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Sammanfattning 
Bakgrund: Humor ingår i kategorin kommunikation som är viktig i omvårdnadsprocessen. Definiera 

humor kan vara svårt och i studien definieras humor som en karaktärsegenskap där individen har ett 

sinne för det roliga och syftet är att bjuda in till skratt. Humor är personligt och kan ses som ett 

universellt språk. En produkt av humor är skratt som har många positiva fysiologiska effekter i kroppen. 

Syfte: Att beskriva patienters upplevelser av humor i vården. Metod: En allmän litteraturöversikt med 

utgångspunkt i kvalitativa artiklar gjordes. Artiklarna hittades i omvårdnadsinriktade databaser. För att 

svara på syftet identifierades 16 artiklar. En induktiv analys genomfördes för att skapa en ny helhet. 

Resultat: De tre centrala fynden som identifierades var: humor förbättrade omvårdnaden, humor 

underlättade och påverkade relationen och humor användes som lindring. Slutsats: Rätt användning av 

humor förbättrar livskvalitén för patienter och kan användas som ett hjälpmedel genom sin sjukdom eller 

skada. Humor hjälper till att skapa och stärka relationer. Eftersom en exakt definition av humor saknas 

är det svårt att mäta och undersöka. Fler grundliga studier behövs.  

Ämnesord 
Kvalitativ, Litteraturstudie, Humor, Patienters upplevelse. 
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BAKGRUND 
Humor ingår i kategorin kommunikation och att kommunicera samt försöka förstå 

patienters lidande och behov är en viktig del i vårdpersonalens omvårdnadsarbete. Lika 

viktigt är kommunikation för patienter som genom detta kan uttrycka sina behov. I 

studien används begreppet patient och det är personer som har kontakt med sjukvården i 

syfte att få behandling och eller råd på grund av sjukdom eller skada (Patient, u.å.). 

Vård är en slags tillsyn som är sammanhörande med behandling eller annan insats 

(Vård, u.å.). Studien utgår från denna definition och några begränsningar i vården har 

inte gjorts då humor kan förekomma i alla situationer kopplade till vården.  

Författarna har genom egna erfarenheter inom vården, både som patient och 

vårdpersonal, upplevt att humor kan förbättra relationen och på så sätt underlätta 

omvårdnaden. Vårdpersonal med ett gott sinne för humor upplevs enklare att få kontakt 

med och en dialog kan inledas fortare. Trots detta upplever författarna att det finns en 

rädsla att bruka denna typ av kommunikation då misstolkning kan uppstå.  

 

Det går att skilja på olika former av humor som till exempel när den är positiv eller 

negativ, men det kan ändå vara svårt att definiera vad humor är. 

Enligt Nationalencyklopedin (Humor, u.å.) förklaras begreppet humor som en 

karaktärsegenskap där individen har sinne för det roliga och syftet är att bjuda in till 

skratt (a.a.). Forskare har ännu inte funnit någon exakt definition av humor som täcker 

alla möjliga egenskaper och funktioner, men är överens om att det är en kognitiv och 

emotionell process som är unik för varje människa (Olsson, Backe & Sörensen, 2003). I 

Haydon och Van Der Reits (2014) forskning anser sjuksköterskor att humor är väldigt 

personligt. Olsson, Backe, Sörensen och Kock (2002) menar i tidigare forskning att 

humor kan ses som ett universellt språk. Oavsett bakgrund, kultur och språk kan man 

skratta tillsammans. Används detta på ett korrekt sätt anser forskarna att det kan 

förgylla livet markant (a.a.). Sinnet för humor bestäms av vilken livserfarenhet personen 

har och en produkt av humorn är skratt.  
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Forskare som studerat stress har upptäckt att skrattet har en stressdämpande effekt. 

Skratt skapar även energi som leder till helande processer i kroppen (Olsson, m.fl., 

2003). Det har många positiva fysiologiska effekter i kroppen och hjälper även till att 

förebygga sjukdom, minska upplevelsen av smärta och reducera spänningar (Näslund, 

2002). Vid skratt ökar hjärtfrekvensen, andningen blir djupare och musklerna 

kontraheras. Efter skratt sjunker hjärtfrekvensen, blodtrycket och musklerna slappnar av 

(Olsson, m.fl., 2003). Det går inte att påstå att humorn endast sitter i en del av hjärnan. 

Hjärnbarken används till största del vid sofistikerade ordlekar och 

dubbelmeningar. Hjärnstammen reagerar på överraskningar, 

och mellanhjärnehumorn innefattar kiss- och bajshistorier samt skadeglädje (a.a.).  

 

Enligt Olsson, m.fl. (2003) ska det finnas en medvetenhet om att allt skratt inte är 

positivt och det är skillnader på att skratta med någon och åt någon. Det kan resultera i 

att personen som blir skrattad åt blir sårad och känner sig utesluten från 

gemenskapen. Humor kan vändas mot enskilda personer och framstå som 

kränkande. Skratt är vanligt som både makt- och mobbingsverktyg och ska inte 

användas i avsikt att orsaka smärta (a.a.). Carlander (2006) menar att “regeln gäller att 

man ska kunna skratta tillsammans och inte skratta åt någon" (s.88). Alla har nog någon 

gång även upplevt att ett skämt har misstolkats av mottagaren och oavsiktligt skapat 

dålig stämning alternativt skadat relationen. Humor bör därför användas med 

eftertänksamhet av vårdpersonal för att inte orsaka skada hos patienter som redan kan 

befinna sig i en känslig situation, men ändå inte försummas. 

 

Enligt Haydon och Van Der Reit (2014) är sjuksköterskor medvetna om hur humor kan 

hjälpa det fysiska och psykiska läkandet samt underlätta sjukhusvistelsen (a.a.). Genom 

att kommunicera med humor kan relationen mellan patienter och vårdpersonal stärkas, 

vårdpersonal kan lättare förstå samt lindra patientens lidande samt behov och först då 

kan en god omvårdnad utföras. Studiens syfte var att beskriva patienters upplevelse av 

humor i vården. En upplevelse definieras som något personen uppfattar och värderar 

känslomässigt (Uppleva, u.å.). Det är viktigt att patienter får en så bra upplevelser i 
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vården som möjligt, och för att kunna förbättra denna behövs kunskap om hur den 

upplevs i dagsläget. 

 

SYFTE 
Syftet var att beskriva patienters upplevelser av humor i vården. 

METOD 

Design 
En allmän litteraturöversikt med utgångspunkt i kvalitativa artiklar genomfördes i avsikt 

att besvara syftet. En litteraturöversikt gjordes för att enligt Segesten (2012) kunna 

kartlägga den sammanlagda kunskapen inom ett fält. 

Sökvägar och Urval 
Databaserna CINAHL, PsycINFO, PubMed och SveMed+ användes i avsikt att finna 

relevanta omvårdnadsvetenskapliga artiklar och är enligt Karlsson (2012) några av de 

mest relevanta ämnesdatabaserna inom området. Sökorden kopplades till syftet och 

delades in i sökblock som kombinerades med varandra. Wit and Humor, Wit and humor 

as topic, Humor, Humour, Qualitative studies, Qualitative research, Qualit, Point of 

view, Interview as topic, Interviews, Interview, Patient, Patients, Patient attitude, 

Patient experience, Experience och Attitudes användes (Bilaga 1). Sökorden brukades 

som ämnesord, Headings i CINAHL, Thesaurus i PsycINFO, MeSH i PubMed och 

SveMed+ samt som sökning i fritext då Östlundh (2012) menar att det ena kan utesluta 

det andras resultat. De booleska operatorerna AND, OR och NOT användes för att 

kunna kombinera fler sökord (Östlundh, 2012). AND tillämpades för att kombinera de 

olika sökblocken. OR användes mellan sökorden i sökblocken i avsikt att kunna 

använda flera sökord och NOT tillämpades i avsikt att kunna utesluta ord. Östlundh 

(2012) menar att ett bredare resultat kan nås genom användning av trunkering på de 

sökord där det är lämpligt (a.a.). Trunkering tillämpades för att göra det möjligt att söka 

på alla böjningar av ordet. Peer reviewed användes i databaserna CINAHL, PsycINFO 
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och SveMed+ som avgränsning i avsikt att finna artiklar som är publicerade i 

vetenskapliga tidskrifter (Östlundh, 2012). Detta gick inte att tillämpa i PubMed då 

funktionen saknades. Inklusionskriterier var artiklar som var publicerade på engelska 

eller svenska samt att de var ur ett patientperspektiv. Artiklarna skulle vara publicerade 

mellan 2006–2016. Exklusionskriterier var barn samt effekter av humorterapi. 

Inledningsvis gjordes en pilotsökning tillsammans av författarna i syfte att undersöka 

om det fanns tillräckligt med material för att genomföra studien. Då pilotsökningen gav 

ett önskvärt resultat genomfördes en artikelsökning tillsammans av båda författarna. 

Artikelsökningen resulterade i totalt 428 artiklar. I första steget granskades samtliga 

rubriker av författarna var för sig vilket resulterade i totalt 124 bortfall på grund av att 

rubrikerna tydligt speglade att artiklarna inte var relevanta till syftet (Figur 1). 

Bortfallen berodde på att rubriken utgick ifrån fel perspektiv, en kvantitativ design hade 

använts, artikeln svarade på effekter av humorterapi, inriktade sig på barn eller hade en 

medicinsk inriktning. I de resterande 304 artiklarna lästes abstracten av författarna 

tillsammans, detta för att undvika felaktiga tolkningar då artiklarna inte var skriva på 

författarnas modersmål, och resulterade i 108 bortfall. Detta på grund av att rubrikerna 

inte återspeglat artikelns syfte tillräckligt tydligt men där det framkom i abstracten att 

artiklarna inte var relevanta att ha med i studien. I 196 artiklar lästes det relevanta 

resultatet av båda författarna tillsammans. Det exkluderades 170 artiklar då resultat inte 

gick att härleda till bara patientens perspektiv eller inte svarade på studiens syfte. Det 

exkluderades sedan ytterligare tio artiklar då dessa var dubbletter. Detta resulterade i 16 

artiklar med avsikt att besvara syftet i studien. 
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Granskning och Analys 
De 16 utvalda artiklarna lästes i sin helhet av båda författarna var för sig, för att sedan 

diskuteras tillsammans. Friberg (2012) menar att fokus ska läggas på resultatet men 

även bakgrund, citat och diskussion är viktigt att ta del av då det innehåller värdefull 

information om temat. HKR:s Granskningsmall för Kvalitativa Studier (Blomqvist, 

Orrung Wallin & Beck, 2016) (Bilaga 2) användes tillsammans av båda författarna i 

avsikt att bedöma kvalitén på de 16 artiklarna. Artiklarna presenteras i en artikelöversikt 

som författarna gjorde tillsammans för att lättare få en helhetsbild (Bilaga 3). Enligt 

Friberg (2012) är det viktigt att skapa översikter i avsikt att sammanfatta artiklarna och 

så att det lättare kan utläsa vad som bör analyseras (a.a.).  

 

En induktiv analys genomfördes tillsammans av båda författarna (Figur 2). Först ströks 

relevanta meningsenheter under i samtliga artiklar av författarna var för sig. Det vill 

säga att båda författarna strök under meningsenheter i alla artiklar. Detta resulterade i 

55 meningsenheter som skrevs ner på post it lappar. De meningsenheter som uppgav 

liknande resultat färgkodades i sex olika färger som representerade olika kategorier. 

Totala sökningen.

428 artiklar
Bortfall i rubriksgranskningen.

124 artiklar

Totalt kvar.

304 artiklar
Bortfall i abstractgranskningen.

108 artiklar

Totalt kvar.

196 artiklar
Bortfall i innehållsgranskningen.

180 artiklar

Totalt kvar.

16 artiklar

Figur 1. Bortfall från artikelsökningen. 



i
l
a
g
a	
1	

9 

 

Kategorierna tillsammans med meningsenheterna dokumenterades i en dator där 

kategorierna slogs ihop i syfte att skapa en mer lättöverskådlig helhet. Detta resulterade 

i tre huvudkategorier: Humor förbättrade vårdatmosfären med sex meningsenheter, 

Humor underlättade kommunikationen och påverkade relationen med 27 

meningsenheter och Humor användes som lindring med 22 meningsenheter. 

Meningsenheterna skrevs sedan ihop med liknande meningsenheter och ett nytt resultat 

skapades.  

 

 
 

 

Etiska överväganden 
Forskningsetik är alla de etiska reflektioner som forskaren gör innan och under 

forskningens gång (Kjellström, 2012). All forskning medför etiska problemställningar 

genom hela genomförandet (Stryhn, 2007). Artiklarna skulle ha blivit godkända av en 

etisk kommitté eller ska ett eget etiskt ställningstagande finnas av forskarna. Detta för 

att minimera riskerna att stödja oetisk forskning där deltagarna kommit till skada eller 

varit ofrivilliga. 

 

Meningsenheter 

ströks under i 

artiklarna

Färgkodades och 

delades in  i 

underkategorier

Dokumenterades i 

en dator

Tre huvudkategorier 

framträdde

Resultatet skapades

Figur 2. Analysprocessen. 
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Författarnas förförståelse 
Författarnas förförståelse var att humorn har en viktig roll i det dagliga livet, särskilt i 

svåra situationer så som vid sjukdom och stress är det enligt författarnas mening viktigt 

att kunna uppskatta humor. Uppfattningen bestod främst av att det fanns en rädsla för att 

använda humor i vården, både ur patienters och vårdpersonalens perspektiv. Det fanns 

en rädsla att förolämpa, förvärra eller bli misstolkad. Patienter kan ha svårt att uttrycka 

humor till vårdpersonalen, då de kan upplevas som att vårdpersonalen inte skulle 

uppskatta den typen av kommunikation. Uppfattningen var att denna typ av 

kommunikation lätt glöms bort i både undervisning, praktik samt forskning. 

RESULTAT 
Resultatet byggdes på 16 artiklar varav tio av artiklarna genomfördes i Europa (Sverige, 

Danmark, Norge & Storbritannien), en i Afrika (Sydafrika), två i Nordamerika (Kanada 

& USA) och tre i Oceanien (Australien). Artiklarna publicerades mellan 2007–2016 och 

majoriteten publicerades efter 2012. Totalt deltog 319 patienter i artiklarna, 71 kvinnor, 

186 män och hos 62 av deltagarna framgick inte kön. Resultatet delades in i tre 

huvudkategorier: Humor förbättrade vårdatmosfären, Humor påverkade relationen och 

underlättade kommunikationen och Humor användes som lindring. 

Humor förbättrade vårdatmosfären 

Denna kategori utgick från fem artiklar med totalt 107 patienter (35 kvinnor, 10 män 

och 62 patienter där kön inte framgick) som beskrev patienters upplevelse av hur humor 

förbättrade atmosfären i en vårdmiljö. 

 

Glädje och humor var värdefulla ingredienser i en positiv atmosfär och patienter 

upplevde att humor lättade på atmosfären (Olver & Eliott, 2014; Wåhlin, Ek & Idvall, 

2009). Det var viktigt att ett sinne för humor fanns genom hela vårdtiden. Flertalet 

kvinnliga patienter uppskattade framförallt användandet av humor i väntrummen före 

och efter deras besök. När vårdpersonalen använde humor upplevde patienter att en 
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icke-hotfull situation skapades (Birkelund & Søndergaard Larsen, 2013; McCreaddie & 

Payne, 2011; Rose, Spencer & Rausch, 2013).  

Humor underlättade kommunikationen och påverkade 
relationen 

Denna kategori utgick från tolv artiklar med totalt 246 patienter (68 kvinnor, 127 män 

och 51 patienter där kön inte framgick) som beskrev hur humor underlättade 

kommunikationen och hur patienter upplevde att humor påverkade relationen med 

anhöriga, andra patienter och vårdpersonal. 

 

Humor kunde fungera som en dörröppnare till andra människor. Patienter kunde med 

hjälp av humor desarmera sjukdomshotet och på så sätt underlätta kommunikationen. 

Det underlättade att använda sig av humor genom att berätta roliga historier för att 

illustrera sin poäng när man talade om känsliga ämnen till exempel döden. Patienter 

använde sig medvetet av humor genom att spela clown i avsikt att hjälpa vänner ta 

kontakt och förebygga pinsamma tystnader. Humor var ett viktigt verktyg för att bygga 

meningsfulla relationer med släktingar, vänner och bekanta under vårdtiden och 

minskade allvaret samt spänningen i samtalen. Patienter upplevde att humor framförallt 

kom från de som stöttade dem, exempelvis anhöriga. Huvudsakligen var det barnen och 

andra patienter som bidrog med humor. Humoristiska interaktioner med andra patienter 

sågs som upplyftande och livsbejakande (Branney, Witty, Braybrook, Bullen, White & 

Eardley, 2014; Kornhaber, Wilson, Abu-Qamar & McLean, 2014; Olver & Eliott, 2014; 

Roaldsen, Sørlie & Lorems, 2015; Smith, Braunack-Mayer, Wittert & Warin, 2008; 

Venter, Venter, Botha & Strydom, 2008). Användningen av humor uppskattades av 

patienter och sågs som en positiv del i deras relation med vårdpersonalen. Humor sågs 

som en positiv egenskap hos sjuksköterskorna, det hjälpte patienter att känna sig 

levande och de upplevde att humor främjade deras värdighet. Sjukvårdspersonalens 

användning av humor och allmänna uppträdande upplevde patienter gjorde skadan eller 

sjukdomen lättare att acceptera. Patienter upplevde att både sjuksköterskor och patienter 

behövde humor som en del av deras relation. Humor upplevdes även som en önskvärd 

egenskap hos deras läkare (Baillie, 2008; Olver & Eliott, 2014; Kornhaber m.fl., 2014; 
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McCreaddie & Payne, 2011; Rose, m.fl., 2013; Tanay m.fl., 2013; Dieperink, Wagner, 

Hansen & Hansen, 2013). Det var mer troligt att patienter tog initiativ till humor än att 

sjuksköterskor gjorde det. Patienter använde sig ibland medvetet av humor i avsikt att 

hjälpa vårdpersonalen med sin coping och till exempel minimera skadan på 

sjuksköterskors självförtroende vid ett misslyckat ingrepp (McCreaddie & Payne, 2011; 

Tanay m.fl., 2013). Patienter upplevde att läkaren var tvungen att kunna känna igen 

verbal antydan från patienter när humor var acceptabelt. När patienters humor inte blev 

besvarad av vårdpersonalen upplevdes interaktionen mer allvarlig. Om olämplig humor 

användes av läkaren kunde förtroendet för läkaren sjunka. Vårdpersonal som använt 

humor när dåliga nyheter skulle förmedlas upplevde patienter som negativt och sårande 

(Branney m.fl., 2014; Rose, m.fl., 2013). 

Humor användes som lindring 
Denna kategori utgick från åtta artiklar med totalt 135 patienter (32 kvinnor, 103 män) 

som beskrev hur humor hindrade sjukdomen från att ta över och hur den kunde 

användas som ett hjälpmedel för att lindra.  

 

Humor skapade en acceptabel situation för att förhindra hotet från sjukdomen att ta över 

patienters existens, det användes som en signal när de behövde en paus från de 

känsloladdade situationerna och skapade en distans till sjukdomen. Humor användes i 

avsikt att göra situationen hanterbar, kunna ändra fokus och se på situationen från den 

ljusa sidan. Patienter upplevde humor som ett viktigt verktyg för att kunna hantera 

känslor och som en medicin eller ett skydd mot de förändringar som sjukdomen orsakat. 

Patienter ansåg att vårdpersonalen använde humor främst i avsikt att lindra en 

medicinsk åtgärd eller för att göra patienten mer avslappnad (Branney m.fl., 2014; 

Dieperink, m.fl., 2013; Finderup, Peschardt, Sander & Nielsen, 2016; Oliffe & Thorne, 

2007; Roaldsen m.fl., 2015). Galghumor upplevdes som en överlevnadsteknik. Den 

mörka humorn, till exempel skämt om döden, gav patienter en chans till en distans från 

verkligheten för en stund. Det ansågs viktigt i deras misär då detta var den enda 

drivkraften i dystra tider (Fredriksen, Talseth & Svensson, 2008; Roaldsen m.fl., 2015). 

Humor var en slags strategi som patienter använde för att skingra eller dölja ångest och 
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viktigt för att upprätthålla deras identitet (Birkelund & Søndergaard Larsen, 2013; 

Finderup m.fl., 2016; McCreaddie & Payne 2011; Oliffe & Thorne, 2007). 

DISKUSSION 

Metoddiskussion 
Metoddiskussionen utgår från de fyra centrala begreppen i Shentons (2004) strategi i 

syfte att säkerställa trovärdigheten i kvalitativa artiklar. Tillförlitligheten bedömer den 

interna validiteten, att studien faktiskt mäter och undersöker det den avsåg. 

Verifierbarheten bedömer om metoden är så pass väl beskriven att studien kan upprepas 

av andra forskare med ett liknande resultat. Pålitligheten bedömer om studiens fynd är 

sant för deltagarna. Överförbarheten bedömer om resultatet går att applicera till en 

bredare population (a.a.). 

Tillförlitligheten stärks då fyra relevanta omvårdnadsinriktade databaser användes. Om 

fler databaser använts hade fler artiklar eventuellt kunnat identifierats och resultatet 

blivit annorlunda och tillförlitligheten hade kunnat stärkas ytterligare. Sökorden var 

kopplade till syftet och sökblock användes för att kunna kombinera sökorden i syfte att 

få ett bredare resultat. Liknande sökord och sökblock tillämpades i alla databaser för att 

få ett systematiskt sökresultat. Sökorden nyttjades både som fritext och ämnesord för att 

inte utesluta artiklar som inte tillhör något ämnesord. Synonymer till sökordet patient, 

till exempel klient eller vårdtagare, saknas i sökningen och hade kunnat inkludera 

ytterligare artiklar. Även sökordet fokusgrupp hade kunnat användas för att inte utesluta 

några artiklar. Booleska operatorer och trunkering användes för att kunna kombinera 

sökorden i syfte att söka på alla böjningar på sökorden, detta för att inte utesluta några 

artiklar och stärka sökordens tillförlitlighet. Trots alla dessa åtgärder vet vi att 

sökningarna kan ha gått miste om relevanta artiklar då artikelns syfte inte behövde vara 

kopplat till studiens syfte, men att humor var en del av resultatet som inte kommit med i 

artikelns abstract och därför sorterats bort i sökningarna. Sökningarna begränsades till 

engelska och svenska artiklar då misstolkning kan ha skett eftersom engelska inte var 

författarnas modersmål. Manuella sökningar har inte använts och sänker 
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tillförlitligheten för studien eftersom det kan missats betydelsefulla artiklar. En induktiv 

analys genomfördes tillsammans av oss båda. Detta stärker tillförlitligheten då det 

minskar riskerna att vår förförståelse har påverkat analysen. Vi valde att arbeta från 

meningsenheter direkt till kategorier utan att koda fynden med sammanfattande 

begrepp. Detta för att undvika egna tolkningar av texten och för att kunna arbeta så 

textnära som möjligt från grunden. Meningsenheterna färgkodades för att lättare kunna 

kategoriseras och paras ihop med liknande meningsenheter. Detta gjordes för att en ny 

helhet lättare skulle kunna skapas. Analysen pågick under två veckor för att ge utrymme 

till omkategoriseringar samt ett individuellt handledningstillfälle i avsikt att få hjälp och 

stöd av handledaren. Kategorierna i resultatet svarar direkt på syftet och återspeglar 

innehållet i resultatet vilket stärker tillförlitligheten. Studien har lästs och kritiskt 

granskats av både studenter, handledare och examinator vid tre seminarier, fyra 

grupphandledningstillfällen och två individuella handledningstillfällen vilket ökar 

tillförlitligheten. Detta hjälpte oss att skapa en distans från studien för att själva kunna 

arbeta kritiskt. På grund av de språkliga begränsningarna kan relevanta artiklar ha 

exkluderats under sökningsprocessen. Detta kan ha påverkat resultatet då inga artiklar är 

från Asien eller Sydamerika där det främst forskas på andra språk än engelska. 

Flerspråkiga forskare eller tillgång till tolkar rekommenderas av oss för att få en högre 

tillförlitlighet. Mycket forskning genomfördes före 2006 och ungefär hälften av alla 

artiklar i sökresultatet sorterades bort när begränsningen mellan åren 2006–2016 lades 

till. Äldre forskning hade kunnat vara betydelsefull i resultatet. Barn exkluderades ur 

studien på grund av att deras humor skiljer sig från vuxnas och vårdpersonal arbetar 

med humor på ett annat sätt, till exempel genom vårdclowner.  

 

Verifierbarheten stärks då sökvägarna är väl beskrivna och sökschema finns (Bilaga 1). 

Hur ämnesord, fritextsökningar, de booleska termerna, trunkeringar och begränsningar 

användes framgår tydligt. I studien presenteras två figurer som stärker studiens 

verifierbarhet där den ena beskriver bortfall av artiklar vid första granskningen och den 

andra beskriver analysprocessen. Vi hade en medvetenhet om att vi stirrat oss blinda på 

studien och tog då hjälp av handledare och studiekamrater för att få ett nytt perspektiv, 

framförallt på kategorierna och meningsenheterna i resultatet. Hade resultatet granskats 
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av flera personer hade eventuellt andra kategorier framträtt. Vi har genom hela studiens 

gång arbetat med syfte att studien ska kunna göras om och verifieras av andra 

oberoende forskare.  

 

Författarnas förförståelse framgår tydligt i metodavsnittet vilket ökar pålitligheten. 

Förförståelsen bestod av att det fanns en rädsla för att använda humor i vården, både ur 

patienters och vårdpersonalens perspektiv. Rädslan grundade sig i att man var rädd att 

förolämpa, förvärra eller att bli misstolkad. Förförståelsen blev inte bekräftad av 

resultatet vilket indikerar att den inte har påverkat. Fynden som identifierats härstammar 

direkt från artiklarna och inte ur författarnas förståelse. Några av artiklarna tog större 

plats än andra i resultatet. Det berodde på att de artiklarna hade ett syfte som liknade 

studiens syfte och därför kunde fler fynd identifieras och användas i studiens resultat. 

Andra artiklar hade ett syfte som inte hade någon koppling till studiens syfte men där 

patienters upplevelser av humor var en del av resultatet och kunde då också användas i 

studiens resultat, även om det endast var enstaka meningar. På grund av detta blev vi 

medvetna om att många artiklar kan ha missats då humor kan ha varit en liten del av 

resultatet men inte varit beskrivit i abstractet i artikeln och därför har databaserna inte 

identifierat de artiklarna. Artiklarna skulle vara etiskt godkända från en kommitté eller 

institut men framgick inte detta tydligt skulle ett etiskt ställningstagande från forskarna 

finnas med i artikeln. Detta för att undvika att studien innehåller artiklar som går emot 

de forskningsetiska principer som Kjellström (2012) beskriver. Forskarna ska skydda de 

personer som medverkar i artiklarna och värna om människors självbestämmande och 

frihet, det vill säga deltagarna ska själva få bestämma om de ska medverka och hur 

länge (a.a.). Inga artiklar exkluderades på grund av detta. 

 

De ingående 16 artiklarna härstammade från olika länder över hela världen där tio 

genomfördes i Europa (Sverige, Danmark, Norge & Storbritannien), en i Afrika 

(Sydafrika), två i Nordamerika (Kanada & USA) och tre i Oceanien (Australien). 

Resultatet saknar artiklar från Asien och Sydamerika vilket sänker överförbarheten till 

dessa världsdelar. Majoriteten av artiklarna genomfördes i Europa och endast en artikel 

genomfördes i Afrika vilket också kan påverka överförbarheten till Afrika. Åldrarna 
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varierade mellan 18 år till 92 år. Då vissa av artiklarna endast redovisat mellan vilka 

åldrar patienter hade och inte hur många som hade vilken ålder kan en medelålder inte 

räknas ut. I tre av artiklarna redovisas inte åldern på patienterna. Då majoriteten av 

artiklarna redovisar åldrar på patienter och åldersspannet är väldigt brett anser vi att 

överförbarheten till alla mellan 18 och 92 år stärks. Totalt hade artiklarna 319 patienter, 

71 kvinnor, 186 män och hos 62 patienter där kön inte framgick. Då majoriteten av 

patienter var män kan överförbarheten till kvinnor sänkas. De sex artiklar som användes 

mest i resultatet bestod av 40 kvinnor och 35 män och 51 patienter där kön inte 

framgick och därför är det svårt att bestämma till vilken grupp studiens resultat kan 

överföras till. I två artiklar var det endast kvinnliga patienter som deltog, totalt 23 

stycken, och i fyra artiklar var det endast män som deltog, totalt 115 stycken. I 

resterande tio artiklar var det blandat kön hos patienterna eller framgick det inte. 

Patienter med cancer, stroke, hjärtsjukdom, lungsjukdom, njursjukdom, brännskador 

eller infektion ingick i artiklarna. I två av artiklarna framgick inte vilken diagnos 

patienterna hade. De patienter som inte täcks in av dessa sjukdomsgrupper kan resultatet 

eventuellt inte överföras till, men då det fanns artiklar där diagnos inte framgick skulle 

resultatet ändå kunna överföras till andra diagnoser. Kategorierna i resultatet är Humor 

förbättrade vårdatmosfären, Humor påverkade relationen och underlättade 

kommunikationen och Humor användes som lindring. Eftersom alla kategorier 

innehåller begreppet humor resulterar det i att abstraktionsnivån sänks och resultatet kan 

endast överföras till sammanhang med humor. Endast en kategori är direkt kopplade till 

vården vilket drar upp abstraktionsnivån något så de andra kategorierna skulle kunna 

överföras även utanför vårdsammanhang.  

Resultatdiskussion 
Kim (2010) beskriver fyra omvårdnadsdomäner: patienten, mötet, omgivningen och 

yrkesutövningen som har en viktig inverkan på omvårdnaden (a.a.). De 

omvårdnadsdomäner som främst låg till grund för studien var mötet och omgivningen. 

Mötet beskriver Kim (2010) är fokuserat på relationen mellan patient och sjuksköterska 

och består främst av beröring, kommunikation samt interaktioner mellan dessa. 

Omgivningen handlar om miljön runt patienten och dess påverkan kan vara både fysisk, 
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social och symbolisk (a.a.). De centrala fynden som diskuterades var att patienter 

upplevde att humor underlättade kommunikationen, påverkade relationer med både 

anhöriga, andra patienter och vårdpersonal och användes som en medicin för 

självläkandet. Resultatdiskussionen utgick därför främst från omvårdnadsdomänen 

mötet.  

 

Det hjälper om både anhöriga, patienter och vårdpersonal har ett gott sinne för humor då 

det underlättar kommunikationen i vården och det blir lättare att förbise sjukdomen. 

Patienter upplevde att humor sågs som en dörröppnare i samtal med andra och humor 

kunde skapa en distans och desarmera sjukdomshotet. Humor var ett viktigt verktyg för 

att bygga meningsfulla relationer med släktingar, vänner och bekanta under vårdtiden 

och minskade allvaret samt spänningen i samtalen. Patienter använde humor medvetet 

genom att spela clown med syfte att vänner skulle våga komma närmare, våga ta 

kontakt, förebygga pinsamma tystnader och underlätta när det talades om känsliga 

ämnen som till exempel döden. Först och främst var det anhöriga som bidrog med 

humor men patienter upplevde det som upplyftande om det fanns humoristiska 

interaktioner med andra patienter också. Patienter uppskattade när vårdpersonal 

använde humor, men var tvunget att ske vid rätt tidpunkt. Patienter kunde använda 

humor som ett verktyg att koda sina känslor. Sjuksköterskorna i McCreaddie och 

Wiggins (2009) studie stärker detta och menar att patienter ibland använde humor för att 

uttrycka sitt missnöje, genom till exempel ironi och överdriven humor (a.a.). 

Sjuksköterskor måste agera professionellt i de situationer och finna en balans som 

tillåter henne/honom att nyttja de positiva aspekterna av humor med patienten men ändå 

ha kvar sin auktoritet. Halldórsdóttirs (1996) utgår från två olika metaforer i sin 

omvårdnadsteori som handlar om vad som symboliserar professionell och 

ickeprofessionell omvårdnad. Den första metaforen, bron, symboliserar en öppenhet i 

kommunikationen mellan patienten och sjuksköterskan och att det uppstår en 

samhörighet mellan de båda parterna. Den andra metaforen, muren, kan uppstå mellan 

patienten och sjuksköterskan om det finns brister i kommunikationen och omvårdnaden. 

Om detta händer kan patienten känna att ingen bryr sig om deras välbefinnande och det 

blir svårt att bygga upp ett förtroende för sjuksköterskan. Sjuksköterskan kan alltså välja 
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att antingen med hjälp av humor bygga en bro till patienten eller bygga en mur som då 

speglar en professionell eller ickeprofessionell omvårdnad (a.a.). När det kommer till 

humor kan det vara svårt för vårdpersonalen att upprätthålla sin professionella ställning. 

Man vill kunna dela skämt med sina patienter för att lindra deras lidande men samtidigt 

behålla sin auktoritet. Halldórsdóttir (1996) menar att sjuksköterskan aldrig bör bli för 

personlig med sin patient och det behöver finnas en distans för att sjuksköterskan ska 

kunna behålla sin relation på ett professionellt plan (a.a.). Humor kan i vissa fall leda till 

att snabbare bygga en bro till patienter men även att vid obesvarad eller olämplig humor 

ofrivilligt bygga en mur som försvårar omvårdnadsarbetet. 

 

En förutsättning för bästa möjliga omvårdnad är att relationen mellan patient och 

vårdpersonal är god och med hjälp av humor kan denna förbättras eller försämras. 

Resultatet visade att vårdpersonalens användning av humor uppskattades av patienter 

och sågs som en positiv och nödvändig del i deras relation. När vårdpersonalen använde 

humor uppfattades det lättare för patienten att acceptera skadan eller sjukdomen. Humor 

fick dem att känna sig levande och främjade deras värdighet. Patienter upplevde att det 

var mer troligt att dem själva tog mer initiativ till humor än vårdpersonalen och detta 

bekräftar även McCreaddie och Wiggins (2009) i sin studie där de undersökte både hur 

patienter och sjuksköterskor upplevde humor i vården (a.a.). Resultatet beskriver att 

patienter ibland kunde använda sig av humor för att hjälpa vårdpersonalen med sin 

coping. När patienters humor inte blev besvarad upplevdes interaktionen mer allvarlig 

och om olämplig humor användes kunde förtroendet för vårdpersonalen sjunka eller 

försvinna. Det kan ibland vara svårt att bedöma om humor är lämpligt i situationen. 

Resultatet återger väldigt lite om olämplig och negativ humor, och det var trots allt detta 

som författarnas förförståelse främst grundade sig på. Anledningarna kan vara många, 

till exempel väljer kanske de patienter som anser det olämpligt att inte ställa upp i en 

studie som handlar om humor eller väljer de att inte berätta om de dåliga upplevelserna 

på grund av att de känt sig kränkta. De utvalda artiklarnas syfte och metod kan också 

spela stor roll i vad patienter väljer att delge. Skulle en studie göras med syfte att 

undersöka patienters upplevelse av olämplig humor hade eventuellt ett annat resultat 

utformats. Patienter har både fysiska och psykiska behov och hur pass väl tillgodosedda 
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dessa är kan påverka hur personen svarar i en undersökning. En patient som är väldigt 

nöjd med sin omvårdnad och snabbt har fått hjälp klagar kanske mindre än en patient 

som blivit felbedömd eller fått vänta länge. Vårdpersonalen bör ha en medvetenhet om 

att patienter har olika behov och prioriterar dessa olika. Maslows (1943) behovstrappa 

även kallad behovshierarki försöker förklara hur de mänskliga behoven prioriteras av 

människan. Behovstrappan delas in i fem trappsteg och varje steg prioriteras olika, flera 

behov kan existera samtidigt och i de situationerna blir de högre stegen nedprioriterade 

för att ta hand om de lägre viktigare stegen (Figur 3). Första steget handlar om 

fysiologiska behov, till exempel mat och syre. Andra steget handlar om säkerhet och 

trygghet. Tredje steget handlar om gemenskap och relationer med andra, att känna att 

man tillhör något som är större än sig själv. Det fjärde steget handlar om att man vill 

öka självkänslan. Sista steget handlar om att vara den bästa versionen av sig själv, 

genom att utnyttja sina resurser och potentialer (a.a.). I det tredje steget kan humor med 

fördel användas för att bygga och förbättra relationer med andra. Under vårdtiden är det 

viktigt att de fyra första stegen upprätthålls och att man hjälps åt att prioritera rätt. 

Behovstrappan kan hjälpa till så att patienters känsla av gemenskap med vårdpersonalen 

inte försvinner. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I syfte att underlätta medicinska åtgärder, kunna ta en distans från sjukdomen och 

hantera sina känslor är humor ett viktigt verktyg som kan hjälpa patienter att se livet 

från den ljusa sidan. Patienter menar att humor skapade en distans till sjukdomen och 

förhindrade den att ta över deras existens. Patienter upplevde att humor var ett viktigt 

Figur 3. Behovstrappan. 

Steg 5. Självförverkligandet

Steg 4. Självkänslan

Steg 3. Gemenskap

Steg 2. Trygghet

Steg 1. Fysiska behov



i
l
a
g
a	
1	

20 

 

verktyg för att kunna hantera sina känslor och när vårdpersonal använde humor kunde 

det lindra en medicinsk åtgärd eller göra patienten mer avslappnad. Den hjälpte till att 

se saker från den ljusa sidan och gjorde det lättare för patienten att ändra fokus. Åstedt- 

Kurku, Isola, Tammentie och Kervinen (2001) genomförde en studie som visade att 

humor hjälpte patienter att få ett nytt perspektiv på situationen. Humor sågs som en 

strategi för att kunna överleva och kunde hjälpa att ersätta smärta med känslor av 

välbefinnande, lycka och avslappning för stunden (a.a.). Det finns ingen koppling 

mellan humor och smärta i resultatet. Smärta ses möjligen mer kopplat med skratt än 

humor, och hade sökorden inkluderat skratt och smärta hade fler artiklar som svarat på 

syftet eventuellt kunnat identifieras. Olsson, m.fl. (2003) beskriver att humor kan vara 

en betydelsefull faktor inom hälso- och sjukvården då den kan påverka relationen 

mellan vårdpersonal och patienter samt öka kapaciteten att återfå en god hälsa (a.a.). 

Det är viktigt att vårdpersonalen hittar en balans med patienten och kan läsa av om 

humor är lämpligt i situationen och för att göra denna bedömning behöver 

vårdpersonalen se till hela patienten. Sjukdom och smärta upplevs av människor olika 

och det är omöjligt att ha bestämda regler för hur människor mår vid en viss sjukdom. 

Två individer kan ha exakt samma förutsättningar och samma diagnos men ändå 

uppleva sjukdomen helt olika. Ett verktyg som kan underlätta vid denna bedömning är 

hälsokorset som skapades av Katie Eriksson för att skapa en relation mellan hälsa, 

välbefinnande och ohälsa (Figur 4). Hälsokorset har i grunden två perspektiv: ett 

objektivt där den fysiska hälsan ingår och ett subjektivt där den självupplevda hälsan 

ingår. Hälsokorset innebär att frånvaro av sjukdom inte nödvändigtvis betyder hälsa, 

och sjukdom behöver inte betyda frånvaro av hälsa (Eriksson, 1991). Även om man är 

fysiskt sjuk kan man uppleva en god hälsa och även om man har en god fysisk hälsa kan 

man uppleva ohälsa. Om vårdpersonalen gör en rättvis bedömning kan 

omvårdnadsarbetet förbättras, en relation kan skapas och det blir lättare att utläsa om 

användning av humor är lämpligt. 
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Sandman och Kjellström (2013) beskriver närhetsetik som något villkorslöst och 

situationsberoende där personerna måste tolka mötet utifrån hur de uppfattar det. 

Moraliska situationer uppstår vid alla möten och personerna i mötet ställs inför kravet 

att svara. Alla personer ses som självständiga och ansvarstagande för sina handlingar 

men samtidigt beroende av andra, detta ömsesidiga förhållande till varandra ger upphov 

till olika maktförhållanden. Mötet med patienten måste ske på ett sådant sätt att den ses 

som en person med individuella behov och inte bara en diagnos. Närhetsetiken kan göra 

det svårt att sätta gränser och avgöra vilken typ av relation som är lämplig i ett 

professionellt vårdande (a.a.). Med närhetsetik menas kortfattat att man alltid har 

inställningen att varje möte med en annan person är unikt och skall alltid behandlas på 

ett värdigt sätt. Man ska undvika att generalisera och verkligen ta sig tid att försöka 

förstå den personen man möter. Patienters situationer och sårbarhet skapar ett beroende 

av vårdpersonalen, som i sin tur får makten att bestämma hur deras relation ska 

fortskrida. Om vårdpersonalen blir för personlig och privat med patienter genom att till 

exempel skämta mycket, kan deras auktoritet minska eller helt försvinna och patienter 

kan sluta ta vårdpersonalen på allvar. Det kan i sin tur leda till väldigt allvarliga 

konsekvenser om patienter slutar följa vårdpersonalens råd. Som tidigare nämnt är 

humor personligt och det är en känslig balansgång för vårdpersonalen för att 

upprätthålla en professionell relation till sina patienter. Humor kan som resultatet visade 

underlätta kommunikationen och det är ett enkelt verktyg att ta till som hjälpmedel om 

vårdpersonalen har en humoristisk sida. Fel användande av humor kan få den motsatta 
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och 
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Figur 4. Hälsokorset. 
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effekten och ett avstånd eller en vägg kan istället uppstå mellan patienter och 

vårdpersonal vilket kan försvåra omvårdnadsarbetet.  

 

Vi upplever att humor blir allt vanligare i samhället och ändras med tiden, det märks 

tydligt genom att humor skiljer sig mellan generationer. Det har aldrig varit så lätt att nå 

ut till andra människor än vad det är idag och det märks särskilt efter att internet blev en 

del i vardagen. Det blev lättare att kommunicera med folk, och på så sätt dela sin humor 

med andra. Resultatet visar att humor underlättar kommunikation, påverkar relationer 

och kan användas som en lindring. Kommunikation får samhället att gå runt, utan detta 

verktyg hade samhället inte existerat och det är viktigt att söka efter verktyg som kan 

förbättra kommunikationen. Kunna uttrycka behov som hunger och sömn kan vara 

skillnaden mellan liv och död. Resultatet visar att humor underlättar kommunikationen, 

påverkar relationer och kan användas som ett lindrande hjälpmedel i vården. Förbättras 

kommunikationen i samhället kan relationer stärkas och samarbete främjas. Relationer 

är som tidigare nämnt nödvändigt för människans hälsa och för att skapa och 

upprätthålla relationer krävs kommunikation. Det kan finnas kommunikation utan 

humor, men det kan också finnas humor utan kommunikation. Skadeglädje är ett 

exempel på humor som utspelar sig utan någon som helst kommunikation. Men är allt 

man skrattar åt humor? I denna studie har Nationalencyklopedins definition av humor 

tillämpats och beskrivs som något där syftet är att bjuda in till skratt (Humor, u.å.), 

alltså ingår inte skadeglädje. Men om man frågat några människor på gatan om 

skadeglädje sågs som en typ av humor hade man kanske fått ett annat svar. Vilket leder 

oss till frågan, har verkligen alla människor humor? Hur bevisar man då, eller möjligtvis 

mäter, om en person har humor? Då det saknas en exakt vetenskaplig definition av 

humor så är ämnet i sig väldigt svårt att peka ut och mäta. Detta ifrågasätter om 

resultatet kan tillämpas på övriga befolkningen i de länder och åldersgrupper den täcker 

in, eller kan det bara tillämpas på de personerna som har humor, och vilka är i så fall 

det? Det framgick inte i alla artiklar vem som hade sagt vad och i de flesta artiklar hade 

forskarna själva inte inkluderat några skillnader ur ett genusperspektiv. Inga utmärkande 

skillnader mellan könen kunde därför klargöras i resultatet, men i en studie av Haydon, 

Van Der Reit och Browne (2015) har sjuksköterskor beskrivit en skillnad i 
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användningen av humor mellan könen. Män hade lättare att använda sig av humor än 

kvinnor och underlättade omvårdnaden enligt sjuksköterskorna (a.a.). I en tidigare 

studie av Haydon och Van Der Riet (2014) där man undersökte hur sjuksköterskor 

reagerade på patienters användning av humor framgick även att skillnader fanns mellan 

de olika könen då män oftare använde humor. 

 

Humor handlar om en sorts kommunikation, och sättet vi kommunicerar på ändras 

konstant. Forskningen inom området bör därför aldrig stå still och vi uppmanar till 

fortsatt framtida forskning både inom kommunikation i vården men särskilt inom 

humorkategorin. Kommunikationen mellan människor kan alltid främjas och utvecklas. 

Resultatet i studien kan bidra till att vårdpersonal fortare och enklare kan skapa en 

relation till sina patienter genom användandet av humor. Genom att utveckla 

kommunikationen och förbättra relationer i vården kan patienter känna en större 

trygghet till sin vårdpersonal, fortare uttrycka sina behov och vårdpersonalen kan då 

fortare sätta in åtgärder för att lindra patientens lidande. För att kunna mäta någonting 

behöver man veta vad man ska mäta, så först och främst behövs en exakt definition av 

vad humor är. Vi anser att prospektiva grundliga studier med god struktur kunnat 

genomföras för att under längre tid kunna undersöka hur humor upplevs i vården, 

identifierat likheter och skillnader och vilka faktorer som spelar roll. Ett centralt fynd i 

resultatet var att humor underlättade kommunikationen och påverkade relationen 

positivt vid rätt användande. Vårdpersonal ska alltid arbeta för att förbättra 

omvårdnaden till sina patienter och kommunikation är en stor del av 

omvårdnadsarbetet. Om kunskap om hur patienter upplever humor i vården når 

vårdpersonalen kan riskerna för olämplig eller felriktad humor minska och relationer 

kan fortare skapas mellan vårdpersonal och patienter.  Vi anser att denna studiens 

resultat med fördel kan utnyttjas av all vårdpersonal då den inte inriktar sig på en viss 

yrkesroll, och skulle kunna förbättra kommunikationen mellan patient och vårdpersonal 

och på så sätt förbättra omvårdnaden. För att studien ska nå ut till vårdpersonalen hade 

den kunnat presenteras muntligt och även kopierats upp och lagts ut i fikarummen.  
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Bilaga 1. Sökschema 
Datum Databas Sökni

ng nr 
Sökord och boolesk 
operator (AND, OR, NOT) 

Begränsninga
r/databasfilter 

Typ av sökning  Antal 
träffar 

Lästa 
Abstract 

Relevanta 
artiklar 
(dubblette
r) 

2016 10 26 
 

CINAHL 
 

1 Wit and Humor 
OR 
Humor* 
OR 
Humour* 

 Headings 
 
Fritext 
 
Fritext 

8 077   

  2 Qualitative studies 
OR  
Interviews 
OR 
Qualit*  
OR 
Interview* 

 Headings 
 
Headings 
 
Fritext 
 
Fritext 

526 631   

  3 Patients 
OR 
Patient attitude 
OR 
Patient* 
OR 
Point of view* 

 Headings 
 
Headings 
 
Fritext 
 
Fritext 

1 217 246   

  4 1 AND 2 AND 3   253   
  5  2006–2016 

Peer reviewed 
Engelska 

 126 
 

68 9 
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Datum Databas Sökni
ng nr 

Sökord och boolesk 
operator (AND, OR, NOT) 

Begränsninga
r/databasfilter 

Typ av sökning  Antal 
träffar 

Lästa 
Abstract 

Relevanta 
artiklar 
(dubbletter) 

2016 10 26 PsycINFO 1 Humor 
OR 
Humour* 
OR 
Humor* 

 Thesaurus 
 
Fritext 
 
Fritext 

10 520   

  2 Qualitative research 
OR 
Interviews 
OR 
Qualit* 
OR 
Interview* 

 Thesaurus 
 
Thesaurus 
 
Fritext 
 
Fritext 

681 956   

  3 Attitudes 
OR 
Patient attitude* 
OR 
Point of view* 
OR 
Patient experience* 

 Thesaurus 
 
Fritext 
 
Fritext 
 
Fritext 

183 375   

  4 1 AND 2 AND 3   152   
  5  2006–2016 

Peer reviewed 
Engelska 

 55 
 

43 2 (5) 
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Datum Databas Sökni
ng nr 

Sökord och boolesk 
operator (AND, OR, NOT) 

Begränsninga
r/databasfilter 

Typ av sökning  Antal 
träffar 

Lästa 
Abstract 

Relevanta 
artiklar 
(dubbletter) 

2016 10 26 PubMed 1 Humor 
OR 
Wit and humor as topic 
OR 
Humor* 
OR 
Humour* 

 MeSH-term 
 
MeSH-term 
 
Fritext 
 
Fritext 

73 691   

  2 Qualitative research 
OR 
Interview (publication 
type) 
OR 
Interview as topic 
OR 
Qualit* 
OR 
Interview* 
OR  
Experience* 

 MeSH-term 
 
MeSH-term 
 
 
MeSH-term 
 
Fritext 
 
Fritext 
 
Fritext 

1 985 447   

  3 Patients 
OR  
Patient* 

 MeSH-term 
 
Fritext 

2 302 851   

  4 1 AND 2 AND 3  
NOT child* 

  456   

  5  2006–2016 
Engelska 

 239 186 4 (5) 
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Datum Databas Sökni
ng nr 

Sökord och boolesk 
operator (AND, OR, NOT) 

Begränsninga
r/databasfilter 

Typ av sökning  Antal 
träffar 

Lästa 
Abstract 

Relevanta 
artiklar 
(dubbletter) 

2016 10 26 SveMed+ 1 Humor 
OR 
Humour 
OR 
Wit and humor as topic 

 Fritext 
 
Fritext 
 
MeSH-term 

103   

  2  2006–2016 
Peer reviewed 
Engelska, 
svenska 

 8 4 1 
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Bilaga 2. HKR:s Granskningsmall för Kvalitativa Studier 
Blomqvist, K., Orrung Wallin, A., & Beck, I. (2016).  

 

1. Författare, titel, land och publikationsår   
a. Vilka var författarna? Vad får vi veta om dem? 
b. Vad var titeln på artikeln? Vilka tankar ger titeln om vad studien kommer att handla om? 
c. I vilket land genomfördes studien? 
d. Vilket år publicerades artikeln? 

 

2. Syfte (Aim)  
a. Vad var syftet med studien - översatt till svenska? 
b. Vilka centrala begrepp finns i syftet? 

 

3. Bakgrund (Background/Introduction)  
a. Finns de centrala begreppen i syftet definierade i bakgrunden? 
b. Finns det en problematisering tidigt i bakgrunden? En problematisering är ett stycke där 

forskarna ger sina motiv till varför denna studie behövs. 
c. Finns tidigare forskning inom området beskriven? Vad handlar denna forskning om? Någon 

forskning som saknas? 
d. Finns det en teori, modell eller något centralt begrepp i bakgrunden? Vilken/vilket? 
e. Kan du tänka dig någon teori/modell/centralt begrepp som hade passat att ta med i bakgrunden? 

 

4. Metoden – Urval och datainsamling (Sample and Datacollection)  
a. Vilken typ av urval användes? Använd det vetenskapliga begreppet. 
b. Hur många personer ingick i studien?  
c. Hur många tillfrågades/hur stort var bortfallet? 
d. Hur såg urvalet ut? Antal, kön, ålder osv. 
e. I vilket kontext (sammanhang, miljö) genomfördes studien? 
f. Vilka var inklusions- respektive exklusionskriterierna? 
g. Vilken slags datainsamling användes? Använd det vetenskapliga begreppet. 

 

5. Metoden – Genomförande och analys (Procedure and Analysis)  
a. Vem rekryterade deltagarna? 
b. Var skedde datainsamlingen? Hur gick forskarna rent praktiskt tillväga vid datainsamlingen? 

Tidsaspekter? Utskrifter? 
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c. Vilka frågor ställdes? 
d. Vilket slags kvalitativ analys användes? Vetenskapligt begrepp. 
e. Vem/vilka genomförde analysen? 
f. Redovisas forskarnas förförståelse? 
g. Hur gick analysen till? 
h. Vilka etiska överväganden gjordes? Fanns forskningsetiskt tillstånd? 
6. Fynd (Findings)  
a. Vilka var de övergripande resultaten (kategorier & subkategorier alt. teman & subteman)?  
7. Diskussion (Discussion/ Comprehensive interpretation)  
a. Vilka fynd väljer forskarna att fokusera i sin diskussion? 
b. Vilken ny forskning/vilka nya teorier för forskarna in i diskussionen? 

 

8. Slutsats och kliniska implikationer (Conclusion, clinical implications)  
a. Vilka slutsatser drar forskarna? 
b. Vilka kliniska tillämpningar av fynden föreslås? 
c. Vilken ytterligare forskning föreslås? 

 

9. Kvalitet (Se Shenton, 2004)  
a. Hur bedömer du studiens tillförlitlighet a) (Credibility)? 
b. Hur bedömer du studiens verifierbarhet c) (Dependability)? 
c. Hur bedömer du studiens pålitlighet d) (Confirmability)? 
d. Hur bedömer du studiens överförbarhet b) (Transferability)? 

 

a) En kvalitativ studies tillförlitlighet bestäms framför allt av om studien svarar på syftet, om citaten som redovisas antyder att intervjuerna blivit 
djupa dvs. verkligen speglar deltagarnas upplevelser samt av urvalet. 
b) En kvalitativ studies verifierbarhet bestäms framför allt av om metoden (intervjuerna, genomförandet, analysen) är beskriven på ett sätt som 
gör att det skulle gå att göra om studien.  
c) En kvalitativ studies pålitlighet bestäms framför allt av om fler än en person har deltagit i analysen, om forskarna har beskrivit sin 
förförståelse, om de visar att de inte bara har sett det de trodde och hoppades att de skulle finna samt av vilken relation det finns mellan 
forskarna och deltagarna. 
d) En kvalitativ studies överförbarhet bestäms framför allt av urvalet, om sammanhanget där studien genomfördes (kontextet) är väl beskrivet 
och av kategorierna/temanas abstraktionsnivå. 
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Bilaga 3. Artikelöversikt 
Författare 
Titel 
Land, År 

 Syfte  Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat 
Endast det som svarar på 
syftet återges. 

Kvalitet 
 

Baillie, L. 
 
Patient dignity in an 
acute hospital setting: 
A case study. 
 
Storbritannien, 2008 

Att utforska 
betydelsen av 
patientens 
värdighet, hot mot 
denna och hur 
man kan främja 
värdigheten i en 
akut situation på 
sjukhus. 

Kvoturval. 
 
9 kvinnor, 15 män. 
 
34–92 år. 
 
Ostrukturerade 
intervjuer och 
observationer. 
 
Genomfördes på 
sjukhuset och i 
deltagarnas hem. 

Tematisk analys. 
 
Bestämda öppna frågor 
användes. 
 
12 stycken 4 timmars 
observationer. 
 
Om intervjun spelades in 
och transkriberades 
framgår ej. 
 
Intervjuernas längd 
framgår ej. 

Om personalen använder 
sig av humor upplever 
patienter att deras värdighet 
främjas. 

Tillförlitlighet stärks då rätt frågor 
användes och två metoder användes. 
Endast en forskare kan ha påverkat.  
 
Verifierbarhet stärks då metoden och 
analys är väl beskriven. Etiska 
överväganden finns samt 
godkännande från kommitté.  
 
Pålitlighet sänks då en tydlig 
förförståelse saknas. Metoddiskussion 
finns. Styrkor och svagheter 
diskuteras.  
 
Överförbarhet stärks p.g.a. urvalet 
och går att överföra till annan 
population. 

Birkelund, R., & 
Søndergaard Larsen, 
L. 
 
Patient–patient 
interaction – caring 
and sharing  
 
Danmark, 2013 
 

Ge en förståelse 
för betydelsen av 
inneliggande 
patienters 
personliga 
interaktion med 
andra patienter på 
en 
infektionsavdelnin
g. 

Konsekutivt urval. 
 
6 kvinnor. 
 
32–81 år. 
 
Kvalitativa intervjuer 
och observationer. 
 
Genomfördes på 
sjukhuset. 

Kvales' tre nivåer av 
kvalitativ analys.  
 
Observationen skedde 2 
dagar i veckan i 6 veckor 
mellan 07.00 och 22.00.  
 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
 
Intervjuerna varade mellan 
25–35 min. 

Det är viktigt att ha ett 
sinne för humor under sin 
sjukvårds vistelse. 
 
Humoristiska interaktioner 
med andra patienter som 
upplyftande och 
livsbejakande. 
f 
Ångesten kunde i korthet 
försvinna när 
interaktionerna med andra 
patienter var fyllda med 
humoristiska kommentarer 
eller skämt. 

Tillförlitlighet stärks då metoden är 
väl vald. Svaret är rimligt samt eget 
ställningstagande finns. 
 
Verifierbarhet stärks då metoden är 
bra beskriven. Etiska övervägande 
finns. 
 
Pålitlighet sänks då förförståelse 
saknas. Samma person gjorde 
observation och intervju. 
 
Överförbarhet sänks då det endast är 
kvinnliga patienter. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat 
Endast det som svarar på 
syftet återges. 

Kvalitet 
 

Branney, P., Witty, K., 
Braybook D., Bullen, 
K., White, A., & 
Eardley, I. 
 
Masculinities, humor 
and care for penile 
cancer: a qualitative 
study 
 
Storbritannien, 2014 

Att undersöka hur 
män med 
peniscancer 
förhåller sig till 
humor i 
förhållande till sin 
diagnos och 
behandling. 

Kvoturval.  
 
10 män. 
 
35–84 år. 
 
Intervjuer och 
fokusgrupper. 
 
Miljön framgår ej. 

Tematisk analys. 
 
Nyckelfynd identifierades 
av deltagarna i 
fokusgrupperna som de 
sedan utgick ifrån när de 
intervjuade varandra.  
Studien skedde genom en 
endags-workshop. 
 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
 
Intervjuernas eller 
fokusgruppernas längd 
framgår ej. 

Patienter upplevde att 
vårdpersonalen använde 
humor för att lindra en 
medicinsk åtgärd eller för 
att göra patienten mer 
avslappnad. 
 
Humor hjälpte till att se 
saker från den ljusa sidan. 
 

Tillförlitligheten stärks då författarna 
är kritiska till metoden. Urvalet är 
lämpligt. 
 
Verifierbarhet sänks då frågorna, 
intervjulängd samt miljön ej återges. 
Etiska övervägande finns.   
 
Pålitlighet sänks då förförståelse 
saknas. Deltagarna intervjuade 
varandra vilket kan påverka resultatet. 
 
Överförbarhet sänks då det endast är 
manliga patienter. 

Dieperink, K.B., 
Wagner, L., Hansen, 
S., & Hansen, O. 
 
Embracing life after 
prostate cancer. A 
male perspective on 
treatment and 
rehabilitation. 
 
Danmark, 2013 

Undersöka 
patienters 
upplevelse av 
behandling med 
radioterapi och 
ADT. 

Urval framgår ej.  
 
17 män. 
 
66–77 år. 
 
Fokusgrupper. 
 
Genomfördes i en lokal 
utan koppling till 
onkologen. 

Innehållsanalys. 
 
Intervjuguide användes till 
fokusgrupperna.  
 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades.  
 
 
Fokusgrupperna tog 2 
timmar. 

Männen använde humor för 
att kunna hantera 
situationen och ändra fokus 
 
Sjuksköterskornas humor 
var viktig för att patienter 
skulle kunna känna sig 
levande. 
 

Tillförlitlighet sänks då metoden inte 
är välbeskriven. 4 interna bortfall.  
 
Verifierbarhet stärks då det är 
godkänt av etisk kommitté.  
 
Pålitlighet stärks då författarnas 
förförståelse finns med. Studiens 
styrkor och svagheter diskuteras.  
 
Överförbarhet sänks då inget tydligt 
urval framgår. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat 
Endast det som svarar på 
syftet återges. 

Kvalitet 
 

Finderup, J., 
Peschardt, L., Sander, 
M.R., & Nielsen M.U. 
 
How do patients 
experience a kidney 
biopsy? 
 
Danmark, 2016 
 

Få kunskap om 
patienters 
upplevelser innan, 
under och efter 
njurbiopsi. 
 

Konsekutivt urval 
 
2 kvinnor, 5 män. 
 
21–75 år. 
 
Intervjuer och 
observation. 
 
Genomfördes på 
sjukhuset. 
 

Analys utifrån Malterud’s 
princip av systematisk 
text.  
 
Intervjuerna var baserade 
på en intervjuguide. 
 
Om intervjun spelades in 
och transkriberades 
framgår ej. 
 
Observationen varade 
mellan 5–7 h. Intervjuerna 
varade 30 min. 

Patienter använde humor 
för att göra situationen 
bättre och mer hanterbar. 
 
De upplevde att humor 
hjälpte för att dölja deras 
ångest. 
 
 

Tillförlitlighet stärks då författarna 
diskuterat valet av metod. 
 
Verifierbarhet stärks då etiska 
övervägande gjordes av författarna 
och metoden och analysen är 
beskrivna. 
 
Pålitlighet stärks då förförståelse 
finns med och metoddiskussion där 
svagheter och styrkor diskuteras. 
 
Överförbarhet sänks då det är fler 
män än kvinnor. 
 

Fredriksen, S-T. D., 
Talseth, A. G., & 
Svensson, T. 
 
Body, strength and 
movement - intensive 
care patients’ 
experience of body. 
 
Norge, 2008 

Att undersöka hur 
patienter upplever 
kroppen när 
fenomenen styrka 
och rörelse ändras. 

Slumpmässigt urval. 
 
5 kvinnor, 2 män. 
 
34–72 år. 
 
Intervjuer. 
 
Genomfördes i 
deltagarnas hem. 

Dialektisk analys. 
 
Öppna frågor användes. 
 
Om intervjun spelades in 
och transkriberades 
framgår ej. 
 
Intervjuer varade mellan 
47–105 min. 
 
 

Grym humor används som 
en överlevnadsteknik vid 
kritiska tillstånd.  
 
Den mörka humorn gav 
patienter en chans till en 
distans från vekligheten för 
en stund. 

Tillförlitlighet stärks då urvalet är 
lämpligt samt rätt frågor användes. 
Endast en intervjuare kan ha påverkat. 
  
Verifierbarhet stärks då metoden och 
analys är väl beskriven. Etiska 
överväganden finns samt 
godkännande av två etiska 
kommittéer. 
 
Pålitlighet sänks då förförståelsen är 
otydlig. 
 
Överförbarhet sänks då det är 
fler kvinnor än män. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat 
Endast det som svarar på 
syftet återges. 

Kvalitet 
 

Kornhaber, R., Wilson, 
A., Abu-Qamar, M.Z., 
& McLean, L. 
 
Coming to terms with 
it all: Adult burn 
survivors´ lived 
experience of 
acknowledgement and 
acceptance during 
rehabilitation. 
 
Australien, 2014 

Hur 
brännskadeoffer 
accepterar sina 
skador. 

Randomiserat urval 
 
1 kvinna, 20 män. 
 
21–65 år. 
 
Intervjuer. 
 
Miljön framgår ej. 

Colaizzi´s analys. 
 
Öppna frågor användes. 
 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
 
Intervjuerna varade mellan 
34–83 min. 

Humor gjorde det lättare för 
patienter att acceptera sina 
skador. 
 
Humor underlättade vid 
kommunikation med andra 
för att lätta upp ämnet när 
de pratade om tragiska och 
livsförändrande 
erfarenheter. 
 

Tillförlitlighet sänks då tydligt syfte 
saknas. Användning av öppna frågor. 
 
Verifierbarhet stärks då det blivit 
godkänt av etiska kommittéer. 
Analysen är beskriven. 
 
Pålitlighet stärks då författarnas 
förförståelse finns med och diskussion 
om begränsningar i studien. 
 
Överförbarhet sänks då det är fler 
män än kvinnor. 

McCreaddie, M., & 
Payne, S. 
 
Humour in health-care 
interactions: a risk 
worth taking. 
 
Storbritannien, 2011 

Att utforska 
patientens 
perspektiv på 
användningen av 
humor i vården. 

Bekvämlighetsurval.  
 
12 kvinnor, 10 män. 
 
Ålder framgår ej. 
 
2 samtal mellan 
sjuksköterska och 
patient. 4 fokusgrupper, 
följdes under 18 
månader med patienter, 
anhöriga och frivilliga.  
 
Miljön framgår ej. 

Analys framgår ej. 
 
Konstruktivistisk 
grounded theory användes. 
 
Vilka frågor som användes 
framgår ej. 
 
Samtalen mellan 
sjuksköterska och patient 
spelades in. Fokusgrupper 
spelades in efter 6 
månader. 
 
Samtalen varade 20 min. 
Fokusgrupperna varade 
mellan 45–90 min. 

Humor hjälpte till att skapa 
en icke-hotfull situation. 
 
Det är vanligare att 
patienter tar initiativ till 
humor.  
 
Det är relationsbyggande 
och ett sätt för patienten att 
uttrycka oro. 

Tillförlitlighet stärks då författarna 
diskuterat svårigheterna med studien. 
Studien pågick under lång tid.  
 
Verifierbarhet sänks då analysen är 
otydlig. I metoden saknas ålder, 
tydligt urval samt vem som 
rekryterade. Miljön framgår ej. Etiska 
överväganden finns. 
 
Pålitlighet sänks då förförståelse 
saknas och inte diskuteras. 
 
Överförbarhet sänks då ålder ej 
framgår. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat 
Endast det som svarar på 
syftet återges. 

Kvalitet 
 

Oliffe, J., & Thorne, S. 
 
Men, Masculinities, 
and prostate cancer: 
Australian and 
Canadian patient 
perspectives of 
communication with 
male physicians 
 
Kanada, 2007 

Förstå patienter 
med 
prostatacancer 
tolkning av 
kommunikation 
med manliga 
läkare. 

Urval framgår ej.  
 
52 män. 
 
Ålder framgår ej. 
 
Djupa intervjuer. 
 
Miljön framgår ej. 

Kvalitativ analys.  
 
Frågorna framgår ej. 
 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
 
Intervjuernas längd 
framgår ej. 
 

Humor skingrar ångest och 
främjar relationen mellan 
patient och läkare genom 
delade skämt. 
 
Humor användes som en 
signal till när patienter 
behövde en paus från 
känsloladdade situationer 
och skapa distans. 
 

Tillförlitlighet stärks då analysen är 
välbeskriven. 
 
Verifierbarhet sänks då vissa 
aspekter i metoden saknas t.ex. ålder, 
tydligt urval. Etiskt godkänd av 
kommitté. 
 
Pålitlighet sänks då författarnas 
förförståelse saknas samt 
metoddiskussion.  
 
Överförbarhet sänks då ålder, urval 
och miljö ej framgår. 

Olver, I.N., & Eliott, 
J.A. 
 
The use of humor and 
laughter in research 
about end-of-life 
discussions. 
 
Australien, 2014 
 

Hur man framför 
beslut av noll 
HLR till patienter 
för att finna vilken 
roll humor och 
skratt spelar i 
livets slut 
diskussioner. 
 

Konsekutivt urval. 
 
51 patienter. Kön 
framgår ej. 
 
Ålder framgår ej. 
 
Intervjuer. 
 
Genomfördes på 
sjukhuset. 

Tematisk analys. 
 
Frågorna återges ej. 
 
Intervjun spelades in och 
transkriberades. 
 
Intervjuerna varade mellan 
20–70 min. 
 

Det underlättade att 
använda sig av humor 
genom att berätta roliga 
historier för att illustrera sin 
poäng när man talade om 
känsliga ämnen till exempel 
som döden. 
 
Humor lättar på atmosfären. 
 

Tillförlitlighet sänks då studien är en 
sidostudie till en annan studie. 
 
Verifierbarhet stärks då studien är 
godkänd av etisk kommitté samt 
skriftlig information till deltagarna 
funnits.    
 
Pålitlighet stärks då de diskuterar vad 
som kan ha påverkat resultatet i 
diskussionen. 
 
Överförbarhet sänks då varken kön 
eller ålder på deltagarna framgår. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat 
Endast det som svarar på 
syftet återges. 

Kvalitet 
 

Roaldsen, B. L., Sørlie, 
T., & Lorem, G. F. 
 
Cancer survivors’ 
experience of humor 
while navigating 
through challenging 
landscapes: a socio-
narrative approach 
 
Norge, 2015 

Hur vuxna 
canceröverlevare 
upplevt betydelsen 
av humor i det 
dagliga livet, från 
diagnos genom 
hela sin sjukdom 
bana. 

Konsekutivt urval. 
 
7 kvinnor, 7 män. 
 
23–83 år. 
 
Ostrukturerade 
intervjuer. 
 
Genomfördes i 
deltagarnas hem, på 
arbetsplatser eller i 
boendeområdet. 

Tematisk analys. 
 
Öppna frågor användes. 
 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
 
Intervjuerna varade mellan 
120–240 min. 
 
 
 
 

Humor skapade en 
acceptabel situation och 
förhindrade sjukdomen att 
ta över deras existens. 
 
Viktigt verktyg för att 
bygga meningsfulla 
relationer med släktingar, 
vänner och bekanta. 
 
Humor hjälper att 
förebygga pinsamma 
tystnader och kan 
desarmera och avväpna 
sjukdomshotet. 
 
Humor upplevdes viktigt 
för att kunna hantera 
känslor. 

Tillförlitlighet stärks då författarna 
diskuterat valet av metod samt öppna 
frågor ställdes.  
 
Verifierbarhet stärks då metoden är 
väl beskriven. Etiska överväganden 
finns. Godkänd av etisk kommitté.  
 
Pålitlighet stärks då metoddiskussion 
finns. Endast en intervjuare. 
 
Överförbarhet stärks då författarna 
själva tagit ställning och undersökt att 
liknande studier med liknande resultat 
finns i andra kulturer. 

Rose, S.L., Spencer, 
R.J., & Rausch, M.M. 
 
The Use of Humor in 
Patients with Recurrent 
Ovarian Cancer a 
Phenomenological 
Study. 
 
USA, 2013 

Att klargöras 
erfarenheter av 
humor i det 
dagliga livet och i 
förhållande till 
hälsovård för 
kvinnor med 
återkommande 
äggstockscancer. 

Randomiserat urval. 
 
17 kvinnor. 
 
18 år och äldre.  
 
Intervjuer. 
 
Genomfördes på 
kliniken. 

Analys gjordes genom 
fenomenologisk metod.  
 
Intervjuguide med öppna 
bestämda frågor användes. 
 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
 
Intervjuernas längd 
framgår ej. 

Humor sågs som en positiv 
del i deras relation med 
vårdpersonalteamet. 
 
Olämplig humor som 
användes av deras läkare 
kunde få förtroendet att 
sjunka.  
 
De uppskattade 
användandet av humor som 
mest i väntrummen före och 
efter deras besök. 

Tillförlitlighet sänks då det saknar ett 
tydligt syfte. 
 
Verifierbarhet stärks då frågorna är 
välbeskrivna. Metoden och analys 
framgår tydligt. Godkänd av 
institutets granskningsnämnd.   
 
Pålitlighet stärks då metoddiskussion 
finns med.  
 
Överförbarhet sänks då det endast är 
kvinnor samt att exakt ålder ej 
framgår. 
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat 
Endast det som svarar på 
syftet återges. 

Kvalitet 
 

Smith, J.A., Braunack-
Mayer, A.J., Wittert, 
G.A., & Warin M.J. 
 
Qualities men value 
when communicating 
with general 
practitioners: 
Implications for 
primary care settings. 
 
Australien, 2008 

Syftet var att 
utforska hur män 
pratar om sina 
samtal med sin 
allmänläkare, som 
en bas för att 
beskriva kvalitén 
och stilen i 
kommunikationen 
som männen 
uppskattade mest. 
 

Kvoturval. 
 
36 män. 
 
35 år och äldre. 
 
Intervjuer. 
 
Hemma hos patienterna 
eller på kliniken 
 

Tematisk analys 
 
Bestämda öppna frågor 
användes. 
 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
 
Intervjuerna varade mellan 
60–105 min. 
 

Männen använde humor 
som ett verktyg för att 
minska allvaret och 
spänningen i samtalen och 
underlätta 
kommunikationen. 
 

Tillförlitlighet stärks då 
metoddiskussion finns. 
 
Verifierbarhet sänks då tydlig analys 
saknas. 
 
Pålitlighet stärks då frågorna framgår 
tydligt. Etiskt godkänd från 
universitetet.  
 
Överförbarhet sänks då ålder på 
deltagarna ej återges exakt samt att 
det endast är män. 
 

Tanay, M., Wiseman, 
T., & Roberts, J. 
 
A time to weep and a 
time to laugh: humour 
in the nurse- patient 
relationship in an adult 
cancer setting. 
 
Storbritannien, 2013 
 

Att beskriva 
värdet av humor i 
vården. Humorns 
påverkan på 
fysiska, psykiska 
och kognitiva 
välmående. 
 

Randomiserat urval. 
 
4 kvinnor, 8 män 
 
41–73 år. 
 
Semistrukturerade 
intervjuer och 
observation. 
 
Genomfördes på en 
onkologisk klinik. 

Tematisk analys. 
 
Vilka frågor som 
användes framgår ej. 
 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades.  
 
Observationen varade 30h. 
Intervjuernas längd 
framgår ej. 
 

Patienter använde humor 
för att försöka skicka ut 
positiv energi. 
 
Patienter använde sig 
avsiktligt av humor för att 
hjälpa vårdpersonalen med 
sin coping. 
 

Tillförlitlighet stärks då metod och 
analys är välbeskrivet. 
 
Verifierbarhet stärks då etisk 
godkännande från en kommitté.  
 
Pålitlighet sänks då att både 
förförståelse och metoddiskussion 
saknas. 
 
Överförbarhet stärks då urvalet är 
randomiserat och alla haft i 
populationen har haft en chans att bli 
patienter.  
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Författare 
Titel 
Land, År 

Syfte Urval 
Datainsamlingsmetod 

Genomförande  
Analys 

Resultat 
Endast det som svarar på 
syftet återges. 

Kvalitet 
 

Venter, M., Venter, C., 
Botha, K., & Strydom, 
M. 
 
Cancer Patients’ Illness 
Experience During a 
Group Intervention. 
 
Sydafrika, 2008 

Att undersöka hur 
cancerpatienter 
upplever sin 
sjukdom genom 
en 
gruppintervention. 

Sekundär analys.  
 
8 kvinnor, 4 män. 
 
22–62 år. 
 
Gruppdiskussioner som 
övervakades av 
forskarna. 
 
Miljön framgår ej. 

Innehållsanalys. 
 
Bestämda öppna frågor 
användes. 
 
Om intervjun spelades in 
och transkriberades 
framgår ej. 
 
Intervjuernas längd 
framgår ej. 
 

Används av många som en 
copingstrategi för att 
överleva dagen. 
 
Humor kom främst från de 
som stöttade dem, 
exempelvis anhöriga. 
Huvudsakligen barn och 
andra patienter. 
 

Tillförlitlighet stärks då både metod 
och resultatdiskussion finns. 
 
Verifierbarhet sänks då den ordinarie 
studiens metod inte framgår. Etiska 
godkännande från en kommitté finns 
för den ordinarie studien. 
 
Pålitlighet stärks då diskussion kring 
försök att minska utredarnas partiskhet 
framgår.  
 
Överförbarhet stärks då urvalet är 
blandade cancerformer.  

Wåhlin, I., Ek, A-C., & 
Idvall, E. 
 
Empowerment in 
intensive care: Patient 
experiences compared 
to next of kin and staff 
beliefs. 
 
Sverige, 2009 

Att jämföra IVA 
patienters 
upplevelser av hur 
anhöriga och 
personal gör för 
att öka patientens 
styrka och kraft 
samtidigt som 
vård. 

Kvoturval. 
 
11 patienter. Kön 
framgår ej. 
 
28–83 år. 
 
Intervjuer. 
 
Miljön framgår ej. 

Innehållsanalys. 
 
Bestämda öppna frågor 
användes.  
 
Intervjuerna spelades in 
och transkriberades. 
 
Intervjuernas längd 
framgår ej. 
 

Patienter upplevde att 
glädje och humor var en 
stor del till att skapa en 
positiv atmosfär. 

Tillförlitlighet stärks då 
metoddiskussion finns. 
 
Verifierbarhet stärks då analysen är 
välbeskriven och etiska övervägande 
finns. Intervjuernas längd eller miljön 
framgår ej. 
 
Pålitlighet stärks då att intervjun 
spelades in och transkriberades och 
lästes flera gånger.  
 
Överförbarhet sänks då resultatet 
ibland är väldigt specifikt för 
intensivvården. Kön framgår ej hos 
deltagarna. 

 
 


