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ABSTRAKT 

 
Bakgrund: Människor som är i behov av onkologisk och palliativ vård befinner sig i en 

sårbar situation. Humor kan vara en del av att möta sådana situationer både utifrån 

sjuksköterskans och patientens perspektiv. 

Syfte: Syftet var att undersöka betydelsen av humor inom vårdrelationen, för patienten och 

sjuksköterskan med erfarenhet av onkologisk och palliativ vård. 

Metod: 13 studier sammanställdes i en litteraturöversikt. Dessa söktes i databaserna 

PubMed, Cinahl, PsychInfo samt SweMed+. Analysen gjordes med inspiration av Graneheim 

och Lundmans innehållsanalys. 

Resultat: Fyra huvudteman identifierades. 

Diskussion: Humor kan motsvara ett av fundamenten i den bro som leder fram till öppenhet 

i kommunikationen. Att ha en sjukdom som kan leda till döden, kan vara svårt att hantera. I 

sådana situationer är det viktigt att ha verktyg för att kunna klara sig genom kriser. 

Slutsats: Humor är en central del i den mellanmänskliga interaktionen. I patient- 

sjuksköterskerelationen kan humor leda till positiva effekter, samt användas som ett verktyg 

för att kunna hantera svåra situationer. Större medvetenhet, struktur och kunskap om humor 

kan vara till hjälp för ett mer professionellt användande av humor i sjuksköterskans arbete. 

 

Nyckelord: Humor, litteraturöversikt, onkologi, palliativ vård, patient-

sjuksköterskerelationen 
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INTRODUKTION 

“Ett gott skratt förlänger livet.” Ordspråket handlar om humor och skratt. Humor kan lyfta, 

lätta upp och föra personer närmare varandra; men den kan också såra, förlöjliga och få 

personer att bli ovänner. Vad som är roligt betraktas inte lika av alla. Men kan ett skratt 

verkligen förlänga livet? Eller åtminstone göra det lite lättare för en stund? Har humor en 

plats i tider av kris? 

BAKGRUND 

Humor 
Humor är sinnet för det roliga samt förmåga att identifiera, och till viss del acceptera livets 

ofullkomlighet. Humor har en anknytning till både kultur, tid och social kontext. Det egna 

tycket och smak är en viktig faktor. Skratt är en reaktion som antingen sker viljestyrt eller av 

reflex. Detta sker som en reaktion på humor, spänningstillstånd eller som en del i det sociala 

samspelet (Nationalencyklopedin, 2016). Humor ses som en fundamental och intim del av 

den mänskliga naturen och har långtgående inverkan på, i princip, samtliga interpersonella 

relationer samt på det dagliga livet. Humor är svårt att definiera, men trots det har de flesta 

en känsla för vad humor är. Ett av de vanligaste sätten som humor kan uttryckas på är i form 

av skratt (Ford, Platt, Richardson & Tucker, 2016). Det finns en viss evidens för att humor 

och skratt har positiva fysiologiska hälsoeffekter, men komplexiteten i ämnet gör att många 

studier brister i design och metod och därför blir svåra att dra slutsatser ifrån (McCreaddie & 

Wiggings, 2008). Skratt och humor har visat sig ha en koppling till sänkta nivåer av oro, 

stress och depression (Ganz & Jacobs, 2014). Det kan fungera som en copingstrategi både för 

patienter samt sjukvårdspersonal för att hantera svåra situationer (Tremayne, 2014). Humor 

är kopplat till att etablera en kontakt och skapa en relation mellan personer som är obekanta 

samt fungerar som ett sätt att bli snabbare omtyckt i mötet med nya personer (Treger, 

Sprecher & Erber, 2013). 

 

Humor i vården 
I mötet mellan sjuksköterskan och patienten skapas en relation. Humor kan, om den 

används på rätt sätt, leda till ett mer individualiserat och personligt möte. Detta kan i sin tur 

leda till att patienten känner en starkare samhörighet med sjuksköterskan samt att patienten 

upplever sig mer tröstad och förstådd (Tremayne, 2014). Det finns en brist på medvetenhet 
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och strategi av hur humor kan användas inom vården. Detta kan möjligtvis bero på att det 

finns en uppfattning om att det inte är professionellt att vara humoristisk. Bristen på strategi 

och medvetenhet kan leda till att tillfällen där humor skulle vara av godo missas, samtidigt 

som humorn kan komma att användas vid mindre bra tillfällen där den kan leda till en 

negativ effekt på vårdrelationen (McCreaddie & Wiggings, 2008). 

 

Cancer 
Cancer är ett samlingsnamn för ett antal sjukdomar som har gemensamt att en okontrollerad 

celldelning har tagit fart i någon del av kroppen. Det förekommer olika sjukdomsförlopp på 

olika cancersjukdomar, vissa växer snabbt och intensivt medan andra har ett långsammare 

förlopp. Beroende på cancersjukdomen kan olika fysiska symptom uppstå. Allmän 

inflammation är en vanlig följd, vilket leder till nedsatt allmäntillstånd. Smärta är ett vanligt 

symptom till följd av nervpåverkan i området för tumören (Cancerfonden & Socialstyrelsen, 

2013). Cancer har ofta stor inverkan på patientens psykiska mående. Psykiska symptom som 

ofta medföljer en cancersjukdom är depression, kognitiva störningar, sömnstörningar och 

fatigue (Kim, Barsevick, Fang & Miaskowski, 2012). Cirka 55 000 personer diagnostiseras i 

Sverige med cancersjukdomar varje år. Av dessa avlider cirka en tredjedel av sin 

cancersjukdom. Det går att se stora skillnader i chansen att överleva sin cancersjukdom 

relaterat till hur tidigt sjukdomen upptäcks. Möjligheten att behandla cancer, och därmed 

överleva den, har gjort stora framsteg under de senaste årtiondena (Cancerfonden & 

Socialstyrelsen, 2013).  

 

Palliativ vård har historiskt sett utgått ifrån de behov patienter med en cancerdiagnos har. 

Patienter med cancerdiagnos utgör fortfarande största delen av alla de patienter som är i 

behov av palliativ vård i Sverige (Socialstyrelsen, 2013). 

 

Palliativ vård 
Palliativ vård är ett förhållningssätt som förbättrar livskvaliteten för patienter och deras 

närstående vilka står inför svårigheter förknippade med livshotande sjukdom. Palliativ vård 

förebygger och lindrar lidande genom tidig upptäckt, korrekt bedömning och adekvat 

behandling av smärta samt andra problem vare sig de är fysiska, psykosociala eller andliga. 

Inom palliativ vård används teamarbete mellan vårdpersonal för att kunna stödja patienter 
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och deras anhöriga. Detta stödjer patienter att leva så aktivt som möjligt fram till döden 

(World Health Organization, 2016). 

 

Lidande ingår i den fysiska, emotionella och andliga kris som åtföljer en avancerad 

livshotande sjukdom. Både patienter och vårdgivare kan uppleva känslor som rädsla, förlust, 

maktlöshet och hot mot sin egen självbild. Lidandet förstärks när andra omkring lider. 

(Meeker, Waldrop, Schneider & Case, 2014). 

 

Målet vid palliativ vård är att tillgodose bästa tänkbara vård samt att alltid se till att 

patientens välmående är så bra det kan vara trots omständigheterna. Sjuksköterskor som 

arbetar inom palliativ vård bör ha en ambition att försöka uppfylla patientens och deras 

anhörigas önskningar samt att vara lyhörd, när behoven uppstår. Hur patienten och 

anhöriga blir bemötta anses vara av yttersta vikt. Att vårda patienter i behov av palliativ 

vård medför ett stort ansvar där varje möte ger ovärderlig kunskap som sjuksköterskan kan 

nyttja i sitt arbete med andra patienter. Ett samarbete behövs mellan patienten, anhöriga och 

det vårdande teamet, där samtliga hjälper och stödjer varandra (Wallerstedt & Andershed, 

2007). Viktiga identifierade komponenter inom ett palliativt vårdteam anses vara 

kommunikation, teamfilosofi (förståelse för vad målet är) samt en arbetsmiljö vilken 

genomsyras av öppenhet, flexibilitet, respekt, en positiv anda och teamkänsla - där alla 

stödjer varandra samt tar ansvar (Jünger, Pestinger, Elsner, Krumm & Radbruch, 2007). 

 

Coping 
Uttrycket coping används frekvent inom litteraturen i diskussioner kring hantering av stress. 

Coping handlar inte om ett specifikt beteende för stresshantering utan är ett konstruerat 

uttryck för individuella handlingar som finns för att hantera stressfulla händelser (Skinner, 

Edge, Altman & Sherwood, 2003). Copingstrategier kan delas in i tre olika grupper: 

problemfokuserade, emotionella samt undvikande strategier (Donnellan, Hevey, Hickey & 

O’Neill, 2006). De patienter som aktivt väljer att försöka kämpa mot sin sjukdom använder 

olika strategier för att fortsätta vara positiva (Meeker et al., 2014). Att ha förmågan att kunna 

acceptera det oundvikliga, att ta beslut, att se tillbaka på livet med glädje, samt känslan att 

det inte finns ouppklarade affärer, är strategier som kopplas till personliga attribut. 

Personliga resurser som: problemlösning, förmågan att hantera sina begränsningar på ett 

flexibelt sätt, distrahera sig själv, ta hand om sig själva samt leva så normalt som möjligt är 
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andra strategier som används. För patienten är familj och vänner en central del i att hantera 

sin sjukdom samt en god kontakt med sjukvårdspersonal. Ett genuint intresse ifrån 

vårdpersonalen med en öppen dialog ökar förmågan att hantera situationen 

(Warmenhooven, Lucassen, Vermandere, Aertgeerts, Van Weel, Vissers & Prins, 2016). 

 

Sjuksköterske- och patientrelationen 
Ett av de mest framträdande kriterierna för en bra vårdrelation är känslan av partnerskap 

och samhörighet mellan sjuksköterskan och patienten. I detta väger patienterna in att 

sjuksköterskan är intresserad av patientens person och omvårdnad. Det är av vikt att 

sjuksköterskan visar på en fördjupad förståelse för hur patienten känner och tycker. En 

positiv attityd och ett personligt förhållningssätt hjälper till att fördjupa relationen (Rchaidia, 

Casterlé, Blaeser & Gastmans, 2009). Attityd och beteende är betydelsefullt i vårdrelationen. 

Positiv attityd hos sjuksköterskan skapar en ökad tillit hos patienten. En gemensam 

värdegrund skapar bättre förutsättningar för en fungerande kommunikation och en 

fördjupad relation. Sjuksköterskan bör vara skicklig i kommunikationen med patienten, och 

bör ha en förståelse för balansgången mellan kompetens, omsorg samt social kontext, för att 

ha möjlighet att skapa en fungerande relation till patienten (Wiechula, Conroy, Kitson, 

Marshall, Withaker & Rasmussen, 2016).   

 

Teoretisk referensram 
Som teoretisk referensram till denna studie användes Sigridur Halldorsdottirs teori om 

sjuksköterske-patientrelationen.  

 

Ett begrepp som ofta används av Halldorsdottir (2008) är livgivande. Det syftar till den 

positiva och stärkande/helande/läkande nivån som kan uppstå mellan sjuksköterska och 

patient vilket bör vara målet i relationen dem emellan. När den livgivande nivån uppnås 

stärker det patienten och gör så att denne känner en högre upplevd hälsa, samhörighet och 

en upplevelse av att sjuksköterskan bryr sig om personen, och inte enbart ser patienten. 

Enbart den livgivande sjuksköterskan kan uppnå den livgivande relationen med patienten. 

Det som kännetecknar den livgivande sjuksköterskan är att de får en tillfredsställelse av att 

hjälpa andra, de har en positiv och glädjefylld attityd vilken ofta åtföljs av ett varmt sinne för 

humor. Halldorsdottirs (2008) teori bygger på sju underteorier:   
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1. Sjuksköterske-patientrelationen är fundamental i omvårdnaden.  

2. Sjuksköterskan måste uppfattas som genuint vårdande, kunnig, erfaren och 

kompetent för att tillit skall kunna utvecklas i relationen mellan sjuksköterskan och 

patient. 

3. Sjuksköterske-patientrelationen bygger på att en relation skapas samtidigt som det 

kvarstår en distans som genomsyras av respekt och omtanke. 

4. Metaforen av en bro symboliserar öppenhet och samhörighet i relationen. Motsatsen 

symboliseras av en mur som hindrar relationen genom obefintlig eller negativ 

kommunikation vilket uppfattas som brist på omvårdnad. 

5. Utifrån patientens perspektiv kan utvecklandet av sjuksköterske-patientrelationen 

delas in i 5 faser: 1. Att söka och initiera relationen. 2. Att se personen bakom rollen. 

3. Att uppmärksamma den fördjupade relationen, att börja känna sig speciell och 

omhändertagen. 4. Att kunna säga sanningen och anförtro sig till sjuksköterskan utan 

att känna skam eller bemötas av fördomar. 5. Att känna sig likvärdig och att 

sjuksköterskan står på ens sida samt att arbeta tillsammans för att nå sina 

gemensamma mål. 

6. För att relationen mellan patient och sjuksköterska ska bli livgivande krävs att 

sjuksköterskan har livgivande egenskaper som person. 

7. Relationen kan om den är positiv, verka stärkande för patienten och göra så att denne 

känner en ökad känsla av välmående och hälsa. Om relationen istället är av negativ 

natur skapas en distans som kan verka försvagande på patienten  

Problemformulering 
Det finns en bristfällig diskussion inom hälso- och sjukvård angående hur sjuksköterskor ska 

förhålla sig till humor och skratt i mötet med patienter med kronisk sjukdom. Humor kan 

påverka relationen mellan sjuksköterskan och patienten både positivt och negativt beroende 

på hur och när den används. Människor som är i behov av onkologisk och palliativ vård 

befinner sig i en sårbar situation där sjukdomen är ständigt närvarande. Att möta och 

behandla patienter med svår sjukdom kan medföra känslor som rädsla, förlust och 

maktlöshet samtidigt som det innebär ett stort ansvar. En fördjupad kunskap kring 

patientens upplevelse av humor i omvårdnadsrelationen skulle möjliggöra en bättre 

förståelse för hur sjuksköterskor kan använda humor i yrkesutövandet. En sådan förståelse 
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möjliggör att sjuksköterskan kan förbättra relationen och omvårdnaden till patienten, och 

därigenom förbättra patientens förmåga att hantera svåra situationer.  

SYFTE 

Syftet var att undersöka betydelsen av humor inom vårdrelationen för patienten och 

sjuksköterskan med erfarenhet av onkologisk och palliativ vård. 

METOD 

Design 
Studien utfördes i form av en litteraturöversikt. Syftet med en litteraturöversikt är enligt 

Friberg (2012, s.133) att beskriva kunskapsläget inom ett visst forskningsområde genom en 

sammanställning av befintlig forskning. Detta sker genom ett strukturerat arbetssätt vid 

sökning och analys av artiklar. Ett kritiskt förhållningssätt i processen ska användas. 

 

Inklusions- och exklusionskriterier 
Inklusionskriterierna som använts i urvalet av artiklar var att dessa skulle vara skrivna på 

engelska, svenska, norska eller danska samt beskriva humor antingen utifrån patienten, 

sjuksköterskan eller i relation till varandra. Studier som var gjorda på barn och ungdomar 

under 18 år exkluderades från resultatet. Denna exkludering gjordes på grund av att 

uppskattningen av humor visat sig vara bundet till kognitiv mognad (McGhee, 1971). Det 

gjordes ett val att inte sätta någon tidsbegränsning på studiernas publikationsår eftersom det 

fanns relativt få studier inom ämnesområdet, samt att uppfattningen att humor ej uppfattas 

som tidsbunden. De valda artiklarna till denna litteraturöversikt var originalartiklar vilka 

har publicerats i vetenskapliga tidskrifter. 

 

Litteratursökning 
En systematisk litteratursökning skedde i databaserna Cinahl, vilken är en databas med 

fokus på omvårdnad, PubMed, vilken är den största databasen med fokus på medicinsk 

vetenskap, SweMed+, som är en medicinsk databas med fokus på nordiska publikationer 

samt PsychInfo, som är en databas med fokus på psykologi. Sökningarna genomfördes 

genom MeSh termer, Cinahl Headings, Thesaurus samt fritextsökning beroende på databas. 

Utöver detta gjordes manuella sökningar genom att gå igenom referenslistor samt relaterade 
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artiklar. Tolv artiklar hittades genom sökning i databaser, ytterligare en artikel hittades 

genom manuell sökning (tabell 1). Sökningar i SweMed+ resulterade ej i ytterligare artiklar 

användbara till resultatet. Utöver sökningarna i tabell 1 gjordes ett flertal sökningar, i 

databaser samt manuellt, vilka ej genererade fler artiklar som ansågs användbara till 

resultatet. De 13 utvalda artiklarna till resultatet var uppdelade i 11 kvalitativa studier, en 

studie av mixad ansats samt en kvantitativ studie (bilaga 1). 

 

Tabell 1. Översikt av litteratursökningar 

Datum Databas Sökord Begränsningar Antal 

träffar 

Valda 

efter läst 

abstrakt 

Valda 

efter läst 

fulltext 

Valda artiklar till 

resultat 

6/8-16 PubMed ("Wit and 

Humor as 

Topic"[Mesh]) 

AND 

("Neoplasms"[M

esh] OR 

"Hospice and 

Palliative Care 

Nursing"[Mesh] 

OR "Palliative 

Care"[Mesh] OR 

"Terminal 

Care"[Mesh]) 

Engelska, 

Svenska, 

Norska, 

Danska 

136 25 9 (Adamle & Ludwick, 

2005) 

(Branney et al., 2014) 

(Chapple & Ziebland, 

2004) 

(Dean & Gregory, 2004) 

(Dean & Gregory, 2005) 

(Johnson, 2002) 

(Ridley et al., 2013) 

(Rose et al., 2013) 

(Tanay et al., 2014) 

21/8-16 Cinahl (MH "Wit and 

Humor") AND 

((MH "Palliative 

Care") OR (MH 

"Hospice and 

Palliative 

Nursing") OR 

(MH "Terminal 

Care+") OR (MH 

"Neoplasms")) 

Academic 

journals, 

Engelska, 

Svenska, 

Norska, 

Danska 

41 8 1 (LaToya, 2013) 

 

21/8-16 PsychInf

o 

SU.EXACT.EXP

LODE("Humor") 

AND (palliative 

OR oncology) 

Peer reviewed 

Engelska, 

Svenska, 

Norska, 

Danska 

10 4 2 (Oliffe et al., 2009) 

(Roaldsen et al., 2015) 

12/8-16 Manuell 

sökning 

    1 (Bottorff et. al., 1995) 

 

Urval, relevansbedömning och granskning 
Urvalet utfördes genom att läsa igenom artiklarnas titlar och abstrakt. Därefter lästes 

artiklarna igenom med fulltext där vissa förkastades då de inte överensstämde med studiens 

syfte. De 13 artiklar som valdes ut kvalitetsgranskades utifrån Carlsson och Eimans (2003) 
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granskningsmall för kvalitativa (bilaga 3) artiklar alternativt Carlsson och Eimans (2003) 

granskningsmall för kvantitativa artiklar (bilaga 4). En modifiering av granskningsmallarna 

genomfördes då punkten “Patienter med lungcancerdiagnos” var irrelevant för denna studie 

och den totala poängen sänktes med tre poäng vilket gav en total poäng av 45 på 

kvalitetsgranskningsmallen för kvalitativa studier samt 44 poäng på 

kvalitetsgranskningsmallen för kvantitativa studier. Kvalitetsgranskningen bedömdes 

utifrån en tregradig skala där grad I innebar hög kvalitet, grad II medel och grad III låg 

kvalitet. Artiklar av kvalitetsgrad I och II valdes till resultatet. För att säkerställa att 

artiklarna blivit publicerade i vetenskapliga tidskrifter användes hemsidan Ulrichs Web 

(http://ulrichsweb.serialssolutions.com). 

 

Analys 
Analysen av samtliga artiklar genomfördes med inspiration av Graneheim och Lundmans 

(2004) metod för innehållsanalys inom omvårdnadsforskning. En del av Granheim och 

Lundmans analysprocess frångicks. Punkten Kondenserad meningsbärande enhet – tolkning av 

den underliggande meningen valdes bort och enbart en kondenserad beskrivning av texten nära 

dess ursprungliga innehåll valdes att göras. Analysprocessen påbörjades genom att de 

utvalda artiklarna lästes igenom ett flertal gånger för att bekanta sig med materialet och få en 

tydlig överblick av innehållet. Därefter sammanfattades och översattes de delar av 

artiklarnas resultat som var relevant för syftet i denna studie till svenska. Utifrån dessa 

sammanfattningar delades de in i meningsbärande enheter nära textens ursprungliga 

betydelse (tabell 2). En uppdelning av de meningsbärande enheterna gjordes sedan utifrån 

tre perspektiv; patientens, sjuksköterskans och vårdrelationens för att överskådligt kunna se 

data från de tre olika perspektiven vilket syftet var uppbyggt kring. Varje meningsbärande 

enhet kunde tillhöra mer än ett perspektiv. De meningsbärande enheterna kondenserades 

ytterligare för att hitta betydelsen nära den ursprungliga meningen i texten. Samtliga 

underliggande meningar som identifierats grupperades efter likheter och skillnader vilket 

ledde fram till fyra huvudteman. Inom dessa fyra huvudteman kunde ett antal underteman 

urskiljas. Analysen sågs som en ständig process där det alltid fanns möjlighet att gå tillbaka 

till de tidigare stegen för att undvika att meningen från det ursprungliga data gick förlorad 

eller misstolkades.  
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Tabell 2. Exempel på analysering av data. 

Nr* Ursprungstexten Meningsbärande enhet Underliggande 

mening 

Under-

tema 

Huvud- 

tema 

1/2/3 Findings showed that both nurses and 

patients perceived humour as a sign of 

developing good interpersonal 

relationships. The process of 

relationship building occured over time, 

and humour helped the patient feel 

comfortable with the nurse: 

Både patienter och 

sjuksköterskor ansåg att 

användandet av humor var en 

del i att skapa en givande 

interpersonelrelation. Denna 

relation utvecklades över tid 

och humor fick patienten att 

känna sig bekväm med 

sjuksköterskan -2** 

Skapar och 

utvecklar 

relation 

Humor 

vid 

skapan

det av 

relatio

ner 

Humor; 

en 

viktig 

del av 

vårdrela

tionen 

2 Many staff noted the significance of 

humor as a way to “break the ice” at the 

beginning of new relationships, 

especially with patients and families. -5 

Många i vårdpersonalen såg 

humor som ett viktigt sätt att 

bryta isen i en ny relation med 

patienter och deras familj -5** 

Bryta isen   

1 Once the ice is broken, there is a 

foundation upon which to build a 

relationship. When relationships moved 

to a different level, there was more trust, 

patients and families felt safer, more 

likely to be receptive to the environment 

and whatever help it might offer. For 

some, humor was a way “in” a vehicle 

that allowed them to establish a 

connection. For other participants, it 

was important that there first be some 

connection before there was freedom to 

introduce humor.  

Humor ledde ofta till ett 

fundament varifrån en 

djupare relation kunde 

byggas. För somliga var 

humor ett sätt att etablera en 

kontakt. I andra fall var det 

viktigt att en etablerad 

relation fanns innan humor 

kunde introduceras. -5** 

Fördjupar 

relationen 

  

* Siffrorna i kolumnen Nr visade vilket perspektiv de meningsbärande enheterna tillhörde. 1 var vårdrelationsperspektivet, 2 

var sjuksköterskeperspektiv, 3 var patientperspektiv. 

** Siffran visar på vilken artikel den meningsbärande enheten var hämtad från. 
 

Etiska överväganden 

I bearbetningen av de artiklar som använts i resultatet hade författarna ett etiskt 

förhållningssätt till materialet där utgångspunkten var att vara objektiv. Materialet 

behandlades med utgångspunkt i att förförståelse och egna uppfattningar inte skulle 

påverka det resultat och de slutsatser som drogs. Författarna har inte medvetet förvrängt 

eller uteslutit fakta som framkommit under analysen. De artiklar som valts till resultatet 

hade antingen blivit godkända enligt en etisk kommitté alternativt så var det ett krav i den 

tidskrift som de publicerades i. 

RESULTAT 

Ur den analys som genomförts på de 13 utvalda studierna (bilaga 1), identifierades fyra 

huvudteman. I tabell 3 presenteras en översikt av identifierade teman samt anknytning till 

Halldorsdottirs teori (2008). För varje undertema har enskilda kopplingar till Halldordottirs 
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underteorier identifierats (tabell 3). Majoriteten av kopplingarna gick att se till 

Halldorsdottirs andra underteori, vilken bygger på att sjuksköterskan behöver besitta 

kunskap, erfarenhet samt kompetens. Även tydliga kopplingar till underteori ett, tre och fyra 

gick att finna. De flesta kopplingarna kunde ses inom huvudtemat Humor: en viktig del av 

vårdrelationen, och mer specifikt i undertemat Humor kan både fördjupa och skada relationer 

 

Tabell 3. Teoretisk anknytning till resultatet. 

Huvudteman Underteman *Anknytning teoretisk 

referensram 

Hur humor används 

påverkas av kontext och 

individ; varje situation är 

unik 

- Då humor är lämpligt 

- Tillfällen då patienter ansåg att humor bör användas med 

försiktighet 

- Strategier sjuksköterskan använder för att identifiera om humor 

har en plats 

- Attityder kring sjuksköterskans professionalitet 

- Faktorer vilka påverkar användandet och mottagandet av humor 

2 

2 

 

2, 5, 6 

 

1, 2, 3, 6 

4 

Humor; en viktig del av 

vårdrelationen 

- Humor vid skapandet av relationer 

- Humor kan både fördjupa och skada relationer 

- Humor kan användas medvetet för att påverka sin egen och 

andras situation 

1, 2, 3, 4, 5, 

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 

1, 4, 5, 6, 7 

Humor har en plats i att 

hjälpa och förmedla 

känslor 

- Sjuksköterskor använder humor för att lugna och skydda 

- Bibehålla värdighet och se varje person som unik 

- En väg för patienter att tala om svåra ämnen 

2, 6 

1, 2, 3, 6, 7 

1, 4, 5, 7 

Humor som 

copingstrategi 

- Patienter och sjuksköterskor använder humor för att hantera 

svåra situationer 

- Patienter använder humor genom att skratta istället för att gråta 

- Skapa gemenskap 

 

* 1. Sjuksköterske-patientrelationen är fundamental i omvårdnaden utifrån patientperspektivet. 

2. Sjuksköterskan måste uppfattas som genuint vårdande, kunnig, erfaren och kompetent för att tillit skall kunna utvecklas. 

3. Sjuksköterske-patientrelationen bygger på att en relation skapas samtidigt som det kvarstår en distans som genomsyras av 

respekt och omtanke. 

4. Metaforen av en bro symboliserar öppenhet och samhörighet i upplevelsen av samhörighet. Motsatsen symboliseras av en 

mur som hindrar relationen genom obefintlig eller negativ kommunikation vilket uppfattas som brist på omvårdnad. 

5. Utifrån patientens perspektiv kan utvecklandet av sjuksköterske-patientrelationen delas in i 5 faser. 

6. För att relationen mellan patient och sjuksköterska ska bli livgivande krävs att sjuksköterskan har livgivande egenskaper som 

person. 

7. Relationen kan om den är positiv, verka stärkande för patienten och göra så att denne känner en ökad känsla av välmående 

och hälsa. Om relationen istället är av negativ natur skapas en distans som kan verka försvagande på patienten. 
 

Hur humor används påverkas av kontext och individ; varje situation är 

unik 

Då humor är lämpligt 

Motsägelsefulla åsikter kring hur humor kunde användas upptäcktes. Flera sjuksköterskor 

angav att de använde sig av humor spontant, andra menade på att det var viktigt att vara 

försiktiga. Trots olika åsikter kring användandet av humor gick det att se individuella 

skillnader i uttryck, uppskattning och mottagande av humor. Hur humorn mottogs var unikt 
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för varje person och berodde på omständigheterna (Dean & Gregory, 2005). Patienter som 

uppfattade sig själva som roliga såg humorn som viktig i större utsträckning och det kunde 

ses ett samband mellan mängden skratt efter diagnos och om patienten såg på sig själv som 

en rolig person (Ridley, Dance & Pare, 2013). Humorns lämplighet berodde på i vilket 

kontext den nyttjades (Dean & Gregory, 2005; Oliffe, Ogrodniczuk, Bottorff, Hislop & 

Halpin, 2009; Rose, Spencer & Rausch, 2013). Både sjuksköterskor och patienter uppskattade 

värdet av reflektion och övervägande för att undvika olämplig användning av humor 

(Tanay, Wiseman, Roberts & Ream, 2014). Ridley et al. (2013) fann att majoriteten av 

patienterna ansåg att det var lämpligt att skratta tillsammans med sjuksköterskan. 

 

Humor kunde ses följa sjukdomens förlopp samt ändra karaktär. Vid olösta livssituationer 

med stor mental och fysisk press, osäkerhet, oro, otillräcklig information samt otillräcklig 

medicinsk uppföljning sågs användningen av humor minska. När situationen patienten 

befann sig i var mer stabil eller mer greppbar återkom samt förändrades humorn och 

innefattade större del ironi och galghumor som var riktad mot upplevelsen av sin sjukdom 

(Roaldsen, Sørlie & Geir, 2015). Det ansågs inte olämpligt enligt sjuksköterskorna att 

använda humor vid patientens dödsbädd, den humorn var däremot reserverad för 

patienternas familjer (Dean & Gregory, 2004). 

 

Tillfällen då patienter ansåg att humor bör användas med försiktighet 

Några av de situationer där humor ansågs olämpligt var när patientens mående var sämre 

och denna upplevde känslor som ångest, smärta, oro, osäkerhet, rädsla ilska eller sorg. Dessa 

negativa känslor kunde uppstå när förändringar i patientens sjukdom inträffat eller efter att 

de blivit sjuka, och den plats humor tidigare haft hade blivit överskuggad av negativa 

känslor (Dean & Gregory, 2004, 2005). Detta stöds av Adamle och Ludwicks (2005) som 

beskrev att närvaron av humor berodde på patientens fysiska och mentala tillstånd. Humor 

som berörde deltagarnas tillstånd, diagnos, perioden före en operation eller som användes 

av någon utan samma diagnos och erfarenheter ansågs som olämplig (Branney, Witty, 

Braybrook, Bullen, White & Eardley, 2014). Humor kunde ses ända till dödsögonblicket hos 

patienten (Dean & Gregory, 2005). Ridley et al. (2013) fann att humor var lika viktigt för 

patienten före som efter sjukdomens inträdande, men att skratt förekom mer sällan efter 

diagnosen. 
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Patienter hade uppfattat att den mörka humorn de använde för att skämta om sig själva eller 

om döden inte alltid uppskattades av människor i deras omgivning (Roaldsen et al. 2015). Ett 

liknande resultat fanns av Chapple och Zieblands (2004) där människor i deltagarnas närhet 

inte alltid var medvetna om att patientens diagnos inte var en dödsdom och därför ansåg att 

humor var olämpligt. Om sjukdomen däremot orsakade mer permanenta problem, t.ex. 

infertilitet eller problem med urination, var humor inte uppskattat av patienterna. 

 

Strategier sjuksköterskan använder för att identifiera när humor har en plats 

Sjuksköterskorna hade utvecklat olika strategier för hur de använde humor. Ledtrådar som 

nyttjades var att titta på beteende, tajming, tillfälle samt vilken respons ett försiktigt 

användande av humor gav (Dean & Gregory, 2004). Vissa sjuksköterskor valde att inleda 

samtal med humor och inväntade respons på humorn från patienten för att identifiera om 

det var lämpligt eller ej. En annan strategi var att skämta på sin egen bekostnad för att 

upptäcka om ett intresse för humor fanns. Om patienten inledde med humor var det en bra 

indikation på att humor var lämpligt. Ibland agerade sjuksköterskornas humor som en 

katalysator som tillät patienter att använda humor. Intuition ansågs som en viktig faktor för 

att identifiera när humor var passande, det handlade om att ha sunt förnuft och följa 

magkänslan (Dean & Gregory, 2005). Att söka efter ledtrådar i ögonen var en strategi som 

sjuksköterskor ofta använde för att se om humor hade en plats (Dean & Gregory, 2004, 2005). 

Tajming var viktigt för att inte skada relationen mellan sjuksköterska och patient, humorns 

lämplighet berodde på hur patienten mådde (Tanay et al., 2014). 

 

Attityder kring sjuksköterskans professionalitet 

Humor sågs användas vid enklare arbetsuppgifter, men vid arbetsuppgifter vilka ansågs 

vara mer avancerade uppfattades humor som oprofessionellt enligt sjuksköterskorna. Trots 

humorns positiva effekter var sjuksköterskorna oroade över hur det påverkade deras 

professionalitet samt hur detta skulle uppfattas av kollegor. “People just don’t have sense of 

humor at all at work because that’s their way of being professional...they probably see it as 

less professional to be laughing and joking with the patients” (Tanay et al., 2014, s. 1298) Det 

var framförallt sjuksköterskor med mindre erfarenhet som hade svårt att veta när de skulle 

nyttja humor. Dessa vände sig ofta till sjuksköterskor med mera erfarenhet för att se hur de 

använde humor. Patienterna ansåg att humor var ett positivt attribut som inte sågs som 

oprofessionellt (Tanay et al., 2014). De sjuksköterskor som använde humor framstod som 



13 
 

mer mänskliga, känsliga, trovärdiga och lämnade ett längre intryck hos patienterna 

(Johnson, 2002). 

 

Faktorer vilka påverkar användandet och mottagandet av humor 

Dean och Gregory (2004, 2005) samt Johnson (2002) identifierade faktorer som påverkar 

mottagandet och användandet av humor. Etnicitet var en viktig faktor som krävde en viss 

försiktighet och känslighet. Andra faktorer som inverkade var språkbarriärer, personlighet, 

stress och andlighet. Ridley et al. (2013) påvisade skillnader mellan könen, huruvida humor 

ansågs lämpligt eller olämpligt i mötet med sjuksköterskorna. Kvinnliga patienter ansåg i 

högre grad att humor var mer lämpligt i möte med sjuksköterskan än vad manliga patienter 

ansåg. Dean och Gregory (2005) visade att det fanns skillnader mellan hur patienter, 

beroende av kön, använde sig utav humor. Manliga patienter tenderade att använda humor 

för att inleda konversationer samt för att skyla obekvämligheter, samt hade tendenser att 

använda sexuella anspelningar. 

 

Humor; en viktig del i vårdrelationen 
 

Humor vid skapandet av relationer 

 

“...it creates a bond… to be able to giggle with somebody, they must have some element of 

confidence in you. That promotes confidence and makes the patient like, trust and know 

what you can do” (Tanay et al., 2014, s.1297). 

 

Både patienter och sjuksköterskor ansåg att humor hade en plats vid skapandet av en ny 

relation (Dean & Gregory, 2004; Tanay et al., 2014). Det var oftare patienter som initierade 

humor än sjuksköterskor (Adamle & Ludwick, 2005). Patienter använde humor i högre grad 

med de sjuksköterskor som bjöd in till det och vice versa (Tanay et al., 2014). 

Sjuksköterskorna nyttjade humorn som ett viktigt verktyg för att bryta isen när nya 

relationer med patienter och deras anhöriga skulle inledas. Humor ledde till ett fundament 

utifrån vilket en djupare relation kunde byggas. I andra fall krävdes en tidigare relation 

mellan patient och sjuksköterska för att humor skulle kunna användas (Dean & Gregory, 

2004). Dean och Gregory (2005) visade att vissa sjuksköterskor ansåg att humor inte skulle 

användas i patient-sjuksköterskerelationen.   
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Humor kan både fördjupa och skada relationer 

Relationen mellan sjuksköterska och patient utvecklades över tid och humor hade en del i att 

få patienten att känna sig trygg och bekväm med sjuksköterskan (Tanay et al., 2014). Humor 

ledde till respons från motparten, vilket utvecklade relationen (Dean & Gregory, 2005). Både 

patienter och sjuksköterskor såg fördelar i användandet av humor i deras relation. Humorn 

sågs som centralt i att bibehålla och fördjupa en relation (Dean & Gregory, 2004). Patienter 

såg humorn som en lämplig och positiv del i relationen till sjuksköterskan och ansåg inte att 

användandet av humor trivialiserade deras sjukdom (Rose et al., 2013). 

 

Humor fick patienterna att må bättre (Johnson, 2002) samt utvecklade kommunikationen 

mellan sjuksköterska och patient vidare från vardagligheter till djupare samtal som stöttade i 

krisen kring att vara döende (Dean & Gregory, 2005). Att kunna skratta tillsammans med en 

sjuksköterska kunde lätta på spänningen och hjälpa till att hitta vägen genom chock, skuld 

och oro (Roaldsen et al., 2015). Fel användande av humor kunde skada sjuksköterske-

patientrelationen, därför krävdes ständig reflektion i användandet (Tanay et al., 2014). Vid 

tillfällen då humor mellan sjuksköterska och patient fallerade sågs möjligheten av att 

återhämta relationen från den skada som skett till stor del bero på den tidigare relationen 

(Dean & Gregory, 2005). 

 

Humor kan användas medvetet för att påverka sin egen och andras situation 

Tanay et al. (2014) visade att patienter medvetet nyttjade humor för att skapa en bättre bild 

av sig själva till sjuksköterskorna. De ansåg att patienter som använde humor blev mer 

uppskattade av sjuksköterskorna, samt ägnades mer tid och fick mer hjälp. Detta stöds av 

Dean och Gregory (2004), då de kunde visa att de patienter som använde humor frekvent 

ägnades mer tid av vårdpersonal och att de hade fler besökare. “Everybody wants to take his 

bloods because he has good veins and he is a happy and nice person” (Tanay et al., 2014, 

s.1298). 

 

Humor användes av patienterna för att stödja personalen i stressade arbetsmiljöer. De kunde 

nyttja humor för att minska sjuksköterskornas dåliga upplevelser när misstag begåtts. I sin 

tur använde sjuksköterskorna sig av humor för att visa att de, trots den stressade 

arbetsmiljön, uppskattade sitt arbete och hade tid över för patienterna (Tanay et al., 2014). 
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Humor har en plats i att hjälpa och förmedla känslor 

Sjuksköterskor använder humor för att lugna och skydda 

Humor användes medvetet som ett verktyg av sjuksköterskor för att få patienter att känna 

sig lugna när de blev inskrivna på en palliativ avdelning (Dean & Gregory, 2004). Humor 

hjälpte till att minska stress och att skydda patienternas känslor vid spända situationer 

(Bottorff et al., 1995). Humor användes för att lugna patienter inför medicinska åtgärder 

(Branney et al., 2014). Sjuksköterskorna kunde med hjälp av humor, göra svåra situationer 

lättare att stå ut med (Johnson, 2002). “In particular, nurses appeared to use gentle humor in 

a deliberate attempt to help patients relax, to endure monotonous, painful and distressing 

situations, or to heighten their spirits” (Bottorff et al., 1995, s. 1079) Sjuksköterskor kunde, 

med hjälp av humor få patienterna att känna sig trygga och hemmastadda, samt skapa tillit 

(Tanay et al., 2014). Sjuksköterskor indikerade att de använde skämt eftersom de ansåg att 

det hade en terapeutisk effekt och att det hjälpte att skratta tillsammans (LaToya, 2013). 

Även tröst kunde ges genom användandet av humor. Humor kunde i dessa fall beröra både 

sjuksköterskan, patienten eller dennes diagnos (Bottorff et al., 1995). 

 

Bibehålla värdighet och se varje person som unik 

“Losing the ability to toilet oneself independently robs an individual of his or her sense of 

dignity. Humor served to soften this situation. The sense of life ending as a dance provided a 

warm and sweet metaphor that transformed the indignity of dependence into the beauty of 

the last dance.” (Dean & Gregory, 2004, s. 144). 

 

Många situationer inom sjukvård innebär att en patient blir beroende av hjälp av en 

sjuksköterska. Vissa av dessa situationer uppfattas som ovärdiga och stigmatiserande. 

Humor kunde i sådana situationer vara ett sätt att bibehålla patientens värdighet och visa 

medmänsklighet trots situationens ovärdiga natur (Dean & Gregory, 2004, 2005; Roaldsen et 

al., 2015). I sådana situationer kunde lättsam humor göra att patienten kunde bibehålla ett 

visst mått av kontroll och distans till situationen (Bottorff et al., 1995; Dean & Gregory, 2005). 

Humor i kombination med vänlighet och känslighet kunde få ett ögonblick att förvandlas till 

något mycket mer meningsfullt. Humor hade en funktion i att den hjälpte patienten att 

känna sig sedd som en person och inte enbart som en arbetsbörda. Patienterna kände sig 

som människor, och inte enbart som patienter (Dean & Gregory, 2004). 
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En väg för patienten att tala om svåra ämnen 

Humor sågs vara ett avstamp till djupare samtal om känsliga ämnen som gick förbi den 

skämtsamma tonen och kunde leda vidare till samtal kring sjukdom, död och döende (Dean 

& Gregory, 2004, 2005). En uppfattning fanns om att det var lättare att sätta svåra känslor i 

samband med humoristiska uttryck och metaforer än att säga det rätt ut. Dessutom gav det 

en möjlighet att avleda samtalet från känsliga ämnen, skydda anhöriga och undvika 

medlidande från bekanta (Chapple & Ziebland, 2004; Roaldsen et al., 2015). Sarkasm och 

vass humor kunde användas av patienter för att förmedla negativa känslor som ilska eller 

frustration till sjuksköterskor (Dean & Gregory, 2004). 

 

Humor kunde fungera som ett sätt att bryta isen samt ta upp känsliga och tabubelagda 

ämnen. Genom humor kunde intresset för ämnet undersökas. Humor gav ett skydd mot 

eventuell sårbarhet, tog bort stigma hos ämnen samt gjorde det möjligt att sätta gränser för 

konversationen. Humorn hade en funktion att signalera behovet av en paus när ett ämne 

blev alltför känslosamt för någon i stödgruppen (Oliffe et al., 2009). Patienter använde 

humor för att på ett lättsamt och ohotat sätt förmedla svåra känslor och förståelse för sin 

diagnos till sin omgivning samt sina sjuksköterskor (Dean & Gregory, 2004, 2005). Genom 

humor kunde patienterna hjälpa vänner att våga ta kontakt och förenkla situationer som 

bekanta inte visste hur de skulle hantera (Chapple & Ziebland, 2004; Roaldsen et al., 2015). 

Johnsons (2002) visade att flera av patienterna använde skämt för att få sina barn att slappna 

av. 

 

Humor som copingstrategi 

Patienter och sjuksköterskor använder humor för att hantera svåra situationer 

“In periods of despair and chaos, humor was emphasised as particulary important for 

managing emotions. It helped prevent the disease from overpowering and taking up all 

available space.” (Roaldsen et al., 2015, s.724) 

 

Flera studier har påvisat att humor var ett verktyg som hjälpte patienter att hantera sin 

sjukdom, diagnos och behandling (Oliffe et al., 2009; Rose et al., 2013; Chapple & Ziebland, 

2004). Detta stöds av Ridley et al. (2013) där majoriteten av patienterna ansåg att humor 

hjälpte dem att hantera smärta och andra symptom. Humor användes för att dölja känslor i 

samband med diagnos och behandling (Chapple & Ziebland, 2004). Roaldsen et al. (2015) 
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betonade vikten av att skapa en situation som gick att leva med vilket var betydelsefullt för 

att hindra sjukdomen från att ta upp all ledig plats inombords och överskugga hela en 

personens existens. Att acceptera sjukdomen som ett faktum var betydelsefullt och det 

kunde visa vägen genom sjukdomen och livet i stort. 

 

Humor beskrevs som en överlevnadsstrategi i flera studier, för vissa patienter var humor en 

stor del av deras person och en viktig del för att överleva dagen (Dean & Gregory, 2004, 

2005; Roaldsen et al., 2015). Ett sinne för humor hjälpte patienten att inte ge upp och 

nyttjades som ett verktyg för att kämpa emot sjukdomen (Johnson, 2002). Humor fungerade 

som ett skydd mot den osäkerhet som uppstod efter upprepning av förlust och lidande 

(Dean & Gregory, 2005). Humor var ett steg mot den återhämtning som läkte och gav hopp 

om att överleva (Johnson, 2002). Skämt uppskattades mer än sympati av patienterna då det 

hjälpte till med att kunna hantera sjukdomen, samtidigt som det gav nöje och erbjöd dem 

tillfälle att fortsätta vara med i den jargong som skedde med vänner och kollegor. Det var 

betydelsefullt att fortfarande ses som en normal människa efter att ha fått sin diagnos och 

humor fyllde en funktion i de ögonblicken, istället för att andra personer skulle uttrycka 

medömkan (Chapple & Ziebland, 2004). 

 

För sjuksköterskor fungerade humor som en copingmekanism, både mellan medarbetare och 

tillsammans med patienter. Den tillät dem att slappna av, och om de stannade upp för att 

försöka fokusera på det positiva istället för det negativa lättade allt (LaToya, 2013; Johnson, 

2002). Inom vårdteamet fungerade humor som energigivande och skapade samhörighet 

(Dean & Gregory, 2004, 2005). Det fanns en enighet kring att skratt var en stor del av arbete 

på hospice (LaToya, 2013), något som stöds av Adamle och Ludwick (2005) som visade att 

humor förekom mellan sjuksköterska och patient i en majoritet av deras möten på hospice. 

“There was consensus that given the nature of the hospice, “laughter is a big part of the job, 

it helps to laugh and talk with coworkers” (LaToya, 2013, s.450). För sjuksköterskorna var 

det viktigt att skratta trots all hjärtesorg, smärta och förlust som de dagligen bevittnade och 

upplevde. Humor hjälpte dem att inte tänka på dessa upprörande tankar och stressiga 

situationer (LaToya, 2013; Dean & Gregory, 2005). 
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Patienten använder humor genom att skratta istället för att gråta  

Att skratta åt sig själva och åt livet, kunde ersätta gråten. “They found that through laughter 

they were able to cope better and not take their situation so seriously” (Johnson, 2002, s.692-

693). Humor och skratt kunde agera som en sköld och skydd mot de problem som uppstått i 

samband med sjukdomen (Roaldsen et al. 2015). Detta stöds av Branney et al. (2014) där 

personer i en stödgrupp skrattade åt besvärliga eller pinsamma situationer som uppstod i 

samband med patienternas diagnos. Johnsons (2002) visade att även om livet för patienterna 

kunde vara eländigt och deprimerande, var det bättre att skratta än att gråta. Humor kunde 

ge ett ljusare perspektiv i svåra situationer. Genom att förvandla en tragisk händelse till 

något underhållande kunde känslor som ilska, förtvivlan och sorg undertryckas av skratt 

(Roaldsen et al., 2015). 

 

“While the realitys of terminal illnes could not be altered, the experience of the final weeks 

and days were profoundly influenced by the use of humor” (Dean & Gregory, 2005, s. 295). 

 

Humor kunde inte ändra på slutet för de patienter som dog, men det kunde göra den sista 

tiden i livet bättre. Den gav patienter ett andrum och paus från bördan av sjukdomen, 

lidande och sorg (Dean & Gregory, 2004). I situationer med stor osäkerhet och svårighet att 

kontrollera negativa känslor fyllde humor en funktion att kunna distansera sig från dessa 

känslor. Detta kunde vara i form av roliga tv-program eller videor på internet som gjorde att 

tankar berörande ensamhet och döden försvann (Roaldsen et al., 2015). Att gå tillbaka till 

fotoalbum och återuppleva minnen kunde få patienter och personal att skratta, och minnas 

perioder när det inte var tungt (Dean & Gregory, 2005; Roaldsen et al., 2015).  

 

Skapa gemenskap 

Humor användes för att stödja och ge nya perspektiv på diagnosen (Roaldsen et al., 2015). 

Humor reducerade ångest vilket ledde till en bättre gruppsammanhållning inom 

stödgrupper (Oliffe et al., 2009). Detta stödjer Johnsson (2009) som visade att skratt och gråt 

förde deltagarna i stödgruppen närmre varandra.  

 

Humor var en viktig del i skapandet av meningsfulla relationer med släktingar, vänner samt 

bekanta för patienter vilka befann sig i en sårbar situation. Dessa relationer främjade 

återhämtning och livsvilja (Roaldsen et al., 2015). Även när humor användes av vänner sågs 

humorn som både rolig och hjälpsam (Chapple & Ziebland, 2004). 



19 
 

 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Patienter med erfarenhet av onkologisk samt palliativ vård har många likheter med 

varandra. De befinner sig i kris där många olika känslor kan uppstå. Känslor som rädsla, 

smärta, depression, maktlöshet och lidande (Meeker et al., 2014). Dessa två patientgrupper 

valdes att undersökas tillsammans då detta gav en bättre bild av vilken betydelse humor har 

för patienter i kris samt de sjuksköterskor som kommer i kontakt med dessa. Författarna 

förde diskussioner om att lyfta in ytterligare livshotande sjukdomar i sökningarna, vilka kan 

leda till palliativ vård, men fann att en sådan breddning gjorde det svårt att avgränsa ämnet. 

Dessa provsökningar för att eventuellt bredda ämnet gav ej fler relevanta artiklar. Att se på 

humor utifrån tre perspektiv istället för ett, skapade en bättre helhet av humor i den valda 

situationen.  

 

De valda artiklarna hade sitt ursprung i Kanada, Storbritannien, USA samt Norge vilket 

speglar en liten del av världen, men en del av världen där sjukvården har många likheter 

med Sverige. Detta leder till att det kan vara svårt att generalisera resultatet i denna studie 

för stora delar av världen, men ett flertal kopplingar till den svenska sjukvården kan ses. Hur 

humor uppfattas har i denna studie setts ha viss kulturell betydelse för mottagande och det 

egna användandet. Detta kan påverka möjligheterna att generalisera resultatet till andra 

kulturer än t.ex. svensk kultur.   

 

Majoriteten av datan som användes i resultatet utgick från kvalitativa studier, men även en 

studie av mixad ansats samt en kvantitativ studie valdes. Att använda studier som utgår från 

olika ansatser gör enligt Forsberg och Wengström (2016, s. 47-48) att ett fenomen kan belysas 

ur olika vinklar. Det bör vara forskningsområdet som avgör val av metod vilket kan förklara 

en ojämn fördelning av data utifrån de olika ansatserna. Humor som fenomen är sådan till 

karaktären att den uppfattas individuellt samt upplevs och används olika av olika personer 

vilket kan vara en anledning till att fler studier av kvalitativ ansats genomförts på området. I 

de artiklar som genererat data till studien sågs olika typer av datainsamling. Fältstudier, 

fokusgruppintervjuer, observationer samt semistrukturerade intervjuer. Även olika typer av 

deltagare kunde ses i de valda artiklarna, något som visar stärker denna studie. Merparten 
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av artiklarna, alla förutom en, som berörde onkologisk vård var skrivna utifrån 

patientperspektiv; medan majoriteten av artiklarna med palliativ vård som fokus var skrivna 

utifrån sjuksköterskeperspektiv. Denna uppdelning har påverkat resultatet genom att ett 

perspektiv har dominerat för vartdera områden.  

 

En svaghet för uppsatsen var att en stor mängd data hade ursprung från två artiklar av Dean 

och Gregory (2004, 2005). Detta var en direkt följd av att relativt lite forskning är gjord på det 

valda området. Den stora mängd data vilken kommer från enbart två artiklar med samma 

författare innebär att det blir svårare att generalisera resultatet ifrån denna litteraturöversikt. 

Att flera författare återkommer som medförfattare för flera artiklar i studien kan ses som 

både positivt och negativt. Detta innebär att författaren har mycket kunskap kring 

ämnesområdet, men det innebär att det neutrala förhållningssättet kan vara påverkat och på 

så sätt ha påverkat resultatet i denna studie. 

 

Valet av analysmetod kan ha påverkat resultatet i denna studie. Enligt Forsberg och 

Wengström (2016, s. 137) är analys och tolkning av data ett av de stora problemen inom 

forskning. Att sammanställa stora mängder data, göra denna data förståelig, samt att finna 

mönster i materialet innebär en utmaning. Graneheim och Lundmans (2004) metod för 

innehållsanalys är beprövad för att sammanställa stora mängder kvalitativ data. Valet 

gjordes att inspireras av denna analysmetod i hanteringen av de kvantitativa artiklar som 

studien innefattade. Artiklarna vilka hade mixad, respektive kvantitativ ansats (bilaga 1) 

hade metoder samt en deskriptiv beskrivning av resultatet vilket gjorde att Graneheim och 

Lundmans (2004) analysmetod ansågs kunna appliceras på dessa artiklar. En risk vid 

analysering av data var att andemeningen i texten kunde förloras eller förvrängas vid 

kodningen av den ursprungliga datan. För att motverka detta återgick författarna till 

artiklarnas ursprungstexter då tveksamheter uppdagades. Vid översättning av artiklar kan 

delar av den ursprungliga andemeningen ha försvunnit då engelska inte är författarnas 

modersmål. För att så långt som möjligt undvika detta har båda författarna vid tveksamheter 

gett sin synpunkt och diskuterat fram vilken översättning som anses vara korrekt. 

 

Dean och Gregorys (2004, 2005) använde vid ett antal tillfällen uttrycket vårdpersonal. I 

denna studie valdes det att generalisera begreppet vårdpersonal för sjuksköterskan. Detta 

gjordes på grund av att studiernas metod byggde på att det framförallt var sjuksköterskor 
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som observerades samt att generaliseringen i ett flertal fall kunde stödjas genom citat eller 

sammanhang i texten. Tillfällen då begreppet vårdpersonal nämndes där citat eller 

sammanhang talade emot att det var sjuksköterskor som datan var insamlad ifrån valdes att 

exkluderas från studiens resultat. 

 

Den valda teoretiska referensramen är en relativt “ung” teori. Den har dock använts i ett 

antal publicerade artiklar som teoretisk referensram vilket kan ses som ett bevis för dess 

giltighet.  

 

Resultatdiskussion 
Det framkom i denna studie att humor hade många positiva funktioner för patienten, 

sjuksköterskan och i vårdrelationen. Humor fungerade som ett verktyg för att kunna hantera 

de kriser och svåra situationer som patienterna och sjuksköterskorna ställdes inför. Humor 

hade en funktion att skapa och fördjupa relationen mellan sjuksköterska och patient. Den 

kunde brukas för att lugna andra, kunna samtala om känsliga ämnen och föra fram dolda 

budskap. Humor hade inte alltid en plats men genom olika strategier kunde sjuksköterskor 

och patienter identifiera när humor var lämpligt. Kontexten och individen var centralt i hur 

humor användes och mottogs. 

 

Vårdrelationen 

Enligt Halldorsdottirs (2008) teori om patient-sjuksköterskerelationen så är vårdrelationen 

fundamental för patienten och kan leda till en ”livgivande” nivå. Författarna anser att humor 

motsvarar ett av fundamenten i den bro som leder fram till öppenhet i kommunikationen. 

Antagandet om humor som en del i den bro som bildas mellan sjuksköterskan och patienten 

stöds av Beck (1997), som visade att humor kunde skapa en speciell förbindelse mellan 

sjuksköterskan och patienten där sjuksköterskorna kunde minnas dessa patientmöten många 

år efter att de ägt rum. Humor hade en roll i att knyta an till den rädde patienten, lugna ner 

spända situationer, motverka depression och möjliggöra kommunikation mellan 

sjuksköterska och patient. Humor kan i studiens resultat ses i samtliga steg i utvecklingen 

mot den “livgivande” relation som Halldorsdottir (2008) lyfter fram. McCreaddie och Payne 

(2011) presenterade en teori om att humor hade en viktig plats för patienterna i att skapa en 

bild av sig själv som den “bra patienten” och bilda en meningsfull terapeutisk relation med 

sjuksköterskan.  
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På motsvarande sätt kunde felanvänd humor ses som en sten i den mur som Halldorsdottir 

(2008) använder som metafor för negativ kommunikation vilket kan leda till modfälldhet hos 

patienten. Författarna anser att humor bör användas med reflektion och finkänsla. Felanvänd 

humor leder inte enbart till att patienten går miste om de positiva effekter som humor kan ha 

på vårdrelationen, utan kan leda till en negativ spiral i relationen. 

 

I samtalet om känsliga och tabubelagda ämnen, eller som ett sätt att framföra oro och 

förståelse för sin situation, visade sig humor ha en viktig plats. Denna studie visade att 

sådana samtal kan vara en del i att nå en djupare vårdrelation som kan fungera stärkande för 

patienten. Det kan vara en utmaning för sjuksköterskan att upptäcka och ta tillvara på 

tillfällen när humor används för att framföra dolda budskap eller när det finns en öppning 

för att ta konversationen förbi det triviala (McCreaddie & Payne, 2011). En anledning till att 

sjuksköterskor kan missa dessa tillfällen ges av Tremayne (2014) som visar på att 

sjuksköterskor ofta fokuserar mer på de praktiska arbetsuppgifterna vilket leder till att 

tillfällen för att utveckla den terapeutiska relationen går dem förbi. 
 

Professionalitet 

I resultatet sågs att hos vissa sjuksköterskor existerade en uppfattning om att användning av 

humor kunde ses som oprofessionellt samtidigt som det utifrån patienternas perspektiv 

fanns en åsikt om att humor var ett positivt attribut hos sjuksköterskan. Att patienter 

uppskattar humor i vårdinteraktioner samt anser att det är en risk som är värd att ta stöds av 

McCreaddie och Payne (2011). En rädsla för att ses som mindre kompetent av kollegor 

verkar finnas bland sjuksköterskor, vilket motverkar användandet av humor inom vården. 

En anledning till att det uppfattas som oprofessionellt kan vara brist på kunskap bland 

sjuksköterskor om de positiva effekter som humor kan ha för patienten (Jones & Tanay, 

2016). Sjuksköterskans oro kring professionaliteten kan i sin tur påverka användandet av 

humor vilket kan skada skapandet eller utvecklingen av en relation mellan sjuksköterska och 

patient. Halldorsdottir (2008) beskriver den “livgivande” sjuksköterskan som någon som ofta 

har ett varmt sinne för humor. Detta talar för att humor i sig snarare borde ses som 

professionellt än oprofessionellt. Däremot går det att argumentera för att viss typ av humor 

använd i fel kontext, kan ses som oprofessionellt beteende. 
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Coping 

Att ha en sjukdom som kan leda till döden, kan för de flesta patienter vara en mycket 

omvälvande situation, vilket kan vara svår att hantera. I sådana situationer är det viktigt att 

ha verktyg för att kunna klara sig genom de kriser och nya känslor som kan dyka upp. 

Treymayne (2014) menade på att humor var användbart under vad som kunde vara en 

sårbar tid i en persons liv. Det framgick att patienter nyttjade humor som en copingstrategi 

för att hantera sin vardag. Young och McNicoll (1998) fann att humor användes som 

copingstrategi för att se saker från den ljusa sidan och Lebowitz, Suh, Diaz och Emerys 

(2010) visade att humor som copingstrategi kunde kopplas till lägre depression, lägre oro 

och ökad livskvalitet. Denna positiva effekt av humor kan kopplas till att användandet blir 

en emotionell copingstrategi där humor utgjorde ett verktyg för att skapa en mer positiv 

attityd samt utöka sina sociala interaktioner. Detta har visat sig ha positiva effekter på både 

nivån av upplevd livskvalitet samt depression hos både äldre patienter och palliativa 

patienter (Sorato & Osóro, 2014; Levasseur & Couture, 2015).  

 

Det går att diskutera om humor kan fungera som en undvikande strategi där patienten 

istället för att ta sig an de känslor som skapar oro, nedstämdhet, smärta eller andra symptom 

som påverkar livskvaliteten, använder humorn som ett sätt att fly undan, skapa en fasad 

eller distanserar sig från problemet. I sådana fall skulle humor kunna ha en omvänd effekt 

på den upplevda hälsan, där den istället har en negativ effekt på livskvalitén vilket 

undvikande humorstrategier kan leda till (Sorato & Osóro, 2014; Levasseur & Couture, 2015). 

På ett liknande vis går det att förklara de positiva resultat som humor visade sig ha för 

sjuksköterskors förmåga att hantera negativa känslor kopplade till stress, bortgång, eller 

sjukdom. Humor har visat sig vara en strategi sjuksköterskor använder för att hantera 

negativa känslor som frustration, ilska och rädsla, samt som skydd mot de negativa 

händelser som finns i deras arbete (Perry, 2008; Beck, 1997). I dessa situationer fungerar 

humor som ett sätt att förändra situationer till att få ett mer positivt innehåll och faller inom 

kategorin emotionell coping, som har visat sig ha en direkt korrelation till högre livskvalitet 

och lägre nivå av utbrändhet (Dessbiens & Fillion, 2007). 
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SLUTSATS 

Inom området palliativ- och onkologisk vård i relation till humor visade det sig att få studier 

var genomförda. Fler studier behöver utföras för att kunna dra mer djupgående slutsatser i 

ämnet och för att kunna identifiera på vilket sätt humor har en plats i relationen mellan 

sjuksköterska och patient i olika vårdsituationer. Då denna studie har påvisat många goda 

effekter av humor, vore det av intresse att mer grundligt undersöka de negativa effekter som 

kan förekomma för sjuksköterskor och patienter vid användande av humor. Vidare 

forskning behövs för att undersöka hur synen på humor skulle kunna förändras till något 

med högre anseende inom sjuksköterskeprofessionen. 

 

Humor är en viktig och ofta uppskattad del i den mellanmänskliga interaktionen. I 

relationen mellan sjuksköterska och patient kan humor leda till många positiva effekter för 

både sjuksköterskan och patienten, samt användas som ett verktyg för att kunna hantera 

svåra situationer som uppkommer inom palliativ- och onkologisk vård. Användandet av 

humor innebär samtidigt att ta en risk, därför bör humor tas på allvar och ses på ett seriöst 

och professionellt sätt av sjuksköterskan. För att öka den professionella aspekten av humor 

bör det inte enbart ses som en egenskap som finns naturligt hos individen. Större 

medvetenhet, struktur och kunskap om humor inom palliativ- och onkologisk vård skulle 

kunna vara till hjälp för ett mer professionellt användande av humor i sjuksköterskans 

arbete. 
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Adamle, K. 

N., & 

Ludwick, R. 

(2005). USA. 

 

Syftet med 

studien var att 

undersöka 

sociala 

interaktioner 

som involverade 

humor i 

hospicevård 

genom icke 

deltagarobservat

ion. 

Del i en större studie 

av mixad ansats. 

Icke deltagande 

observationsstudie.  

Varje möte 

antecknades 

ordagrant. Data 

insamlades under 6 

månader.  

160 deltagare, både 

sjuksköterskor och 

patienter samt deras 

familjemedlemmar 

och primära 

vårdgivare deltog.  

Data analyserades 

genom ett verktyg som 

registrerade 

interaktioner där humor 

användes, vem som 

initierade humorn samt 

antalet tillfällen som 

humor användes. 

Resultatet visade att humor var närvarande i 85% av 132 

observerade sjuksköterske hospice besök. Av dessa, var det 70% av 

patienter som initierade humorn. Dessa resultat var oberoende av 

vilken hospice miljö. Humor var spontant och frekvent, och 

ögonblick av humoristiska interaktioner var en del av arbetet som 

utfördes varje dag på hospice. Närvaron av humor berodde på det 

mentala och det fysiska tillståndet av patienten. 

2 

33/45p 

73% 

Bottoroff J. 

L., Gogag 

M., & 

Engelberg-

Lotzkar M. 

(1995). 

Kanada. 

Syftet var att 

beskriva 

strategier för att 

trösta 

observerade i 

det tröstande 

mötet med 

cancerpatienter. 

Kvalitativ ansats. 

Etiologisk metod. 

Varje patient 

filmades i 72 

timmar. Totalt 570 

timmar med 

videoinspelad data 

som inkluderade 

möten mellan 

patient och 

sjuksköterskor. 

8 cancerpatienter 

samt 32 

sjuksköterskor på en 

onkologisk 

avdelning.  

Analys skedde enligt 

etiologisk metod. 

Datainspelningar 

analyserades först för att 

hitta återkommande 

mönster. Intressanta 

segment jämfördes med 

varandra och bildade 

kluster. Dessa kluster 

grupperades utifrån 

liknande funktioner, 

förutsättningar samt 

konsekvenser. 

Sjuksköterskorna observerades använda mild humor, fysiskt stöd, 

emotionellt stödjande påståenden och tröstande och anslutande 

beröring. Det gav patienterna en chans att ta besluta, engagerade 

patienter i socialt utbyte, ökade möten och gav patienter bättre 

information. 

 

Sjuksköterskor använde ofta mild humor när de gav tröst. Det kunde 

vara verbal eller icke verbal kommunikation som leenden, skratt, 

gester. Mild humor var ett verktyg för sjuksköterskorna att 

interagera med patienterna på ett lättsamt sätt. Framförallt sågs 

sjuksköterskorna använda humor för att hjälpa patienter att lugna 

oro, att utstå tråkiga, smärtsamma eller stressande situationer eller 

för att höja humöret. Mild humor sågs användas för att skydda 

patienternas känslor och minska stressen. Mild humor nyttjades som 

distraktion och hjälpte patienterna att bibehålla kontrollen samt att 

få relationen att bli mer jämställd.  

2 

35/45p 

78% 

 
 

 



 

Bilaga 1. Översiktstabell resultatartiklar sida 2 av 5 

Författare, 

år och land 

Studiens syfte Ansats/ Design 

/Instrument/tid för 

insamling 

Deltagare Analys Resultat Kvalitet/ 

Poäng/ 

Poäng i % 

Branney P., 

Witty K., 

Braybrook 

D., Bullen 

K., White A., 

& Eardley I. 

(2014). 

Storbritanni

en. 

Syftet var att undersöka 

mäns erfarenheter av 

diagnos och behandling 

för peniscancer samt att 

skapa en patientbaserad 

informationskälla på 

den hemsidan 

healthtalkonline.org. 

Kvalitativ ansats. 

Deltagarmixad 

kvalitativ metod 

design. 

Workshop med 

fokusgrupper, 

intervjuer. 1 dag för 

datainsamling. 

10 vita 

heterosexuella 

män som 

genomgått 

behandling för 

peniscancer samt 

tre partners till 

männen. 

Tematisk 

dataanalys. 

Skapade “humor 

koder”. 

Grupperades ihop 

och blev teman. 

Den humor som observerades var att deltagarna kunde 

tillsammans skratta åt de svårigheter som uppstod i och med 

sjukdomen. Tillsammans med vårdpersonal brukades humor för 

att exempelvis lugna deltagarna i krävande situationer. Humor var 

inte enbart positivt utan hade också vissa negativa aspekter. 

Humor var olämpligt när deltagarna befann sig i sårbara 

situationer under sin sjukdomstid eller om någon utan samma 

diagnos som de själva använde humor. Deltagarna beskrev en oro 

för att bli förlöjligade. 

1 

36/45p 

80% 

Chapple, A., 

& Ziebland, 

S. (2004). 

Storbritanni

en. 

Syftet var att undersöka 

mäns erfarenhet av 

humor i relation till 

deras testikelcancer. 

Kvalitativ ansats. 

Öppna intervjuer där 

deltagarna bads 

berätta hela sin 

sjukdomshistoria. 

Datainsamlingen 

pågick under åren 

2001–2002 och 

intervjuerna tog 

ungefär 1–3 timmar 

per tillfälle. 

45 män vilka hade 

diagnosen 

testikelcancer. 

Rekryterades från 

stödgrupper eller 

genom sjukhus 

konsulter och 

allmänläkare.  

Konstant 

jämförande analys 

av transkripterad 

data. 

Datorprogram 

användes som 

hjälp för att 

hantera den data 

som analyserats.  

Humorn hjälpte deltagarna att hantera med sin sjukdom. Skämt 

hjälpte dem att hantera, men gav också nöje. Applicerade humor 

användes för att gömma känslor och för att hantera sin ångest och 

sin diagnos och behandling. I vissa fall använde männen humor 

för att avleda uppmärksamheten från diskussion om känsliga 

problem. Humor var användbar när männen behövde “lära” 

arbetskollegor om sin sjukdom Humorn hjälpte till att lätta på 

situationen då folk inte visste hur de skulle interagera med 

deltagarna. Det är av stor vikt av att fortfarande ses som en normal 

människa efter att ha fått sin diagnos, och humor hjälpte med det 

istället för att folk skulle tycka synd om dom.   

2 

32/45p 

71% 

Dean R. A 

K., & 

Gregory D. 

M. (2004). 

Kanada. 

Syftet var att undersöka 

fenomenet humor och 

skratt i kontext av en 

palliativ vårdavdelning. 

Kvalitativ ansats. 

Klinisk etnografisk 

design. Observation, 

informella 

konversationer samt 

semistrukturerade 

intervjuer. 200 timmar 

av fältarbete. 

6 sjuksköterskor 

observerades. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 15 

vårdpersonal. 

Informella 

konversationer 

med patienter 

samt deras 

anhöriga.  

Koder genererades 

vilka skapade 

övergripande 

teman. 

Humor och skratt användes frekvent och var viktigt i 

forskningssituationen. En generell attityd om god humor fanns. 

Humor hade många funktioner och kunde sammanfattas i dessa 

rubriker: Skapa relationer, brottas med omständigheterna, 

uttrycka känslighet. Humor tillsammans med patienter, familjer 

och personal nyttjades för att kunna skapa terapeutiska relationer, 

lindra spänningar, och skydda värdighet och en känsla av värde. 

Humor var ytterst signifikant i att bibehålla relationer med 

kollegor, hantera stressfulla situationer, och bibehålla en känsla för 

perspektiv.  

2 

33/45p 

73% 
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Dean R. A. 

K., & 

Gregory D. 

M. (2005). 

Kanada. 

Syftet med studien var 

att undersöka fenomenet 

humor och skratt inom 

palliativ vård. Fokus var 

att beskriva tillfällen då 

humor och skratt 

förekom, vilken 

funktion dessa hade och 

tillfällen då humor och 

skratt ansågs opassande. 

Vidare ville författarna 

presentera strategier för 

användandet av humor. 

Kvalitativ ansats. 

Klinisk etnografisk 

design. 

Fältstudier, 

observationer, 

informella samtal samt 

semistrukturerade 

intervjuer. Studien 

pågick under 12 

veckor. 

6 sjuksköterskor 

observerades. 

Semistrukturerade 

intervjuer med 11 

sjuksköterskor, 2 

läkare, 1 

socialarbetare 

samt 1 

fysioterapeut. 

Informella 

konversationer 

med patienter 

samt deras 

anhöriga. 

Mönster 

identifierades 

utifrån 

fältanteckningar 

samt intervjuer. 

Datorprogrammet 

Atlas ti användes 

som hjälp för att 

transkriptera 

intervjuerna 

Koder samt teman 

genererades. 

Humor var genomträngande, varierade i situation och uppstod i 

olika intensitet. Både patienter och vårdpersonal använde humor 

för att skapa relationer, hantera omständigheterna och för att 

uttrycka känslighet. Humor påverkades av olikheter i människor, 

omständigheter, etnicitet, kön och grad av stress. Deltagarna 

beskrev hur de förlitade sig på intuition, men också via andra 

faktor för att identifiera om humor var lämpligt eller inte. Tekniker 

för att utvärdera och identifiera ledtrådar som uttryck i ögonen 

och tajming som indikationer på humors lämplighet. 

1 

39/45p 

87% 

Johnson, P. 

(2002). USA. 

 

Att beskriv patientens 

perspektiv angående 

användandet av humor i 

deras vård samt 

återhämtning. 

Kvalitativ ansats. 

Deskriptiv 

undersökande design.  

Pilotstudie. 

Semistrukturerad 

intervju med öppna 

frågor. Intervjuerna 

tog mellan 30 till 90 

minuter 

9 kvinnor med 

bröstcancerdiagno

s. Deltagare i en 

stödgrupp. 

Diagnostiserade 

sedan mer än 1 år 

tillbaka. 

Deskriptiv analys. 

Underteman 

uppdagades vilka 

grupperades 

samman under 

huvudteman. 

Data visade tre huvudteman som kan sammanfattas genom att 

skratta kunde deltagarna hantera sin sjukdom bättre och inte ta 

det så seriöst. Humorn de upplevde ändrades över tid, i början var 

inte mycket roligt, men senare lärde de sig att skratta åt hur 

eländigt allt var. När sjuksköterskorna använde humor fick det 

deltagarna att må bättre samt skapa en djupare relation med 

patienterna. Sjuksköterskorna framstod mera mänskliga, känsliga 

och trovärdig och lämnade ett intryck. Humor ansågs vara ett steg 

till återhämtning. 

1 

36/45p 

80% 

Latoya, J. M. 

H. 

(2013). 

USA. 

Att utöka den aktuella 

kunskapen angående 

copingstrategier hos 

sjuksköterskor som 

arbetar på hospice. Vilka 

strategier ansåg de som 

mest effektiva för att 

motverka 

arbetsrelaterad stress? 

Vilken tillgång fanns för 

organisationsbaserade 

coping resurser? 

Kvalitativ ansats. 

Fokusgrupps 

intervjuer. 3 månader 

datainsamling. 

19 sjuksköterskor 

anställda på heltid 

under minimum 1 

år på aktuella 

hospice. 

Koder genererades 

vilka bildade 

underteman samt 

huvudteman. 

Hospice sjuksköterskor rapporterade att socialt stöd, humor, 

bön/meditation var de mest effektiva verktygens som användes för 

att hantera vardagen. De flesta deltagarna delade att deras byrå 

inte erbjöd någon formal resurs för att hjälpa dem i tider av stress. 

Informella resurser var mindre omtyckta och erbjöd bara lite och 

inget långtids terapeutiskt värde. När hospice sjuksköterskor trots 

det lyckas hitta egna sätt att hantera vardagen med hjälp av 

strategier öppnar det upp för organisationer att utveckla en resurs 

som fungerar och som kan hjälpa sjuksköterskorna.  

1 

39/45p 

86% 

 



 

Bilaga 1. Översiktstabell resultatartiklar sida 4 av 5 
Författare, år 

och land 

Studiens syfte Ansats/ Design 

/Instrument/tid för 

insamling 

Deltagare Analys Resultat Kvalitet/ 

Poäng/ 

Poäng i % 

Oliffe, J. L., 

Ogrodniczuk, 

J., Bottorff, J. 

L., Hislop, T. 

G., & Halpin, 

M. (2009). 

Kanada. 

Syftet var att lägga till 

framväxande 

förståelser om humors 

roll bland cancer 

överlevande genom att 

beskriva hur humor, 

hälsa och maskulinitet 

kopplas ihop på 

prostatacancer 

stödgrupper. 

Kvalitativ ansats. 

Etnografisk design. 

Del i en större studie. 

Observation av 

stödgrupper. Samt 

semistrukturerade 

intervjuer. Tiden för 

datainsamling nämns 

ej. 

428 deltagare i 16 

olika stödgrupper 

observerades. 54 

män 

diagnostiserade 

med 

prostatacancer 

vilka deltagit i 

stödgrupperna 

intervjuades. 

Induktivt 

tillvägagångsätt. 

Data kodades, 

kategoriserades och 

delades in i kluster 

enligt etnografiskt 

tillvägagångsätt. 

Subkategorier 

skapades vilka 

organiserades i 

kategorier. 

Generellt var humor använt för att främja delaktighet, markera 

gränser för att ge och ta emot hjälp. Trots att humor hade många 

positiva effekter fanns det också tillfällen där humor oavsiktligt 

skapade obehag och besvär. 

 

Humor avväpnade ofta den storhet som fanns utan att det 

behövde ske konversationer från alla män som deltog i 

stödgrupperna. Humor användes för att trots svårigheterna runt 

sin cancer ändå kunna diskutera ämnen som sex, erektion och 

sexualitet. 

1 

38/45p 

84% 

Ridley J., 

Dance D., & 

Pare D. 

(2014). 

Kanada. 

 

 

Att undersköka vikten 

och acceptansen av 

humor hos patienter 

inom en palliativ 

vårdkontext. 

Kvantitativ ansats.  

Enkätstudie med 

antingen 

svarsalternativen 

ja/nej eller enligt en 5 

gradig Likertskala. 

Även demografiska 

data insamlades. 

Datainsamling under 

8 månader. 

100 patienter på 

två palliativa 

vårdavdelningar 

samt två hospice 

avdelningar. 

Wilcox signed-rank 

test samt Pearson 

chi-square analys. 

En stor majoritet av deltagarna skattade humor som värdefullt 

både före och efter deras sjukdoms erfarenhet. Trots denna åsikt 

var frekvensen av skratt och i deras dagliga liv mindre i 

samband med att patientens sjukdom fortskred. De flesta 

patienter mindes att de skrattat med sjuksköterskor och läkare 

en vecka innan denna undersökning och majoriteten fann att 

den humorn var lämplig. En skillnad i acceptansen av humor 

mellan könen fanns. Majoriteten av deltagarna ansåg att humor 

ökade förmågan att hantera smärta och andra symptom. 

1 

38/44p 

86% 

Roaldsen B. 

L., Sörlie T., 

& Lorem G. 

F. (2015). 

Norge. 

 

Syftet är att belysa hur 

vuxna cancer 

överlevare upplever 

och utvärderar 

betydelsen av humor i 

vardagen från diagnos 

och genom hela 

sjukdomsförloppet, 

samt att få en bredare 

förståelse av humor 

som en stresshanterings 

process under 

upplevelsen av cancer 

som en livshotande 

sjukdom. 

Kvalitativ ansats. 

Socio-narrativ design.  

Öppna intervjufrågor 

vilka uppmuntrar till 

historieberättande. 

Datainsamling 

genomfördes mellan 

2010–2011 och varje 

intervju tog mellan 2–

4 timmar. 

14 utskrivna 

patienter från 

Nordnorska 

universitetets 

sjukhusets 

register. 

Socio-narrativ 

analysprocess där 

data lästes noggrant. 

Meningsfull 

information i datan 

jämfördes för att 

hitta mönster och 

likheter för att sedan 

leda till 

huvudteman. 

Deltagarna beskrev humor som något hjälpsamt och nyttjade 

humor för att hantera svåra situationer eller relaterad oro. 

Humor kunde försvinna och komma tillbaka. I perioder av 

förtvivlan och kaos betonades humor som särskilt viktigt för att 

hantera känslor. Det hjälpte till att hindra sjukdomen från att ta 

upp all ledig plats inombords. Humor var viktigt i skapandet av 

meningsfulla relationer med släktingar, vänner och bekanta. 

Humorn kunde desarmera och avväpna hotet från cancern och 

göra det lättare att kommunicera. Humorn användes för att 

stänga känsliga ämnen. Humor går i linje med fysisk-, psykisk- 

och miljöstress. Humor sågs vara en viktig coping strategi för att 

acceptera sitt liv. 

1 

43/45p 

95% 
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Författare, 

år och land 

Studiens syfte Ansats/ Design 

/Instrument/tid för 

insamling 

Deltagare Analys Resultat Kvalitet/ 

Poäng/ 

Poäng i % 

Rose S. L., 

Spencer R. 

J., & Rausch 

M. M. 

(2013). USA. 

 

Att bättre förstå hur 

patienter med 

återkommande 

äggstockscancer 

upplever humor för att 

få en insikt i 

möjligheterna att 

använda humor som 

en terapeutisk metod. 

Kvalitativ ansats. 

Fenomenologisk 

design. 

Semistrukturerade 

intervjuer med öppna 

frågor. Tiden för 

datainsamling nämns 

ej. 

17 patienter som 

behandlades 

med kemoterapi 

för 

återkommande 

äggstockscancer. 

Meningsbärande 

enheter med 

koppling till 

fenomenet humor 

extraherades och 

bildade temakluster 

vilka användes för 

att beskriva 

fenomenet. 

Majoriteten av patienter använde humor för att hantera med sin 

cancer och upplevde att humor lindrade deras ångest. Användandet 

av humor av läkare och sjuksköterskor upplevdes som lämplig och 

positiv. Humor uppfattades ofta inte bara som traditionella skämt 

utan som humoristiska anekdoter från vårdgivarens liv utanför 

vården. Om vårdgivare skulle använda humor vid negativa besked 

kunde det upplevas som negativt och såra samt att förtroendet till 

den vårdgivaren kunde förstöras. En relation med vårdgivaren är 

ofta nödvändig innan användandet av humor. 
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Tanay, M. 

A., 

Wiseman, 

T., Roberts, 

J., & Ream, 

E. (2013). 

Storbritanni

en. 

Syftet var att 

undersöka 

användandet av 

humor i samspelet 

mellan patient och 

sjuksköterska på en 

onkologisk avdelning. 

Kvalitativ ansats. 

Modifierad 

etnografisk metod. 

Observationer, 

informella intervjuer, 

semistrukturerade 

formella intervjuer. 30 

timmar av 

datainsamling. 

9 sjuksköterskor 

som hade ett 

permanent 

kontrakt med 

sjukhuset och 

hade 1 års 

erfarenhet samt 

12 patienter 

vilka vårdades 

på avdelningen. 

Tematisk 

dataanalys. Koder, 

underteman samt 

huvudteman 

identifierades. 

I resultatet belystes vikten av humor i sjuksköterske-

patientrelationen. Patienter använde humor medvetet under 

interaktioner mellan sjuksköterska och patient, i ett försök att hjälpa 

sjuksköterskor hantera den stress som de hanterade i sin kliniska 

vardag. Patienterna uppfattade att ha ett sinne för humor som ett 

positivt attribut hos sjuksköterskan. Sjuksköterskor uttryckte oro 

angående professionalitet när de brukade humor och kände ett 

behov av vägledning från mer erfarna kollegor. Konstant 

utvärdering och reflektion hjälpte att säkerställa att humor bara 

användes när det var lämpligt i en vuxen hälsovårdsmiljö. 
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