denna mer 
upplevs som en utmaning än som ett hot (Christie & Moore, 2005). Humor påverkar 
psyket så att det är lättare att hantera svårigheter, det skingrar tankar och gör 
sjukdomssituation mer hanterbar. Sjuksköterskan kan använda humor för att 
avdramatisera det allvarliga i patientens tillvaro vilket lättar upp stämningen. Patienten 
kan använda humor som en copingstrategi då det kan vara ett sätt att hantera oro och 
stress. Det är viktigt att använda humor med varsamhet i mötet med patienten då alla är 
unika och befinner sig i en unik situation.  
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Omvårdnad 

Då människan är en social varelse uppstår ett etiskt krav om ömsesidig hjälp och 
uppmuntran (Malmsten, 2008). Varje vårdtagare vill bli sedd och respekterad som den 
människa hon eller han är, med fel och brister såväl som tillgångar och resurser för 
andra. Den reflekterande vårdaren gör sig mottaglig för detta och visar sympati i sina 
handlingar. För att sjuksköterskan ska kunna bedriva ett gott omvårdnadsarbete 
underlättar det att ha en god relation med patienten (Olsson et al., 2002). Det går att 
skapa denna relation med patienten genom att närma sig med humor, som i detta fall 
kan vara allt från ett gott humör till ett skämt. Sjuksköterskan måste dock tänka på att 
humor mottages olika beroende på den unika patienten och i vilken livssituation denne 
befinner sig i, och bör därför använda humor med försiktighet. Om patienten själv 
bjuder in med ett skämt, är det sannolikt att denne är mottaglig. Hur en patient uppfattar 
och använder sig av humor är beroende av många olika faktorer som till exempel ålder, 
kön och etnicitet. Trots att en patienten är döende så utesluter inte det lusten och värdet 
av att ha roligt och skratta. I studien av Facente (2006) berättas om en döende patient 
som trots sin situation välkomnade omvårdnadspersonalen med skämt och roliga 
historier, det var patientens sätt att uttrycka, jag vet att jag är döende men jag behöver 
ändå skratta och ha roligt den tid som återstår.  
 
Cernerud och Olsson (2004) belyser att det finns ett positivt samband mellan humor och 
förtroende, som förklaras i termer som att öppna upp för kontakt, minska stress, öka 
självaktning och närhet. Om sjuksköterskan lyckas skapa detta förtroende kan humor 
hjälpa till att avdramatisera omvårdnadssituationer som känns pinsamma.  
 
Sjuksköterskan har också ansvaret för att humor inte ger obehag för patienten. Ibland 
kan det vara svårt att avgöra när tillfället är rätt, särskilt när patienten vårdas under en 
kort tid. Linge (2010) menar att ett omedvetet användande av nedgörande skämt kan ha 
en negativ effekt eftersom det kan såra och förödmjuka människor. Även välmenande 
skämt kan vid fel tillfälle kan ha en negativ effekt (Oliffe et al., 2009). 
 
Kommunikation är nära sammankopplad med omvårdnad vilket betyder att den finns 
med i sjuksköterskans alla möten (Baggens & Sandén, 2009). I dessa möten är det 
viktigt att patient och sjuksköterska fångar varandras uppmärksamhet och etablerar ett 
gemensamt fokus för samspelet. Vårdare som använder terapeutisk humor måste skratta 
med och inte åt sina patienter (Cernerud & Olsson, 2004; MacDonald, 2004). Genom att 
använda humor underlättas kommunikationen både med sjuksköterskan och patienter 
emellan. Med humorns hjälp kan det underlätta för patienten att uttrycka svåra känslor.  
Enligt ett flertal studier framkommer det att patienter uppskattar alla initiativ till att 
använda humor (Åstedt-Kurki et al., 2001; Johnson, 2002; Engman & Lundgren, 2009). 
En fördel med att använda humor som ett omvårdnadsverktyg är att det går att 
praktisera många gånger om dagen och därför går det att nyttja de små avbrotten i 
arbetet.  
 
Under senare år har fenomenet humor allt mer kommit att framstå som något värt att 
beakta, såväl i den praktiska tillämpningen som inom den mer etablerade 
humorforskningen (Hallberg, 2010). Humor ses ofta som något som är värt att sträva 
efter i personligheten och som ett tecken på god hälsa och gemytlig livsstil. Linge  
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(2010) anser att en diskussion om hur humor kan användas som en hälsosam strategi 
måste lyftas. Troligtvis kommer humor i framtiden att bli mer accepterat för att förbättra 
folkhälsan allt eftersom fokus flyttas från negativa till positiva faktorer (Tyrdal, 2002b). 
Någon dag, kommer sjuksköterskor att få möjlighet att lägga till humorterapi i 
patientens omvårdnadsplan (Facente, 2006). 
 
 

Konklusion 
Humor i omvårdnaden ger många positiva effekter men kan inte ersätta vetenskaplig 
kunskap inom hälsa och sjukdom. Tillsammans utgör de en dimension som inte bör 
negligeras. Det kan antas att humor inom hälso- och sjukvård som innefattar sjukdom, 
smärta, sorg och död inte skulle passa, men i vårt resultat visas vilken betydelse humorn 
ändå har för patienten.  
 
Patienten påverkas positivt på många sätt av humor, både fysiologiskt och psykologiskt. 
Det har varit svårt att hitta aktuell forskning kring humorns fysiologiska effekter men 
det framkommer i resultatet att smärtlindring och avslappning är två områden som 
påverkas positivt.  
 
För patienten som hamnar i en ny livssituation som sjukdom innebär kan humor hjälpa 
till att ingjuta hopp och glädje vilket ger kraft att klara av förändringen. Det kan också 
hjälpa patienten att se livet i ett nytt perspektiv. En god omsorg med humorinslag kan 
göra att patienten håller de tunga tankarna borta och gör svårigheterna möjliga att 
hantera. Patienter upplever ett ökat välbefinnande och en stärkt självkänsla i samband 
med humorstimulering.  
 
Humor som omvårdnadsverktyg kan vara till hjälp för att skapa nära relationer mellan 
sjuksköterska och patient. Resultatet visar att det är viktigt att se till den unika patienten 
eftersom humor uppfattas olika. Humor är också ett bra redskap vid kommunikation, det 
kan underlätta att både ge och ta emot information på ett avdramatiserat sätt. För 
patienten kan det också vara ett sätt att uttrycka svåra känslor. Humor i sig själv är utan 
biverkningar men vid sjukdom befinner sig patienten i en utsatt situation därför kan 
humor som används på fel sätt göra skada. Risken är dock större att patienten får 
psykiska obehag än risken att åsamka fysiska skador. Många av patienterna i resultatet 
uttryckte en önskan om mer humor och skratt inom vården. 
 

 

Implikation 
Humorn ger många positiva effekter för patienten och biverkningarna är få vilket gör att 
det vore önskvärt att använda humor mer frekvent i omvårdnadsarbetet. Humor är 
dessutom gratis och tar ingen extra tid från sjuksköterskans arbete. Det framkommer i 
resultatet att sjuksköterskor upplever en osäkerhet vid vilka tillfällen humor kan 
användas och hur den tas emot av den unika patienten. Detta gör att kunskap kring 
humorns effekter och dess användningsområde i framtiden skulle kunna bli en del i 
grundutbildningen för sjuksköterskor. Ett utvecklingsområde inom vårdsektorn är att 
ordna fler möjligheter för patienter att få humorstimulans då efterfrågan är stor. Ett sätt  
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kan vara att skapa humorsektion där det finns möjlighet att läsa humoristisk litteratur 
och se på humoristiska filmer. Vårt resultat har visat att patienter upplever ett positivt 
stöd genom att möta andra patienter i samma situation. Fler gemensamma 
humorgrupper skulle därför kunna startas där en humorterapeut leder 
sammankomsterna. Det har i omvårdnadslitteratur framkommit många fysiologiska 
effekter såsom påverkan på immunförsvaret, stimulering av cirkulationen och påverkan 
på hormonutsöndring som har varit svårt att styrka med aktuella vetenskapliga artiklar. 
Det hade därför varit önskvärt med ytterligare forskning inom området. 
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Bilaga A 
 
 
Sammanställning av förklaringar av begreppet Humor och Skratt funna i Nationalencyklopedins 
ordbok, 1995 (NEOB), Nationalencyklopedins ordbok electronic version, 2012 (NE.se), Svenska 
synonymordboken, 2001 (SSO),  Ordens ursprung, 2007, Svenska Akademien ordbok, 2009 
(SAOB). 
Begrepp Förklaring 
Humor 
(substantiv) 

”förmågan att skämta och uppskatta skämt” (NE.se) 
”som genre: konstprodukter (i tal, skrift, bild och ton) vars huvudsyfte är att locka 
konsumenten till skratt eller leende” (NE.se) 
”förmåga att se med distans och ett försonligt leende på tillvarons brister” (NEOB) 
”enligt antikt synsätt är det sammansättningen eller blandningen av de fyra 
kroppsvätskorna; blod, slem, svart och gul galla, som bestämde människans 
själsläggning och hälsa” (Ordens ursprung) 
”från latin, anatomisk term för vissa kroppsvätskor” (NE.se) 

Humor 
(idiom) 
 

”sjuk humor där man skämtar om tragiska företeelser, ex människors lyten eller 
olyckor” (NEOB) 
”svart humor där man skämtar om tragiska eller mörka företeelser, inte 
nödvändigtvis hjärtlöst” (NEOB) 

Humör 
(närbesläktat ord) 
 

”gott eller elakt lynne, känslostämning, en försvenskning av det franska humeur” 
(Ordens ursprung) 
”sinnesstämning som betingas av yttre omständigheter” (NEOB, Språkdata, Bra 
Böcker, SAOB) 

Skämt 
(synonym) 

”handling eller yttrande som framkallar munterhet” (NE.se) 

Komik 
(synonym) 

”framställningsform som med hjälp av överdrift framkallar löje” (NE.se) 

Skratt ”(reflexmässigt) uttryck känsla av munterhet eller glädje genom stötvis kommande 
ljud i kombination med glatt ansiktsuttryck” (NE.se) 

Skratt 
(betydande 
nyanser) 

”  a) betr. andra uttr. för munterhet el. glädje: hon ~de, men ögonen ~de inte b) ibl. 
som uttr. för andra känslor: hånskratta; hon ~de bittert c) utvidgat i fråga om likn. 
ljud (el. ansiktsuttr.) hos djur: hyenorna ~de i natten; hästen ~de med uppdragen 
överläpp; ~nde skator” (NE.se) 

Skratt 
(idiom) 

”  ~r bäst som ~r sist bäst att inte (självsäkert) jubla i förtid och utsätta sig för egen 
besvikelse, andras skadeglädje e.d. när slutresultatet föreligger” (NE.se) 
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     Sökordsöversikt           
 
Sökord 
Ämnesord 

 
PubMed  
MeSH-term 

 
Cinahl  
Subject heading 
list 

 
PsycINFO 
Thesaurus 

 
Vård i Norden  

Humor  “Wit AND  
Humor” 

”Humor”  

 
Sökord 
Fritext 
 

 
PubMed  
 

 
Cinahl  
 

 
PsycINFO 
 

 
Vård i Norden 

Celso “Celso”    
 

Effekt 
 

 ”Effect” ”Effects”  

Fysisk  ”Physical”  
 

 

Humor ”Humor” ”Humor”  
 

”Humor” 

Mental  ”Mental”  
 

 

Omvårdnad  ”Nursing” ”Nursing” 
 

 

Skratt 
 

 ”Laughter” ”Laughter”  

Åstedt-Kurki 
 

”Åstedt-Kurki”    
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Cinahl ( (MM "Wit and Humor") ) 
AND physical 
Limits: Abstract Available, 
English language, 2002-2012 
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effect 
Limits: Abstract Available, 
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Limits: Abstract Available, 
English language, 2002-2012 
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        Bilaga D1 
 

Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
Sverige 
Vård i Norden 

Engman, M., & 
Lundgren, S. M.  

Vad innebär 
rehabilitering och 
sjuksköterskans 
omvårdnad före 
patienter med 
stroke? 

Syftet var att få kunskap 
om vad rehabiliteringen har 
inneburit för patienter som 
drabbats av stroke samt 
beskriva deras erfarenheter 
av sjuksköterskans 
omvårdnad. 

En kvalitativ intervjustudie med 
semistruktur. Studien 
genomfördes på två avdelningar 
med geriatrisk stroke-
rehabilitering på ett sjukhus i 
Västsverige.  
Urval: patienter som drabbats av 
stroke, vårdats på någon av dessa 
avdelningar, vara 
utskrivningsklara och kunna 
förstå samt göra sig förstådda på 
svenska, samt vilja delta i en 
intervju. Totalt 11 intervjuer, 7 
kvinnor och 4 män, medianålder 
80 år. Intervjuerna bandades och 
skrevs ut ordagrant och 
analyserades enligt Graneheim 
och Lundman. 
Bortfall anges inte. 

Det som patienterna främst betonade var 
glädjen, humorn och gemenskapen, vilket de 
ansåg hade stärkt deras välbefinnande och 
bidragit till tillfrisknandet. De uppskattade när 
någon pratade och skämtade med dem vilket 
piggade upp. Patienterna förknippade 
rehabilitering med den fysiska träningen . 
Genom träningen fick de tro och hopp om en 
framtid i hemmet vilket de ansåg vara 
betydelsefullt. Deras kapacitet ökade genom 
att det ställdes krav, de fick uppmuntran och 
motivation till aktivitet. Studien visar att de 
som drabbats av stroke hade målsättningen att 
få tillbaka sin sociala position eller att anpassa 
sig till ett nytt liv. Studien visar att patienterna 
fick en känsla av välbefinnande och hälsa 
genom egenvård. De sökte gemenskap med 
andra patienter och detta gav dem glädje i sin 
livssituation. Patienterna önskade att få något 
mer än bara medicin, såsom en närmare och 
djupare relation med sjuksköterskan för att få 
stöd i sin svåra livssituation. 

Hög 

 



 

        Bilaga D2 
 

Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Sverige 
Cinahl 
 
 

Forssén, A. Humour, beauty, 
and culture as 
personal health 
resources: 
Experiences of 
elderly Swedish 
women 

Studien undersökte hur en 
grupp av äldre kvinnor 
använder humor, skönhet 
och kulturella aktiviteter för 
att behålla fysiskt och 
mentalt välbefinnande. 

En kvalitativ djupintervju. 20 
kvinnor mellan 63-83 år som 
hade ett bra minne. Deltagarna 
kom från olika samhällsskikt. 
Intervjuerna hölls hemma hos 
kvinnorna och varade 1,5-3 
timmar, de möttes 2-4 gånger. 
Intervjuerna spelades in för att 
därefter skrivas ner ordagrant. 
Bortfall angavs inte. 

Humor var viktigt för alla kvinnor oberoende 
av ålder, utbildning och klasstillhörighet.  
Humor stärkte kvinnornas vitalitet, främjade 
avslappning, hjälpte dem att uthärda fysisk 
smärta.  Studien visade hälsofrämjande 
effekter av humor och kulturella aktiviteter 
som stämmer överens med tidigare forskning. 
Men ändå, vikten av humor var större än man 
trodde.  De äldre kvinnorna som intervjuades 
hade en tydlig bild av vad som gjorde att de 
behöll hälsan trots viss sjukdom. När man ger 
äldre kvinnor vård bör man tänka på vad som 
är viktigt för den unika individen.  

Hög 
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Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

1997 
Finland 
PubMed 
 

Isola, A., & 
Åstedt- Kurki, P. 

Humour as 
experienced by 
patients and nurses 
in aged nursing in 
Finland. 

Studien hade två syften, 
först att beskriva humorns 
roll i geriatrisk omvårdnad 
upplevd av boende på 
vårdhem, det andra var att 
beskriva förekomst och 
meningen med humor i 
omvårdnaden beskriven 
och upplevd av 
sjuksköterskan. 

En kvalitativ studie. Patienterna 
intervjuades och 
sjuksköterskorna fick svara på ett 
frågeformulär med öppna frågor. 
Urval: Patienter och 
sjuksköterskor. 31st boende på 
vårdhem med ålder 65-95, 
medelålder 81, 6 män och 25 
kvinnor. 
32 sjuksköterskor med ålder 22-
57, medelålder 30, medel 
yrkeslivserfarenhet 6 år. 

Humor verkar vara en viktig del av mänskligt 
välbefinnande och i det vardagliga livet.  
Patienterna beskrev olika barriärer för humor 
såsom svårigheter att tala och dålig hörsel. Då 
var det svårt att hitta humorn och glädjen i det 
dagliga livet. Nödvändigt för humorn var 
interak-tionen mellan sjuksköterska och de 
boende och att vara tillsammans med andra 
patienter. Många av patienterna kände att 
humor hade en positiv effekt på atmosfären på 
avdelningen. Humor höjer också 
välbefinnandet och hjälper till att hantera 
stress och svårigheter i livet. Några av 
patienterna sa att skratt gör att deras liv blir 
längre och tar bort smärta och hopplöshet. 
Sjuk-sköterskorna upplever humorn som 
individuell och personlig. Humor skapar en 
känsla av närhet och en familjär känsla mellan 
människor. I mötet sjuksköterska – patient 
underlättar humor kommunikation. Humor 
kan göra att patienterna känner sig bättre på 
många olika sätt.  

Hög 
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Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
USA 
Cinahl 
 
 
 
 
 

Johnson, P. The Use of Humor 
and Its Influences 
on Spirituality and 
Coping in Breast 
Cancer Survivors 

Syftet med studien var att 
undersöka användandet av 
humor som en 
copingstrategi 

Pilotstudie med en kvalitativ, 
deskriptiv explorativ 
(utforskande) metod. Öppna 
intervjuer. Nio kvinnliga 
deltagare från Texasområdet som 
överlevt bröstcancer. Alla var 
efterbehandlade ett år eller mer 
efter en förstagångs diagnos. En 
kvinna genomgick behandling för 
återfall. 

Studien visade hur man använder sig av 
humorn som copingstrategi för att klara av en 
bröstcancer diagnos och dess påverkan på 
känslomässiga stämningen. I grupper fick de 
prata om sina upplevelser. Studien visade att 
när sjuksköterskor använde humor utvecklade 
sig en starkare relation mellan vårdare och 
patient, kvinnorna kände då att diagnosen var 
lättare att acceptera. Ingen hade något emot 
sjuksköterskornas användande av humor utan 
välkomnade alla sådana försök. 
Sjuksköterskorna upplever det svårt att 
identifiera humor och spiritualitet hos de 
patienter de vårdar. Pga den korta vårdtiden 
hos dessa patienter borde utbildning lyfta fram 
hur sjuksköterskan på bästa sätt ska använda 
humor. 

Hög 
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Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Kanada 
Cinahl  
 
 
 

Kinsman Dean, 
R.A., & 
Gregory, D. M. 

More Than Trivial 
Strategies for 
Using Humor in 
Palliative Care 

Syftet med studien var att 
undersöka fenomenet 
humor och skratt I samband 
med palliativ vård. 

Kvalitativ undersökningen med 
en klinisk etnografisk metod. 
Data samlades in genom 
observation av deltagarna på en 
palliativ vårdavdelning för 30 
patienter. Under en 12 veckors 
period, under mer än 200 timmar, 
följdes 6 sjuksköterskor under 
deras dagliga arbete med 
patienterna. Sjuksköterskorna 
representerades av båda könen 
och var mellan 30 och 59 år. De 
hade erfarenhet av palliativvård 
mellan 15 månader och 7 år. 
Patienter och/eller närstående gav 
muntligt bifall till studien. Enbart 
en patient/närstående valde att 
inte delta. 

Humor och skratt kan inte förändra obotlig 
sjukdom. Men de är inte endast trivialiteter 
som ska avfärdas. Studien fastställer vikten av 
skratt och humor, inte något man använder i 
förbifarten utan ett redskap för att visa 
medkänsla och ge en personcentrerad vård för 
den döende. Denna studie är unik i att 
undersöka användandet av humor i 
dödsögonblicket. Det försiktiga användandet 
av humor som familjen visar vid dödsbädden 
skingrar myten att humor aldrig är lämplig i 
detta sammanhang. Humor sägs vara 
universell men olikheter i användandet och 
mottagandet av humor är beroende av etnicitet 
och det bör därför göras undersökningar av 
olikheterna mellan olika kulturer. Humor kan 
inte ersätta vetenskaplig kunskap eller fakta 
relaterad till hälsa och sjukdom. Men 
kombinerad med vetenskaplig skicklighet och 
medmänsklighet ge humor en medmänsklig 
dimension för värdefull för att förbise. 

Hög 

 



 

        Bilaga D6 
 

Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Kanada 
Cinahl 
 
 
 

Kinsman Dean, 
R.A., & 
Major, J. E. 

From critical care 
to comfort care: the 
sustaining value of 
humour 

Syftet var att identifiera 
gemensamheten av 
resultatet av två 
undersökningar om olika 
sätt att använda humor  för 
att illustrera humorns värde 
i teamarbete och 
patientvård, trots olika 
sammanhang. 

Kvalitativ. Två oberoende studier 
av humor inom hälsovården 
gjordes, en inom intensivvård 
och en inom palliativ vård. 
Studien inom intensivvården 
bestod av observationer och 
semistrukturerade intervjuer med 
sjuksköterskor. Studien inom den 
palliativa vården var mer 
omfattande och bestod av 
observationer av vårdpersonal, 
patienter och närstående samt 
intervjuer med sjuksköterskor, 
läkare, socialarbetare och 
psykoterapeuter. Intervjuerna 
spelades in och skrevs ner 
ordagrant. Total 30 deltagare 
observerades under 272 timmar. 
Inget bortfall anges. 

Studien går emot antagandet att humor inte 
skulle anses vara ett professionellt beteende. 
Humor möjliggör ett effektivt samarbete. 
Humor hjälper till att handskas med kravfyllda 
och stressiga situationer. Humor levererat med 
känsla och omsorg är effektivt. Likväl som det 
stärker team-samarbetet, var humor  ett sätt 
att skapa ett band mellan patienter 
och vårdgivare på ett sätt som ”humaniserade” 
upplevelsen av sjukdom. Båda studierna 
visade att humor var ett bekvämt och effektivt 
sätt att framföra ett budskap på ett 
avdramatiserat sätt.  Vårdpersonalen i båda 
undersökningarna menade att de kände på sig 
när det gick att använda humor. Studien 
föreslår att sjuksköterskor inte håller tillbaka 
humorn utan litar på sin instinkt när det passar 
sig att använda den.  

Hög 
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Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2005 
Norge 
Vård i Norden 
 
 
 

Kvåle, K. Den omsorgsfulle 
sykepleier – slik 
pasienter ser det 

Studiens huvudsyfte var att 
ta reda på vad inneliggande 
cancerpatienter upplever är 
viktigt i god omsorg.  

En kvalitativ fenomenologisk 
forskningsmetod.  Intervjuer med 
öppna frågor som spelades in och 
skrevs av ordagrant. Analys 
skedde enligt Giorgis fyra steg. 
Urval: Patienter inneliggande för 
behandling av cancer på ett 
regionsjukhus. Inklusionskriterier 
var att patienten hade diagnos 
cancer och ålder 25-80 år, inlag 
för utredning, palliativ eller 
kurativ behandling. Urvalet 
bestod av 20 patienter, 10 män 
och 10 kvinnor, den yngsta 28 
och den äldsta 82 år. Patienterna 
hade olika typer av cancer i olika 
stadier och med olika prognoser 
och förväntad levnadstid. 
Bortfall: 3 patienter som inte 
ville delta.  
 

De flesta patienterna i studien uttryckte 
spontant att alla sjuksköterskorna på 
avdelningen gav dem god omsorg. Patienter 
nämner också humor och glädje är viktigt och 
att sjuksköterskorna är blida, tillmötesgående 
och trevliga. De önskar att de skulle vara mer 
skratt och humor på avdelningen då det 
hjälpte till att hålla de tunga tankarna borta. 
Patienterna beskrev mötet med den 
omsorgsfulla sjuksköterskan som ett möte 
mellan medmänniskor som brydde sig om 
varandra – en relation. Relationen fördjupades 
om de fick veta lite om varandras privatliv.  
De lärde känna varandra som medmänniskor. 
Det grundläggande i omsorgen verkade vara 
att sjuksköterska skulle visa intresse för 
patienterna som medmänniskor och unika 
individer.  

Hög 
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Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2008 
Kanada 
Cinahl 
 
 

Marziali, E.,  
McDonald, L., & 
Donhue, P. 

The role of coping 
humor in the 
physical and 
mental health of 
older adults 

Studien undersökte 
sammanhang mellan humor 
som copingstrategi, andra 
personliga/sociala faktorer 
och hälsostatus på 
äldreboende. 

En kvalitatativ pilotstudie  över 
personliga och sociala faktorer 
och hälsostatus på 73 st äldre 
vuxna boende på äldreboende. En 
enkätundersökning där man 
mätte humor som copingstrategi, 
andlighet, självständighet, socialt 
nätverk och fysisk och mental 
hälsa. 

Studien visar att humor som copingstrategi 
och självkänsla är viktiga faktorer för 
hälsostatusen hos äldre vuxna. Sambandet 
mellan humor som copingstrategi, självkänsla 
och socialt nätverk visar att ett sinne för 
humor spelar en viktig roll för att förstärka 
självkänslan. 
 

Hög 
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Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2009 
Kanada 
Cinahl 

Oliffe, J.L.,  
Ogrodniczuk, J., 
Botorff, J.L., 
Hislog, T.G., & 
Halpin, M. 

Connecting humor, 
health, and 
masculinities at 
prostate cancer 
support groups 

Studiens syfte var att belysa 
betydelsen av humor hos 
överlevande från 
prostatacancer genom att 
beskriva humor, hälsa och 
maskulinitet kopplat till 
prostatacancersupportgrupper 
(PCSG). 

En kvalitativ etnografisk 
designstudie. Individuella, 
semistrukturerade intervjuer. 
Varje gruppmöte observerades av 
två undersökare som satt bak i 
rummet. 
Urval: 54 män som alla ingick i 
en prostatacancersupportgrupp. 
Ålder 53-87 år, alla hade varit 
med i medeltal 5 år i en PCSG-
grupp. Alla var kanadensare med 
diagnos prostatacancer. Alla 
respondenter erhöll 20 dollar. 

Fyra teman analyserades. 
Humorn gav många fördelar men det fanns 
också tillfällen då välmenande skämt 
orsakade obehag för deltagarna. Analysen 
visade att humor kan vara tillåtet att använda 
sig av i en manlig stödgrupp för att främja 
hälsa. Ett sinne för humor kan ge en grupp-
medlem ett verktyg för att uttrycka svåra 
känslor, medan skämtet själv kan hålla upp 
självkänslan och tysta självkritiken. Eftersom 
humor bygger egot genom att främja en 
känsla av behärskning kan den hjälpa till att 
minska ångest. Följaktligen kan humor 
minska spänningar. I PCSG gruppen 
reglerade humorn den känslomässiga 
atmosfären genom att pigga upp samspelen 
mellan deltagarna. Således, att dela ett skratt 
ger en känsla av säkerhet och upprättar en 
intimitet i mellanmänskliga relationer och 
under-lättar kommunikation. Humor i sig 
själv kan vara terapeutisk pga det sätt den ger 
behag. Gruppledaren hade en viktig roll i hur 
humor användes. Det är fel att använda 
humor som ett försvar mot ångesten, som en 
mask för aggression mot en annan i gruppen, 
eller för att undvika viktiga ämnen. 

Hög 

 



 

        Bilaga D10 
 

Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2002 
Sverige 
Cinahl 

Olsson, H.,  
Backe, H., 
Sörensen, S., & 
Kock, M. 

The essence of 
humour and its 
effects and 
functions: a 
qualitative study 

Studiens syfte var att 
beskriva: kategorierna som 
inkluderas i termen humor, 
och antalet effekter och 
funktioner på människan. 

En kvalitativ exploratorisk 
intervjustudie som var icke-
randomiserad. En modifierad 
grounded teori. Intervjuerna 
registrerades skriftligt. Analysen 
baserades på Gadamers centrala 
termer för förståelse. 
Urval: 20 intervjuer, 9 kvinnor 
och 11 män som inte hade någon 
formell kontakt med hälsovården. 
Deltagarna var svensktalande och 
ålderspannet var 17-75 år. Alla 
ansåg sig ha ett sinne för humor.  

Intervjuerna visade att det var svårt att 
beskriva humor. Humor har effekter på 
individen. Empati är en förutsättning för att 
använda humor i vårdsammanhang. Humor 
kan bygga broar mellan människor av olika 
bakgrund och kulturer. Skratt är ett språk som 
förstås av alla. Försiktigt använt kan humor ge 
livet en ny dimension. En gott sinne för humor 
spelar en viktig roll i den mellanmänskliga 
kommunikationen  och kan hjälpa till att 
skapa goda relationer. 

Hög 
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Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Sverige 
Cinahl 
 
 
 

Petzäll, K., &  
Olsson, H. 

Subjective well-
being in old age. A 
Swedish 
internventional 
study 

Studiens syfte var att 
undersöka hur det 
subjektiva välbefinnandet 
(SVB) på äldre personer 
påverkas av att sinnet för 
humor stimuleras. 
Personerna bodde på 
vårdhem eller i eget 
boende. 

En kvalitativ interventionell 
studie bestående av två grupper. 
Grupp ett bodde på vårdhem för 
äldre personer i en stad med 
50000 invånare i centrala 
Sverige. Grupp 2 bodde i egna 
hem i en stad med 100000 
invånare i centrala Sverige. 
Undersökningen pågick under en 
tioveckorsperiod. 
Inklusionskriterierna för båda 
grupperna var att deltagarna 
skulle vara över 60 år, mentalt 
klara, svensktalande, de kunde se 
och höra normalt för åldern. I 
grupp 1 deltog 19 personer och i 
grupp 2 deltog 20. 
Bortfall: Grupp 1 – 3 stycken och 
i grupp 2 – 1 styck. 

Det finns olikheter i SVB hos äldre personer 
beroende på var de bor. Grupp 1 hade en lägre 
nivå av SVB både före och efter 
humorstimulansen jämfört med grupp 2. 
Stimulansen av sinnet för humor hade en 
markant positiv effekt på SVB för grupp 1. 
Efter förfrågan startades två humorgrupper. 
De i grupp 2 hade mer kontakt med ett yttre 
nätverk och påverkades därför inte av 
humorstimulansen i lika hög grad. De 
uppskattade också stimulansen av sinnet för 
humor och det startades även humorgrupper 
för dem.  

Hög 
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Artikelöversikt/forskning med kvalitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2001 
Finland 
PubMed 
 
 
 

Åstedt- Kurki, P., 
Isola, A., 
Tammentie, T., & 
Kervinen, U. 

Imoprtance of 
humour to client-
nurse relationships 
and clients’ well-
being 

Syftet var att beskriva 
humorns positiva inverkan 
på en patient-
sjuksköterskerelation och 
på patientens 
välbefinnande. 

En kvalitativ studie, där 
deltagarna fick skriva ett brev om 
sin upplevelse av humor i vården, 
därefter gjordes inspelade 
intervjuer. 7 kvinnor och 6 män 
patienter i sjukvården, ålder 
mellan 19 och 76 deltog i 
studien. Alla var kronsikt sjuka 
och hade varit i kontakt med 
hälsovården under de senaste 12 
månaderna för att få vård. 
 

Studien visar att om humorn har varit en 
viktig del i individens liv kommer den att 
fortsatta ha en viktig roll i en förändrade 
situationen, åtminstone tills den kritiska fasen 
är över. Humor i relationen mellan 
sjuksköterska och patient hjälper patienten 
genom svåra situationer, klara av sin sjukdom 
och överleva, ta sig igenom sina svårigheter i 
deras liv. Flertalet av patienterna i den här 
studien ville att sjuksköterskan skulle använda 
sig av humorn mer aktivt. Det är viktigt för 
sjuksköterskan att inse att en lättsam och 
lekfull attityd är en integrerad del av den 
vuxna personligheten och i den vuxnes liv och 
att humor inte behöver sättas åt sidan i en 
vårdsituation. Studien visar att både patienter 
och sjuksköterskor är individer som antingen 
respekterar eller inte respekterar humor som 
en del av hälsa och välbefinnande. 

Hög 
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Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
USA 
PubMed 
 
 

Celso, B. G., 
Ebener, D. J., & 
Burkhead, E. J.  

Humor coping, 
health status, and 
life satisfaction 
among older adults 
residing in assisted 
living facilities 

Studiens syfte var att 
undersökta sambandet 
mellan humor som 
copingstrategi, hälsostatus 
och tillfredsställelse med 
livet hos äldre boende på 
särskilt boende. 

En kvantitativ strukturerad 
ekvationsmodell med dolda 
variabler. 211 st frivilliga 
rekryterades boende på särskilt 
boende, varav 35 män och 145 
kvinnor, medelålder 80,7 år. 
Bortfall redovisas inte. 

Deltagarna i studien ansåg att humor var 
användbar till att klara livsproblem. 
Förväntningarna att humor skulle utgöra ett 
sätt att hantera minskad hälsa styrks inte. 
Användandet av humor som copingstrategi 
verkade vara användbar för de äldre som 
fortfarande hade god hälsa. Humor som 
copingstrategi ändrar inte orsaken av en 
permanent och bekymmersam situation och 
skulle därför inte heller förbättra värderingen 
av livstillfredsställelsen.  

Hög 
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Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2010 
USA 
Cinahl 
 
 

Lebowitz, K. R.,  
Suh, S., 
Diaz, P. T., & 
Emery, C. F. 

Effects of humor 
and laughter on 
psychological 
function, quality of 
life, health status, 
and pulmonary 
functioning among 
patients with 
chronic obstructive 
pulmonary disease: 
A preliminary 
investigation 

Syftet med studien var att 
värdera sambandet mellan 
sinnet för humor och 
psykologiska funktioin, 
livskvalitet och hälsstatus 
hos patienter med KOL, 
och effekterna av skratt på 
lungfunktion och 
sinnesstämning hos 
patienter med KOL. 

En kvantitativ studie som var 
delad i två delstudier. I delstudie 
1 deltog 46 patienter med KOL, 
medelålder 66,9 år, 59% kvinnor, 
haft diagnosen KOL i medeltal 
10,5 år (1-31 år). Endast 22 
patienter fullföljde delstudie 2. 
Delstudie 2 delades upp i två 
grupper, en humorgrupp med 12 
deltagare och en kontrollgrupp 
med 10 deltagare. Bortfall: 24 
deltagare tackade nej till att delta 
i delstudie 2. 

Sinne för humor hörde ihop med färre symp-
tom av depression och ångest och en för-
bättrad livskvalitet. Dock, ledde skratt till 
lunghyperinflation. Studie 1: Patienterna 
uppgav att de använde sig av humor i det 
dagliga livet.  Humor uppmättes ha en effekt 
som copingsstrategi för stress. Patienterna var 
mer benägna att använda humor som coping-
strategi än de var att uttrycka humorn i form 
av skratt. Studien indikerar att sinne för humor 
hörde ihop med positiva psykologiska funk-
tioner. Humor innebar lägre nivåer av dep-
ression och ångest och större livskvalitet. 
Resultaten visar på ett positivt samband 
mellan humor och förbättrade psykologiska 
funktioner hos patienter med KOL, likväl som 
hos friska vuxna.sinne för humor kan vara ett 
skydd för negativa psykosociala och hälso-
följder av sjukdomen, inkluderat risken för 
depressiva symptom, försämring av livs-
kvaliteten och kanske andningsinfektioner.  
Studie 2: Studie 2 misslyckades med att visa 
de förväntade positiva effekterna på lung-
volymen. Istället hade skratt en negativ effekt 
på lungvolymen hos patienter med KOL, då 
de fick ökad hyperinflation och kippa efter 
luft vid skratt. Vid skratt ökade den FRC 
(functional residual capacity) med 15%. 
Patiofysiologiska förändringar i lungorna hos 
KOLpatienter resulterade i akut försämrad 
lungfunktion efter skratt. 

Hög 
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Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2007 
Schweiz 
Cinahl 
 
 

Walter, M., 
Hänni, B., Haug, 
M., Amrhein, I., 
Krebs-Roubicek, 
E., Müller-Spahn, 
F., & Savaskan, 
E. 

Humour therapy in 
patints with late-
life depression or 
Alzheimer’s 
disease: a pilot 
study 

Syftet med studien var att 
undersöka humorterapins 
effekter på subjektiv 
livskvalitet hos 
deprimerade eller 
Alzheimer patienter.  

En kvantitativ pilotstudie 
bestående av två grupper, 
standardterapigrupp och 
humorterapigrupp.  Deltagarna 
som deltog i 
standardterapigruppen fick 
psykofarmaka, deltagarna i 
humorterapigruppen fick 
läkemedel och humorterapi under 
behandlingstiden. Vårdtiden var i 
medeltal 15 veckor. . 
Humorgruppen fick humorterapi 
en timme varannan vecka. Efter 
genomför behandling mättes 
deltagarnas livskvalitet. 
Urval: Totalt antal deltagare var 
26 kvinnor och 14 män, 
medelålder var 78 år. 10 patienter 
som led av depression och 10 av 
Alzheimer var med i varje grupp. 

Den viktigaste slutsatsen i 
humorterapigruppen var att livskvalitet 
förbättrades hos de deprimerade patienterna 
efter behandling. Patienter med Alzheimer 
förbättrade inte sin livskvalitet i någon av 
grupperna. En orsak till utebliven effekt av 
humorterapin för Alzheimerpatienter kan vara 
den låga frekvensen av humorterapitillfällen. 
Studien var inte tillräckligt stor för att 
upptäcka behandlings effekten i någon av 
grupperna.  Det bör noteras att humorterapi är 
applicerbart i den geriatriska psykiatrin och att 
varje humorgrupp förbättrade det subjektiva 
välbefinnandet för patienter med depression 
och Alzheimers mätt med global QOL. 

Hög 



 

        Bilaga E4 
 

Artikelöversikt/forskning med kvantitativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2004 
Schweiz 
PsykInfo 
 
 
 

Zweyer, K., 
Velker, B., & 
Ruch, W. 

Do cheerfulness, 
exilaration, and 
humor production 
moderate pain 
tolerance? A FACS 
study 

Studiens syfte var att 
åtskilja tre faktorer som 
betraktas som potentiellt 
viktiga (stämningsläge, 
beteende och hur man 
uppfattar humor) och 
undersöka om de har 
betydelse för smärt 
tolerans. Dessutom 
undersökte studien om 
egenskaperna glad läggning 
eller allvarsam (mätt med 
State-Trait-Cheerfulness-
Inventory)  har betydelse 
för smärt toleransen. 

Kvantitativ studie. 56 frivilliga 
kvinnor mellan 20 och 41 år. De 
delades slumpmässigt in i 3 olika 
humorgrupper. De genomförde 
State-Trait-Cheerfulness-
Inventory för att bli indelade i 
gruppen med högt stämningsläge 
(glad läggning) eller lågt 
stämningsläge (allvarsam).  
Grupperna fick se roliga filmer 
(Mr Bean). Man mätte 
smärttröskel och smärttolerans, 
långt före, precis innan, direkt 
efter och 20 minuter efter filmen. 
Under tiden kontrollerades även 
stämningsläget för att se om det 
förändrats. Alla undersökningar 
videofilmades. 
 

Medelnivån på smärttröskel och smärt 
tolerans ökade i alla tre humorgrupperna efter 
filmen och bibehölls i en förhöjd nivå 20 
minuter efter filmen. Vid testet 20 minuter 
efter filmen hade stämningsläget redan börjat 
sjunka till ursprungsnivån men den 
fysiologiska smärt toleransen  bibehölls. Det 
viktigaste som studien visar är att äkta glädje 
som uttrycks är en medlare mellan att uppleva 
en humoristisk film och förändringar i 
smärtuppfattning. 
Deltagare som inte var så allvarsamma hade 
genomgående en högre smärttolerans.  

Hög 
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Artikelöversikt/forskning med kvalitativ och kvanti tativ metod 
Publikationsår 
Land 
Databas 

Författare Titel Syfte Metod 
Urval 
Bortfall 

Slutsats Vetenskaplig 
kvalitet 

2003 
USA 
PsykInfo 

Westburg, N. G. Hope, Laughter, 
and Humor in 
Residents and Staff 
at an Assisted 
Living Facility 
 

Syftet var att undersöka 
nivån av hopp och skratt 
och erfarenheter av humor 
hos boende och personal på 
ett särskilt boende. 

Urval: 24 st (18 kvinnor och 6 
män) boende på särskilt boende, 
ålder mellan 69 och 96 år. 21 
personal (20 kvinnor och 1 man), 
ålder mellan 25 och 71 år.  
De boende fick svara på enkäter 
om Hopp och ”The Funny Bone 
History” därefter genomfördes 
intervjuer. Personalen fick fylla i 
ett frågeformulär.  
Bortfall: Bland de boende 
svarade 30 på frågorna men 
endast 24 hade fyllt i på ett riktigt 
sätt, detta ger ett bortfall på 6 st. 

Både boende med låg eller hög känsla av hopp 
samt personal höll med om fördelarna med 
humorn och sa att det mådde bättre när de 
skrattade. Det är viktigt för den mentala 
hälsan att öka tillfällena för humor och skratt. 
Både boende och personal såg många positiva 
effekter på hälsan med hjälp av humor och 
skratt. Men det behövdes många skratt per dag 
vilket kan vara svårt att uppnå för människor 
med låg känsla av hopp vilka då kan behöva 
mer stimulans utifrån för att skratta än de 
människor med hög känsla av hopp. Studien 
visar att skratt gav följande positiva effekter: 
känsla av känna sig avslappnad, lycklig, 
hälsosam, lättnad, superb, underbar, lätt om 
hjärtat, och energifylld. Det fanns en 
överensstämmelse mellan patienter och 
personal. 

Hög  

 


