
 

 

   

 

 

 
Sektionen för hälsa och samhälle 
Sjuksköterskeprogrammet  
OM8312 Fördjupningsarbete i omvårdnad 15hp.  
Essay in Nursing Science, 15 ECTS credit points  
 

 

 

 

 

 

  

Humor i mötet mellan patienter och sjuksköterskor 
 

 

 

 

 

 

 

 

Datum: 2009-01-15 
Författare: Christian Ewerman  

 Stefan Lundh 
 

Handledare: Susanne AC Nilsson 
   Examinator: Gill Croona



 

 

 

 

Humor i mötet mellan patienter och sjuksköterskor 
 
Författare: Christian Ewerman och Stefan Lundh  
Handledare: Susanne AC Nilsson 
Litteraturstudie 
090115 
Sammanfattning 
Bakgrund: Studier har visat att humor är en betydelsefull faktor inom hälso- och 
sjukvård och att olika former av humor kan skapa en känsla av välbefinnande.  I 
interaktionen mellan patienter och sjuksköterskor har skratt och humor visat sig ge 
positiva effekter vad det gäller att skapa en avslappnad atmosfär. Syfte: Syftet 
med studien är att belysa humors betydelse i mötet mellan patienter och 
sjuksköterskor. Metod: Studien är en systematisk litteraturstudie som baseras på 8 
utvalda och granskade artiklar. Resultat: Sex huvudkategorier framkom under 
artikelanalysen, Humorns betydelse för mötet mellan patienter och sjuksköterskor, 
Humor som copingstrategi för patienter och sjuksköterskor, Humor som 
försvarsmekanism, Sjuksköterskors användning av humor i mötet med patienter, 
Humor som arbetsredskap i komplicerade omvårdnadssituationer samt Vid vilka 
möten bör humor undvikas. Diskussion: Humor ger en positiv känsla för de flesta 
av sjuksköterskorna och patienterna. Humor är ett användbart redskap framförallt 
i skapande av kommunikation och relation men fungerar även som en hjälp för 
patienterna att hantera sin livssituation. Humor ger en känsla av samhörighet 
mellan patienter och sjuksköterskor och skapar ett band dem emellan.  Det finns 
även situationer där humor skall användas med försiktighet eller undvikas. Humor 
skall användas vid rätt tidpunkt och framförallt passa in i situationen.  
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Abstract 
Background: Studies have shown that humour is an important factor in the health 

Care and various forms of humour can create a sense of well being. In the 

interaction between patients and nurses have laughter and humour proved to have 

positive effects in terms of creating a relaxed atmosphere. Aim: The purpose of 

this study is to highlight the importance of humour in the meeting between 

patients and nurses. Method: This systematic literature study was made based 

upon 8 scientific articles that have been reviewed. Findings: Six main categories 

emerged under Article analysis, The importance of humour in the meeting 

between patients and nurses, Humour as a defence mechanism, Nurses use of 

humour in the meeting with patients, Humour as a tool in complex care situations 

and At which meetings should humour be avoid. Conclusion: Humour is a 

positive feeling for most of the nurses and patients. Humour is a useful tool 

especially in the creation of communication and relationship but also functions as 

a help for patients to manage their life situation. Humour provides a sense of 

affinity between patients and nurses and creates a bond between them. There are 

also situations where humour should be used with caution or be avoided. Humour 

should be used at the right time and in the right situation. 
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BAKGRUND  
 

”Laughter and humour between patients and 

healthworkers can be as good as, or better than, a 

medication. It can create a warm “climate”, promote god 

interpersonal relationships, and relieve feelings of 

frustration, anxiety, or hostility” (Henderson och Nite 

1978, s. 945).  

 

Humor definieras enligt Nationalencyklopedin (2008) som en karaktärsegenskap 

där sinne för det roliga och förmågan att identifiera och acceptera tillvarons 

ofullkomligheter används. 

 

Humorn involverar kognitiva, emotionella, beteendemässiga, psyko-fysiologiska 

och sociala aspekter. Genom humor kan ett material (t. ex. film eller text) få fram 

en humoristisk respons, såsom att ha roligt åt tankar (t. ex. ett opassande 

uppförande) eller att skratta som  svar på det humoristiska (Lengacher & Bennet 

Payne 2006).  

 

Olika processer i hjärnan medverkar till olika upplevelser av skratt och humor.  

Vid användning av humor utsöndras adrenalin som gör oss alerta och ger en 

förhöjd vakenhetsgrad. Olika delar av hjärnan är involverade beroende på vilken 

typ av skämt som används, t.ex. hanteras verbala skämt och synliga skämt i olika 

delar av hjärnan. För att förstå ett skämt krävs också att många delar av hjärnan 

aktiveras, det är dock inte samma delar som används för att förstå som att 

uppskatta humor. Människor uppfattar och uppskattar skämt på olika sätt, detta 

beror på kognitiva och emotionella processer som är unika från individ till individ 

(Sörensen, Backe & Olsson 2003). 

 

Enligt Socialstyrelsens (2005) kompetensbeskrivning för sjuksköterskor skall 

sjuksköterskor bemöta och kommunicera med patienter på ett respektfullt, lyhört 

och empatiskt sätt. Sjukdomsupplevelsen har stor personlig betydelse för patienter 
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och varierar från individ till individ. För sjuksköterskor är det viktigt att vara 

medvetna om att patienters tankar och känslor påverkas av sjuksköterskors sätt att 

vara. Har sjuksköterskor kunskap och förståelse för patienters upplevelse är det 

lättare att förstå beteendet som sjuksköterskor observerar. De som förstår 

sjukdomens betydelse för patienterna kan hjälpa dessa att ”forma 

sjukdomsupplevelsen”, genom vägledning och undervisning. På så sätt reduceras 

även rädslan och stressen hos patienterna (Jahren Kristoffersen 2002). 

 

Studier har visat att humor är en betydelsefull faktor inom hälso- och sjukvård och 

att olika former av humor kan skapa en känsla av välbefinnande.  I interaktionen 

mellan patienter och sjuksköterskor har skratt och humor visat sig ge positiva 

effekter vad det gäller att skapa en avslappnad atmosfär. Sjuksköterskor som har 

ett sinne för humor upplevs oftast lättare att få kontakt med och kontakten mellan 

patienter och sjuksköterskor underlättas/fördjupas. Sjuksköterskors empatiska 

förmåga spelar en stor roll och kan patienter och sjuksköterskor skratta 

tillsammans stärks känslan av närhet, vänskap, värme och integritet. Vilka 

patienter sjuksköterskor kan skratta tillsammans med beror på situationen och 

vilken relation sjuksköterskorna och patienterna har. Humor kan hjälpa patienter 

att hantera svåra situationer på ett nytt sätt och därmed få en positiv återverkan på 

såväl det fysiologiska som det psykologiska välbefinnandet (Sörensen, Backe & 

Olsson 2003). 

 

Enligt omvårdnadsteoretikern och sjuksköterskan Jean Watson (1985) är 

mellanmänsklig värme förknippad med en positiv respekt för patienter och ses 

som ett engagemang från sjuksköterskors sida. Aktivt lyssnande och empati är 

viktiga delar i den mellanmänskliga värmen och är en förutsättning för en 

relationstrygghet. Exempel på några handlingar som kan bidra till att skapa en 

mellanmänsklig värme i mötet mellan patienter och sjuksköterskor är att vara 

avslappnad så att en trygg atmosfär skapas, ha en ledig kroppshållning och hålla 

ögonkontakt med patienterna. Watson använder sig av en ”värmeskala” där lägsta 

nivån på skalan anger ett tydligt ointresse från sjuksköterskornas sida. De är till 

synes strama och korrekta och patienterna kan tolka dem som stela och slutna. 

Högsta nivån på skalan anger en intensiv icke- verbal kommunikation mellan 
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sjuksköterskor och patienter, där sjuksköterskorna är närvarande, uppmärksamma 

och aktivt lyssnande. Patienter upplever då sjuksköterskorna som trygga och 

öppna personligheter. Watson belyser även vikten av lyssnandet som en väsentlig 

del i kommunikationsprocessen då sjuksköterskor ges en möjlighet att förstå 

patienters beteende (aa). 

 

SYFTE 
Syftet med studien är att belysa humors betydelse i mötet mellan patienter och 

sjuksköterskor. 

 

METOD 
Design och datainsamling  
Studien bygger på en systematisk litteraturstudie. Den utgår från ett formulerat 

syfte som systematiskt besvaras genom att identifiera, värdera och analysera 

relevant forskning  (Forsberg & Wengström 2003). Sökningar har gjorts i ett antal 

vetenskapliga databaser Pubmed, Cinahl, Psych Info och Academic Search Elite. 

Även biblioteksdatabasen har använts för sökning av litteratur som var relevant 

för ämnet. Kontakt togs med bibliotekarie på Högskolan för rådgivning och 

handledning samt för att bredda sökningarna i databaserna. Sökorden som använts 

är nursing, humour, interaction, patient – nurse och relation. Sökorden användes 

var för sig och tillsammans, med och utan booleska operatorer som AND och *. 

Sökningarna dokumenterades i ett sökschema (bilaga 1). Artiklarnas referenslistor 

har använts för att finna nya relevanta artiklar, dessa har sedermera sökts upp i 

Samsök. Refereringstekniken som använts utgår från parentessystemet både i 

arbetet och i referenslistan (Backman 1998). 

 

Urval 
Inklusionskriterier för arbetet var att artiklarna skulle handla om patienter över 18 

år samt att inte vara äldre än från år 1990. Årtalet bestämdes för att inte missa 

eventuell tidigare forskning med relevans till temat. Många av de nyare studierna 
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bygger på eller refererar dessutom till dem. Artiklarna skulle ha en klar 

anknytning till syftet och de som inte uppfyllde inklusionskriterierna exkluderades 

 

Genomförande och analys 
Artiklarna är bedömda och klassificerade enligt en bedömningsmall där ett 

poängsystem används för att bedöma innehållet i metod, syfte och diskussion 

(bilaga 3). Artiklar som svarade till 80% och högre av den totala poängsumman 

bedömdes ha en hög kvalitet, artiklar som svarade till 70% bedömdes ha en 

medelhög kvalitet samt artiklar som svarade till 60% och lägre bedömdes ha en 

låg kvalitet (Carlsson & Eiman 2003). Till detta skrevs en artikelöversikt som 

beskriver artikelns innehåll och vilken klassificering den innehar (se bilaga 2).    

Artiklarna analyserades sedan med en kvalitativ manifest innehållsanalys vilket 

innebär att texten bröts ner i stycken för att finna synliga mönster och teman 

(Forsberg & Wengström 2003). Artiklarna lästes enskilt och gemensamt för att 

finna meningsbärande ord och enheter. Därefter organiserades enheterna i 

kategorier. Kategorierna som framkom var acceptans, värdighet, visa känslor, nya 

perspektiv, kommunikation, hantera rädsla, aggressiva patienter, nå fram till 

patienter, relation, atmosfär, positiv känsla, samhörighet mellan patienter och 

sjuksköterskor, passa för tillfället, patienter som inte uppskattar humor och 

opassande typ av humor. Av dessa framkom sedermera sex huvudkategorier, 

humorns betydelse för mötet mellan patienter och sjuksköterskor, humor som 

copingstrategi för patienter och sjuksköterskor, humor som försvarsmekanism, 

sjuksköterskors användning av humor i mötet med patienter, humor som 

arbetsredskap i komplicerade omvårdnadssituationer samt vid vilka möten bör 

humor undvikas. 

 

Etiska överväganden 
Artiklarna som användes i litteraturstudien grundas på studier som granskats och 

godkänts i en etisk kommitté eller efter godkännande av informanter (Forsberg & 

Wengström 2003). 
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RESULTAT 
Humor är en integrerad del av människans dagliga tillvaro och beteende. Humor 

är unik för varje individ och kultur, det som en individ upplever som roligt kan 

vara chockerande och ytterst förolämpande för någon annan. Humorn är en 

förmåga att se det roliga i en situation istället för att enbart se svårigheter och kan 

fungera som en form av kommunikation mellan människor (Åstedt-Kurki & Isola 

2001). 

 

Humorns betydelse för mötet mellan patienter och sjuksköterskor  
I flera av studierna beskrivs humor som ett instrument för kommunikation mellan 

patienter och sjuksköterskor och bidrar därmed till att skapa en relation. Humorn 

återfinns mellan patienter och sjuksköterskor och blir synlig i verbal 

kommunikation, gester och i den positiva atmosfär som finns inom arbetslaget 

enligt Beck (1997) och Åstedt-Kurki & Liukkonen (1994). Sjuksköterskor berättar 

i en studie av Beck (1997) att de en lång tid efter ett positivt och humoristiskt 

möte tillsammans med patienter hade en behaglig och positiv känsla, i vissa fall 

kom de ihåg tillfället flera år efteråt. Beck (1997) och McCabe (2004) fann att 

många patienter uppskattade humor i relationen med sjuksköterskor. Humor 

förbättrade patienternas självförtroende när de kunde skratta tillsammans med 

sjuksköterskorna samt att sjuksköterskor som var humoristiska var öppna och lätta 

att få kontakt med. Humor ger en känsla av samhörighet, att dela en rolig stund 

tillsammans skapar ett speciellt band mellan patienter och sjuksköterskor. Likaså 

ses dessa stunder som en liten ”hemlighet” som endast dessa två delar. 

 

Humor som copingstrategi för patienter och sjuksköterskor 
Humor har en viktig funktion för patienter som av någon anledning blivit inlagda 

på sjukhus på grund av operation eller plötslig sjukdom. Det faktum att 

livssituationen förändras är en svår omständighet för den enskilde individen 

menar Åstedt-Kurki Isola, Tammentie & Kervinen (2001). Sjukhusvistelse kan 

enligt Beck (1997) och Åstedt Kurki & Isola (2001) innebära osäkerhet, känsla av 

underlägsenhet och förlust av kontroll. Humor kan används som en strategi för att 

minska ångest och för att uttrycka frustration i samband med sjukhusvistelse.  
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Med hjälp av humor hanterar patienterna en dag i taget för komma vidare i livet 

och att acceptera det som har drabbat dem och hjälper till att finna nya perspektiv 

och lösningar på situationen. Även vid rehabiliteringen spelar humor en viktig roll 

då den kan ge patienter motivation, stärkt självförtroende samt ökad självtillit 

(Åstedt-Kurki, Isola, Tammentie & Kervinen 2001). 

 

I en studie av Åstedt-Kurki & Isola (2001) fick sjuksköterskor skriva ner 

omvårdnadssituationer med patienter där humor användes. Resultatet visar att 

humor används som ett sätt för patienter och sjuksköterskor att hamna på lika nivå 

så att ingen behöver riskera att känna sig dum på grund av okunskap eller 

underlägsenhet. Sjuksköterskor och patienter använder även humor som ett sätt att 

kväva skamkänslor inför varandra och på så sätt hantera generande 

omvårdnadssituationer. 

 

Humor som försvarsmekanism 
Åstedt-Kurki, Isola, Tammentie & Kervinen (2001) visar i sitt resultat att humor 

kan fungera som en försvarsmekanism för att undvika verkligheten i svåra 

situationer eller för att undvika stora djupdykningar i sina egna känsloliv. Samma 

studie visar att humor kan ge patienter den tid de behöver för att förbereda sig för 

en svår situation. Humorn ger då en stunds vila och tillåter patienterna att glömma 

obehagliga situationer för en stund för att sedan återfå en gnista av hopp och 

styrka för att fortsätta kämpa. 

 

Sjuksköterskors användning av humor i mötet med patienter 
Ett flertal studier påvisar att atmosfären på en avdelning påverkas av humor och 

att atmosfären i sin tur återför humor tillbaka till patienter och personal. Detta kan 

minska spänningar och rädslor mellan sjuksköterskor och patienter i 

omvårdnadsarbetet. Om sjuksköterskors inställning till humor är positiv kommer 

det att finnas rum för humor i den dagliga omvårdnaden. Patienterna kommer i sin 

tur att bli behandlade i en positiv anda, vilket underlättar sjuksköterskors krävande 

arbete. (Åstedt-Kurki, Isola, Tammentie & Kervinen 2001 och Åstedt-Kurki & 

Liukkonen 2001).  
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Åstedt-Kurki & Liukkonen (2001) framhåller i sin studie att majoriteten av 

sjuksköterskorna använde humor i sin dagliga relation med patienter. En del av 

sjuksköterskorna beskrev att de endast använde humor då de kände det var 

passande och att patienterna hade ett sinne för detta. En av de nyfärdiga 

sjuksköterskorna menade att hennes ringa erfarenhet gjorde att hon koncentrerade 

sig på de basala tekniska arbetsuppgifterna i hennes profession och hon hade 

därmed mindre utrymme för humor i sitt möte med patienter. Resultatet stöds av 

Sumners (1990) som visar att erfarna sjuksköterskor är mer positivt inställda till 

humor i sitt omvårdnadsarbete. Sjuksköterskor med lång erfarenhet känner större 

säkerhet i arbetet och vågar ta risken att använda humor i mötet med patienter. 

Sumners framhåller vidare att ”-humor är associerat med mognad, empatisk 

förmåga och styrka”. 

 

Humor som arbetsredskap i komplicerade omvårdnadssituationer 
I komplicerade omvårdnadssituationer kan humor användas av både patienter och 

sjuksköterskor för att visa och hantera starka känslor som rädsla, aggression och 

frustration. Humor används för att känna av en situation för att konfrontera 

patienterna med svåra frågor. Vidare kan humor utgöra en effektiv 

kommunikationsväg och vara ett sätt för sjuksköterskor att hantera irriterade och 

aggressiva patienter. I dessa situationer ger humor ett tillfälle att visa och ventilera 

känslor gentemot varandra enligt Beck (1997) och Åstedt-Kurki, Isola, 

Tammentie & Kervinen (2001).  

 

Beck (1997) menar även att humor kan användas av sjuksköterskor då de känner 

sig hjälplösa i en situation med patienter som är svåra att nå fram till. Med 

humorns hjälp kan sjuksköterskor då kommunicera och nå fram till patienterna. 

Ett exempel på ett möte där sjuksköterskor och patienter använder humor som 

kommunikation handlar om en man som blivit svårt brännskadad i samband med 

en gasexplosion i ansikte och över thorax. Sjuksköterskorna upplever det svårt att 

kommunicera med mannen i början: 
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”But underneath all there was a very frightened man that I 

had to find some way to connect with without the use of eye 

contact. I tried to reassure him verbally and with touch, 

but then made a silly comment about what was he cooking 

anyway. He obviously used humour as his strong point in 

life and with me now using the same, he became more 

relaxed and let the pain medication take effect. This was 

now the way that we could communicate and a way that he 

could handle the severity of his situation. I remember 

feeling helpless to help this man until with humour I could 

really communicate with him” (Beck 1997, s. 349-350) 

 

Vid intervjuer med patienter vittnar en hel del av dem om sjuksköterskor som är 

mycket duktiga på att hjälpa patienter att möta svåra situationer genom att 

genomgående använda humor. Sjuksköterskors humoristiska bemötande hjälper 

patienterna att bevara sin värdighet och hjälper dem att våga tala om vad de 

behöver och hur de känner. Rakheten och ärligheten i mötet driver även 

patienterna mot en lösning på sina problem (Beck 1997). Detta stöds även i en 

studie av Lozkar & Bottorf (2001) där sjuksköterskor använde humor för att 

mjuka upp och leda in patienterna på samtalsämnen som rörde deras problem och 

aktuella livssituation. 

 

Vid vilka möten bör humor undvikas? 
Det är lika viktigt att använda humor i rätt tid och på rätt ställe som att undvika 

humor som kan irritera och förolämpa patienter. Etnisk, sarkastisk och sexistisk 

humor bör inte användas i samband med möten med patienter. Humor måste passa 

för tillfället och under inga omständigheter förolämpa eller tvingas på patienter 

enligt Åstedt-Kurki & Liukkonen (1994). Humor bör heller inte användas i möten 

med patienter som är kognitivt eller emotionellt oförmögna att uppskatta humor 

enligt McCreaddie & Wiggins (2007). Humor bör enligt dem heller inte användas 

under seriösa samtal eller när en psykisk kris är nära förestående. 
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DISKUSSION 
Metoddiskussion 
Sökning av artiklar genomfördes i databaserna Cinahl, Psych Info, Pubmed samt 

Academic Search Elite. Det visade sig snabbt att samma artiklar framkom i de 

flesta databaserna med de olika kombinationerna av sökord, detta tolkar vi som att 

det inte fanns så mycket fler artiklar som var av relevans inom vårt valda 

ämnesområde. I sökningarna använde vi humor som huvudsökord i kombination 

med sökord som är associerade med relation, omvårdnad och möte. Möjligen 

kunde vi använt andra ord som synonym för humor för att finna fler artiklar. Vi 

valde ut 12 artiklar som granskades men använde endast 8 av dessa då de övriga ej 

var relevanta för vårt syfte. Artiklarna som vi använt oss av har alla fått ett högt 

kvalitetsbetyg efter granskning, detta gör att vi anser att bevisvärdet är bra för 

resultatet i denna litteraturstudie. I sökningarna fann vi artiklar på främst engelska 

men även på franska. Då ingen av oss behärskar det franska språket kan vi ha 

missat en del resultat, men efter att ha läst de engelska abstrakten anser vi att de 

inte skulle tillfört vår studie ytterligare synvinklar eller ha haft någon större 

betydelse för vårt resultat. Då vi fick en större mängd träffar på två av våra 

sökningar valde vi att begränsa oss till perioden mellan 2005 till 2008, där 

inkluderade två av artiklarna.  I en litteraturstudie där allt material finns 

tillgängligt tror vi att det inte skulle skilja särskilt mycket från det resultat vi 

kommit fram till då vi inte kunnat finna något direkt negativt om humorns 

användning. Det skulle dock kunna finnas fler situationer där det kan vara av vikt 

att överväga på vilket sätt och i vilka situationer humor skulle kunna användas. 

 

Majoriteten av studierna hade granskats och fått tillstånd av en etisk kommitté 

innan de genomfördes. Några var gjorda efter att ha fått skriftliga medgivanden av 

de frivilliga informanterna som deltog i studierna. Resten av artiklarna var 

litteraturstudier och behövde på så sätt inte söka tillstånd av en etisk kommitté.  

 

Då studierna visade så gott som enbart positiva resultat av användningen av 

humor i mötet mellan patienter och sjuksköterskor är det svårt att resonera om hur 

eventuellt negativa motsatta aspekter skulle ha för inverkan på resultatet. 

Studierna gjorda i Finland, England och USA vilket gör att endast I-länder i 
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västvärlden är representerade. Möjligen skulle en studie i ett utvecklingsland se 

annorlunda ut då synen på humor kanske skiljer sig åt i olika kulturer. Likaså är 

det majoriteten kvinnor som har gjort och deltagit i studierna, troligen är detta ej 

av avgörande för resultatet men synen på vad som är passande humor i en aktuell 

situation kanske skiljer sig åt mellan män och kvinnor.  

 

Intentionen var från början att enbart använda artiklar från år 2000 och framåt. 

Under arbetets gång fann vi att många av de nyare studierna refererar till eller 

bygger på forskning från tidigt 90-tal och valde därför att bredda 

inklusionskriterierna. Vi tolkar det som att en liten begränsad grupp som aktivt har 

arbetat med temat. Eftersom materialet är begränsat tror vi att resultatet skulle bli 

likvärdigt om någon gör en motsvarande litteraturstudie med samma syfte. 

          

Vår förförståelse består i att båda har genomgått undersköterskeutbildning samt 

påbyggnadsutbildning inom ambulanssjukvård. Tillsammans har vi 25 års 

erfarenhet av arbete inom sjukvården varav 17 år inom ambulanssjukvården. Idén 

till ämnet för denna litteraturstudie föddes genom iakttagelser och funderingar 

som vi stött på i olika situationer då humor använts som ett effektivt arbetsredskap 

för att kommunicera med patienter och anhöriga. Då vår erfarenhet av humor även 

varit negativ i den aspekten att vi stött på situationer där kollegor och vi själva har 

använt humor på ett sätt som inte passar in i situationen anser vi att vår 

förförståelse inte har bidragit till någon direkt ställning i tolkningen av resultatet.           

 

Resultatdiskussion  
Att använda humor som sjuksköterskor i situationer med patienter är ett mycket 

användbart redskap framförallt i skapande av kommunikation och relation till 

patienter men humor fungerar även som en hjälp för patienterna att hantera sin 

livssituation. Lika viktigt som det är att använda humor är det att analysera den 

enskilda situationen när humor bör eller kan användas. Humor är en personlig 

egenskap som karaktäriserad av förmågan att identifiera och acceptera tillvarons 

ofullkomligheter. Att använda humor är med andra ord inte detsamma som att 

enbart berätta vitsar och göra sig lustig över olika situationer.  
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En av de övergripande observationerna är att humor ger en positiv känsla för de 

flesta sjuksköterskorna och patienterna. Resultatet i flera studier visar att 

sjuksköterskor och patienter betonar vikten av humor som ett redskap för 

kommunikation och relation mellan dem i olika situationer. Humor skapar en 

atmosfär där patienter och sjuksköterskor kan mötas och tillsammans hantera 

problem och känslor gentemot situationen och/eller gentemot varandra. Studierna 

vittnar även om humorns betydelse för mötet där humorn skapar ett speciellt band 

och samhörighet mellan patienter och sjuksköterskor (Beck (1997);McCabe 

(2004);Åstedt-Kurki, Isola, Tammentie & Kervinen (2001);Åstedt-Kurki & 

Liukkonen (2001);Åstedt-Kurki och Liukkonen (1994) och Åstedt Kurki & Isola 

(2001). Då sjuksköterskor har omvårdnadsansvaret för patienterna måste de kunna 

kommunicera för att bedöma patienternas omvårdnadsbehov och inte minst för att 

kunna involvera patienterna i beslutsfattande om sina egna behov och 

omvårdnadsåtgärder utefter dessa. Sjuksköterskor ställs inför många svåra möten i 

samband med omvårdnadssituationer då dessa kan vara komplicerade av en eller 

flera anledningar. Svårigheten i dessa situationer kan dels bero på osäkerhet inför 

sättet att möta patienterna på samt rädsla för patienterna som individer då de kan 

vara drog- eller alkoholpåverkad. Vid mötet med dessa patienter kan humor 

användas som ett arbetsredskap för att dämpa den spända situationen och kan 

utvecklas till ett samtal mellan patienter och sjuksköterskor. Att ha ett 

arbetsredskap för att nå fram till patienter och riva osynliga murar är i alla 

omvårdnadssituationer värt mycket. 

 

Det bör beaktas att det finns situationer där humor skall användas med stor 

försiktighet eller undvikas helt. Humor skall användas vid rätt tidpunkt och 

framförallt passa in i den aktuella situationen. Patienterna måste vara mottagliga 

då det annars finns risk för att förolämpa eller göra en redan komplicerad situation 

om än mer invecklad (McCreaddie & Wiggins 2007 och Åstedt-Kurki & 

Liukkonen 1994). Det framkommer i studierna att en del patienter använder 

humor som ett sätt att fly undan verkligheten eller att kompensera förlusten av 

kontroll i samband med sjukhusvistelse. Patienter kan använda humor för att 

undvika djupare kontakt med sitt känsloliv då de ”köper tid” för att förbereda sig 

för konfrontation av komplicerade situationer (Beck (1997);Åstedt-Kurki & Isola 
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(2001) och Åstedt-Kurki Isola, Tammentie & Kervinen (2001). Patientinitierad 

humor bör inte alltid uppmuntras, då patienter vid vissa tillfällen använder humor 

som försvarsmekanism eller som copingstrategi för att hantera sin egen situation. 

Som sjuksköterskor är det viktigt att bedöma om det är lämpligt att besvara 

patienter med humor eller om situationen bör dämpas till stundens allvar. Det är 

en svår balansgång mellan att låta patienterna skydda sig själva och sina inre 

känslor men att samtidigt få dem att förstå och ta till sig svåra besked. Humor bör 

alltid användas med viss eftertänksamhet men rädslan får ändå inte avskräcka för 

att faktiskt använda den. Kan sjuksköterskor hjälpa patienter att göra 

sjukhusvistelsen lättare genom att använda humor anser vi att den kan och bör 

användas. 

 

Sjuksköterskor med lång yrkeserfarenhet har lättare att använda humor. 

Observationen gjordes i två av studierna som påvisade att sjuksköterskor som 

hade längre erfarenhet inom sitt yrke lättare kunde slappna av i sina mer 

”tekniska” sjuksköterskeuppgifter som t.ex. provtagning, läkemedelshantering och 

kontroller av patienters vitala parametrar. På så sätt fanns mer tid och energi till 

att fokusera på andra saker runt omkring patienterna och deras behov, samt 

använda sin mer humoristiska sida gentemot patienterna (Åstedt-Kurki & 

Liukkonen 2001 och Sumners 1990). Att använda humor vid rätt tidpunkt och vid 

rätt tillfälle är ett avvägande då det kan bli fel fast avsikten är väl menad. En 

människas humoristiska sida och förmåga tror vi är en kombination av erfarenhet 

och personlighet. Att ”känna av läget” och tolka detta kommer förmodligen med 

ökad erfarenhet. Har sjuksköterskor varit med om liknande situationer tidigare har 

de kanske fått en mer avslappnad hållning gentemot patienterna. I sin yrkeskarriär 

hinner sjuksköterskor även göra sina egna felsteg och missbedömningar i olika 

situationer som hon har med sig och kan på så sätt undvika att göra samma 

missbedömningar i framtiden. 

         

Omvårdnadsteoretikern och sjuksköterskan Jean Watson (1985) belyser den 

mellanmänskliga värmen som en viktig del i kommunikationsprocessen där 

empati och aktivt lyssnande är i fokus. Humorn kan betecknas som en viktig del i 

kommunikationsprocessen men kräver samtidigt ett aktiv lyssnande och empatiskt 
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engagemang från sjuksköterskor. Hon beskriver att sjuksköterskor måste 

involvera den egna personligheten för att kunna skapa en god relation och ett 

varmt klimat. Watson menar att förmågan att lyssna och känna av situationen kan 

utvecklas och förbättras genom närvaro, medvetenhet och utvärdering av sitt eget 

beteende i möten med patienter (aa).  

                   

Att använda humor i arbetet som sjuksköterskor är för oss en självklarhet då vi 

anser att det är ett sätt att bjuda på sig själv och sin egen personlighet. Patienter 

ska inte känna rädsla eller tveksamhet inför att uttrycka sina behov och önskemål. 

Ser patienterna personligheten bakom sjuksköterskerollen bidrar detta troligen till 

ett varmare och mer öppenhjärtigt klimat mellan de båda.  

 

Skratt 

Är det i ögonen man kan ana en annan människas själ 

Är det i tystanden man riktigt hör om någon vill än väl 

 

Jag tror det är i skratten som broar byggs åt oss 

att springa över till varann och mötas på förståss 

 

Det kanske är i ögonen jag anar den andra människans själ 

Det kanske är i tystnaden jag hör om någon vill mig väl 

 

Men det är absolut i skrattet själen sjunger högt och klart 

i skrattet dras skönt slöjor undan lämnar plats för möten av 

annan art 

 

Det goda skrattet skakar sönder alla typer av försvar 

Mjuk blir platsen där hårt motstånd förut var 

 

Så finns det alltid hopp för den som till sitt skratt kan hitta 

att bryta vänskapsmarker nya och i tystnad sen djupt i ögon titta 
(Okänd) 
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Bilaga 1 

Sökschema för datorbaserad litteratursökning       
Sökning 
Datum 

Avgränsningar Huvud sökord 
Antal träffar 

+ Undersökord 
Antal träffar 

+ Undersökord  
Antal träffar 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

Cinahl 
2008-11-03 

 Humor  
18924 

  För många träffar för 
att läsa igenom 

0 

Cinahl 
2008-11-03 

 Humor Nursing 
2305 

 För många träffar för 
att läsa igenom 

0 

Cinahl 
2008-11-03 

Abstrakt Humo* Nurs* 
756 

 För många träffar för 
att läsa igenom 

0 

Cinahl 
2008-11-03 

Abstrakt Humo* Nurs* Relation* 
20 

Uppfyller ej syftet 0 

Cinahl 
2008-11-03 

Abstrakt Humo* Patient-Nurs* Relation 
40 

För många träffar för 
att läsa igenom 

2 

Cinahl 
2008-11-03 

 Humo* Patient-Nurs* Interaction 
30 

27 uppfyller ej syftet 3 

PsychINFO 
2008-11-03 

Abstrakt 
PeerReviewed 

Humor Nursing 
55 

 För många träffar för 
att läsa igenom 

0 

PsychINFO 
2008-11-03 

Abstrakt 
PeerReviewed 

Humo* Nurs* Nurs-Patient 
2 

 2 

PsychINFO 
2008-11-03 

Abstrakt 
PeerReviewed 

Humo* Nurs-Patient Interaction 
0 

  

PsychINFO 
2008-11-03 

Abstrakt 
PeerReviewed 

Humo* Nurs* Relation 
4 

Uppfyller ej syftet 0 

PubMed 
2008-11-07 
 

Abstrakt 
PeerReviewed 

Humo* Nurs* 
76 

 För många träffar för 
att läsa igenom 

0 

PubMed 
2008-11-07 
 

Abstrakt 
PeerReviewed 

Humo* Nurs*  Relation 
4 

Uppfyller ej syftet 0 

PubMed 
2008-11-07 
 

Abstrakt 
PeerReviewed 

Humo* Nurs* Interaction 
28 

27 uppfyller ej syftet 1 
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Sökschema för datorbaserad litteratursökning forts. 
Sökning 
Datum 

Avgränsningar Huvud sökord 
Antal träffar 

+ Undersökord 
Antal träffar 

+ Undersökord  
Antal träffar 

Motiv till exklusion 
av artiklar 

Utvalda artiklar  

PubMed 
2008-11-07 
 

Abstrakt 
PeerReviewed 

Humo* Nurs-Patient Relation 
9 

Uppfyller ej syftet 0 

AcademicSearch 
2008-11-12 

Abstrakt Fulltext 
1990-2008 
PeerReviewed 

Humo* Nurs* 
125 

 123 uppfyller ej syftet 2 

AcademicSearch 
2008-11-12 

Abstrakt Fulltext 
1990-2008 
PeerReviewed 

Humo* Nurs* Relation 
6 

Uppfyller ej syftet 0 

AcademicSearch 
2008-11-12 

Abstrakt Fulltext 
1990-2008 
PeerReviewed 

Humo* Nurs* Patient experience 
88 

87 uppfyller ej syftet 1 

AcademicSearch 
2008-11-12 

Abstrakt Fulltext 
1990-2008 
PeerReviewed 

Humo* Nurs* Relationship 
59 

Uppfyller ej syftet 0 

AcademicSearch 
2008-11-12 

Abstrakt Fulltext 
1990-2008 
PeerReviewed 

Humo* Nurs* Interaction 
26 

25 uppfyller ej syftet 1 

AcademicSearch 
2008-11-12 

Abstrakt Fulltext 
1990-2008 
PeerReviewed 

Humo* Patient Nurs* + Relation 
6 

Uppfyller ej syftet 0 
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 Bilaga 2 

Artikelöversikt     
Författare Titel/Publicerad Syfte Urval 

Data insamlingsmetod 

Genomförande Analys Resultat Kvalitet 

Betyg 
Beck.  
C Tatano 
USA 1996 

Humor in nursing 
practice: A 
phenomenological 
studie 
 
International 
Journal of Nursing 
Studies,  34, 346-
352 

Syftet med studien var 
genomföra en 
fenomenologisk studie 
av innebörden av 
humor och dess 
tillämpning för 
sjuksköterskor i deras 
yrkesutövning.  

21 sjuksköterskor i en 
vidareutbildning deltog i 
denna studie. 19 av dessa 
var kvinnor och 2 män. 
 
Insamlingsmetoden bestod 
av skriftliga svar i fritext. 

Studenterna fick anonymt svara 
skriftligt på ett antal frågor om 
situationer och upplevelser is 
samband med omvårdnad där de 
hade använt humor 
 
En fenomenologisk analysmetod 
användes för att analysera 
materialet.  

5 teman framträdde i resultatet a) 
Sjuksköterskor använde humor för att hantera 
svåra patienter och svåra situationer b) skapa 
en samhörighet mellan patienter och 
sjuksköterskor c) Vara en effektiv terapeutiskt 
hjälpmedel som hjälp för att dämpa patienters 
ångest och oro d) Humorn är planerad, 
rutinmässig eller spontan e) skapa långvariga 
relationer mellan patienter och sjuksköterskor 
.       

Hög 

Lotzkar M & 
Bottorf L J 
 
Storbritannien 
2001 

An observational 
study of the 
development of a 
nurse-patient 
relationship 
 
Clinical nursing 
research, 10, 275-
294 

Syftet med studien var 
att beskriva en 
fallstudie för att 
identifiera utmärkande 
drag i relation mellan 
patienter och 
sjuksköterskor. 
 
 

8 frivilliga patienter ingick i 
studien. 
 
72 timmars videoinspelning  

Möten mellan en patienter och 
sjuksköterskor spelades in under 
en tre dagars period med totalt 
60 möten. Tillstånd hade sökts 
hos etiska rådet och fått godkänt. 
 
Videobanden analyserades med 
en kvalitativ, etologisk metod i 4 
steg. Först valdes endast ett möte 
ut som var av särskilt intresse. 
Efter detta framkom olika 
gemensamma situationer som 
jämfördes med varandra. 
Slutligen jämfördes beteende, 
konsekvenser och villkoren för 
beteendena som framträdde. 

I resultatet framkommer att relationen mellan 
patienter och sjuksköterskor förändrades 
under en 3 dagars period. Från att sträva efter 
acceptans av sjuksköterskor, skapa kontakt 
samt lära känna sjuksköterskor dag 1. Till att 
sjuksköterskor använder humorn dag 3 för att 
få patienter till en problemlösning. 

Hög 
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Författare Titel/Publicerad Syfte Urval 

Data insamlingsmetod 

Genomförande Analys Resultat Kvalitet 

Betyg 
McCabe C 
 
Irland 2004 

Nurse –Patient 
communication: an 
exploration of 
patients 
experiences 
 
Journal of Clinical 
Nursing, 13, 41-49 

Syftet var att utforska 
och att skapa 
påståenden relaterat till 
patienters upplevelse 
om hur sjuksköterskor 
kommunicerar 

8 patienter på ett 
Universitetssjukhus på 
Irland.  
 
Studien är en kvalitativ 
studie med en hermeneutisk 
och fenomenologisk ansats. 
Metoden som användes var  
ostrukturerade intervjuer   

Intervjuerna spelades in på band 
och varade ca:30 minuter.  
 
Analysen bygger på att 
författaren ha beskrivit och 
skrivit ner teman och 
underteman. En mall användes 
för att befästa trovärdheten i 
studien.  

4 teman framkom resultatet som tog upp brist på 
kommunikation, uppmärksamhet, empati och 
vänliga sjuksköterskor och humor. Bl.a. 
Framkom att patienter upplevde att de inte fick 
tillräckligt med information. Det framkom även 
att många av deltagarna kommenterade 
sjuksköterskornas glada och humoristiska 
bemötande, de menade att deras självförtroende 
ökade.   

Hög 

McCreaddie 
M 
Wiggins S 
 
Storbritanien 
2007 

The purpose and 
function of humour 
in health, health 
care and nursing: a 
narrative review. 
 
Journal of 
Advanced Nursing, 
61, 584-595 
 
 
 
 

Syftet med studien var 
att identifiera, kritiskt 
analysera och skapa 
synteser från litteratur 
innehållande humor 
relaterad till hälsa, 
sjukvård och 
omvårdnad.  

Inklusionskriterierna var: 
humor skulle vara 
huvudfokus i artiklarna, 
direkt eller indirekt relation 
till hälsa, sjukvård och 
hälsa, artikeln skall bygga 
på forskning.  
 
Studien är en litteraturstudie 
som bygger på 88 artiklar i 
fulltext.   

Sökning skedde i ett antal 
databaser med ett antal 
nyckelord exempelvis humor, 
skratt och interaktion.  
 
I analysen separerades 
evidensbaserade och icke 
evidens baserade artiklar . Efter 
detta användes en metodisk mall 
för att ytterligare separera 
artiklarna åt. Teorier om humor 
låg till grund för analys av 
relevansen i artiklarna med 
fokus på process, definition och 
genomslag.  
Olika analysmetoder användes 
för olika artiklar då både 
kvantitativa och kvalitativa 
artiklar användes. 
 

Resultatet tar bl.a. Upp syfte och funktion av 
humor i omvårdnad. Där framkom att humor 
används för att inleda kommunikation och 
undvika konflikt. Det framkom även att det inte 
fanns så många artiklar med psykologisk 
anknytning eller teorier om humor vilket 
författaren ansåg var en nackdel. 

Hög 
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Författare Titel/Publicerad Syfte Urval 

Data insamlingsmetod 

Genomförande Analys Resultat Kvalitet 

Betyg 
Sumners 
Ann D 
USA 1989 

Professional 
nurse’s attitudes 
towards humour 
 
Journal of 
advanced Nursing, 
15, 196-200 

Syftet med studien var 
att beskriva attityden 
hos sjuksköterskor 
gällande användandet 
av humor inom sin 
yrkesutövning och sitt 
personliga liv. 

Ett randomiserat urval av 
204 sjuksköterskor ingick i 
studien. De blev utvalda 
från en dator lista och 
kriterierna var: legitimerade 
sjuksköterskor, ett års 
erfarenhet och 
heltidsanställning. 
Majoriteten var vita kvinnor 
22–35år och hade jobbat 6-
10 år 
 
Studien är kvantitativ då den 
endast mäter frekvensen av 
svarsalternativen.  

Deltagarna fick frågor via mail 
och brev som skulle besvaras. 
 
Författaren har analyserat 
frekvensen av de olika 
svarsalternativen.  

Resultatet visade att attityden till humor är 
mer positiv i det personliga livet än i sin 
yrkesutövning. De som var äldre hade 
positivare inställning till humor både privat 
och på sitt jobb. De yngre var mer negativa till 
humor i sin yrkesutövning. 

Hög 

Åstedt-Kurki 
P, 
Isola A,  2001 
Finland 

Humour between 
nurse and patienter, 
and among staff: 
analysis of nurses 
diaries 
 
Journal of 
Advanced Nursing, 
35,  452-458              

Syftet med studien var 
att undersöka humorns 
naturlighet och hur det 
uppträder. Detta 
beskrivs av 
sjuksköterskors 
erfarenheter. 

Data samlades in från 17 
sjuksköterskor som jobbade 
inom olika områden i 
Finland. Den yngsta var 27 
och den äldsta var 54 år. 
Sjuksköterskorna skulle 
under en vecka 
dokumentera incidenter 
gällande humor på 
arbetsplatsen.    

En kvalitativ analysmetod 
användes. Sedan lästes 
dokumenten igenom ett flertal 
gånger där man tog fram 
skillnader och likheter som 
sedan kategoriserades.  

Studien visar en två vägs kommunikation 
mellan sjuksköterskor och patienter samt 
mellan personalen. Detta leder till att både 
patienter och sjuksköterskor kan vara 
initiativtagare till humor.   

Hög 
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Författare Titel/Publicerad Syfte Urval 

Data insamlingsmetod 

Genomförande Analys Resultat Kvalitet 

Betyg 
Åstedt-Kurki 
P, 
Liukkonen A 
1994, Finland 

Humour in nursing 
care 
 
Journal of 
Advanced Nursing, 
20, 183-188 

Syftet med studien var 
att beskriva 
förekomsten och 
innebörden av humor i 
vårdprocessen upplevda 
och beskrivna av 
sjuksköterskor. Syftet 
var även att studera 
humor som ett fenomen 
och en del av 
patientvården. 

Deltagare i studien var 32 
sjuksköterskor yrkesaktiva 
inom kommun och 
landsting.  
 
Deltagarna fick skriftligt 
svara på 4 frågor om humor 
i fritext. 
 

Deltagarna rekryterades i 
samband med ett seminarium. 
 
Data analyserades genom en 
kvalitativ innehållsanalys.   

Studien visade att humor och skratt ansågs ha 
en positiv inverkan på välbefinnandet. 
Resultatet stöds av tidigare studier inom 
samma område. Humor sågs som en 
individuell och personlig egenskap och i 
vårdsamanhang som en möjlighet att stärka 
relationen mellan patienter och 
sjuksköterskor. Vidare ansågs humor kunna 
hjälpa patienter till att leva ett ”normalt liv” 
trots en kronisk sjukdom.      

Hög 

Åstedt-Kurki 
P, 
Isola A, 
Tammentie T, 
Kervinen U 
2001, Finland 

Importance of 
humour to client-
nurse relationships 
and clients´ well-
being 
 
International 
Journal of Nursing 
Practice, 7, 119-
125 

Syftet med studien var 
att beskriva patienters 
syn på vikten av humor 
i relationen mellan 
patienter och 
sjuksköterskor och 
humorns betydelse för 
patienters 
välbefinnande.   

7 Kvinnor och 6 män mellan 
19-76 år som hade kroniska 
sjukdomar och som hade 
kontakt med sjukvården det 
senaste året ingick i studien. 
 
Insamlingen bestod av brev 
som sedan kompletterades 
med intervjuer som 
bandades. 
  

Via en tidning uppmanades 
patienter att skriva ett brev till 
författaren om deras upplevelser 
av humor i samband med 
kontakt med sjukvård.  
 
En kvalitativ analysmetod 
användes då brev och 
inspelningar skrevs av ordagrant. 
Data lästes igenom ett flertal 
gånger för att få en övergripande 
bild och för att identifiera 
centrala begrepp. 

Resultatet visade att humor hjälpte patienter 
att hantera svåra situationer genom att ge en 
studs vila och ge ett nytt perspektiv på en 
redan svår livssituation. 
Humor hjälpte även patienterna att visa 
känslor och att bevara deras värdighet.  I 
relationen mellan patienter och sjuksköterskor 
hjälpte humor till att öppna kommunikationen 
mellan dem och patienter vågade då ge kritik 
och att uttrycka sig. Sjuksköterskor kan hjälpa 
patienter och lätta dennes ångest genom 
humor och humor kan hjälpa sjuksköterskor 
att bemöta patienter i svåra stunder.   

Hög 
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Bilaga 3 

Bedömningsmall för studier med kvalitativ metod 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven

Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig 

Metod        

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant   

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig) Ej angivet Knapphändig Medel Utförlig 

Triangulering Saknas Finns     

Urval (antal, beskrivning,  

representativitet)  Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% < 5% 

Bortfall med betydelse för resultatet 

Analys saknas/ 

Ja Nej     

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivet Angivna     

Resultat         

Frågeställning besvarad Nej Ja     

Resultatbeskrivning  

(redovisning, kodning etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet  

(citat, kod, teori etc) Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion         

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av  

egenkritik och felkällor Saknas Låg God   

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser         

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

Total poäng (max 45 p)  p p p p

Grad I: 80%    p 

Grad II: 70%    % 

Grad III: 60%    Grad 
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Bedömningsmall för studier med kvantitativ metod 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven

Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig 

Metod        

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant   

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig) Ej angivet Knapphändig Medel Utförlig 

Urval (antal, beskrivning,  

representativitet)  Ej acceptabel Låg Medel God 

Bortfall Ej angivet > 20% 5-20% < 5% 

Bortfall med betydelse för resultatet 

Analys saknas/ 

Ja Nej     

Kvalitet på analysmetod Saknas Låg Medel Hög 

Etiska aspekter Ej angivet Angivna     

Resultat         

Frågeställning besvarad Nej Ja     

Resultatbeskrivning  

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Statistisk analys 

(beräkningar, metoder, signifikans) Saknas Mindre bra Bra  

Confounders Ej kontrollerat Kontrollerat   

Tolkning av resultatet  Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion         

Problemanknytning Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Diskussion av  

egenkritik och felkällor Saknas Låg God   

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Slutsatser         

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

Total poäng (max 44 p)  p p p P

Grad I: 80%    P 

Grad II: 70%    % 

Grad III: 80%    Grad 
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Bedömningsmall för litteratursammanställning 
Poängsättning 0 1 2 3 

Abstrakt (syfte, metod, resultat=3p) Saknas 1/3 2/3 Samtliga 

Introduktion Saknas Knapphändig Medel Välskriven

Syfte Ej angivet Otydlig Medel Tydlig 

Metod        

Metodval adekvat till frågan Ej angivet Ej relevant Relevant   

Metodbeskrivning  

(repeterbarhet möjlig) Ej angivet Knapphändig Medel Utförlig 

Litteratursökning Ej beskriven Knapphändig Medel  Utförlig  

Urval (antal, beskrivning,  

representativitet)  Ej acceptabel Låg Medel God 

Vetenskaplig kvalitet på 

Ingående studier Ej bedömd Låg Medel God 

Resultat         

Frågeställning besvarad Nej Ja     

Resultatbeskrivning  

(redovisning, tabeller etc) Saknas Otydlig Medel Tydlig 

Tolkning av resultatet  Ej acceptabel Låg Medel God 

Diskussion och slutsatser         

Diskussion av egenkritik och felkällor Saknas Låg God   

Anknytning till tidigare forskning Saknas Låg Medel God 

Överenstämmelse med resultat 

(resultatets huvudpunkter belyses) Slutsats saknas Låg Medel God 

Ogrundade slutsatser Finns Saknas     

Total poäng (max 39 p)  p p p p

Grad I: 80%    p 

Grad II: 70%    % 

Grad III: 60%    Grad 

 


