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ABSTRACT

The concept of humour is versatile and difficult to interpret, yet almost everybody use
it, the healthy as well as the sick. The purpose of this study was to investigate if humour
possibly could be utilized in nursing. The study was based on two problems, humour as
a tool and the effects of humour. A literature study as well as an empiric study in form
of interviews were accomplished, followed by an analysis of the material from the five
dimensions of humour, the developmental, the physical, the psychological, the
sociocultural and the spiritual dimension. The result of the textual material showed that
humour really is a powerful tool. Utilized in a right way humour may have many
positive effects in nursing, irrespective of the age of the patient and intellectual
capacity. Utilized in a wrong way it may cause great harm. The important thing is to
make the nurse conscious of these facts, utilizing humour in a way useful to the patients
and their relatives, changing focus from the sick to the sound.

Keywords: dimensions of humour, humour as a tool, effects of humour, concept of
                    humour, humour and health.

Nyckelord: humorns olika dimensioner, humorn som redskap, effekter av humor
                    begreppet humor, humor och hälsa.



INNEHÅLL Sid.
Inledning   1

Bakgrund 2

Humor i ett historiskt perspektiv 2

Vad är humor? 4

Gelotologi    5

Humorkategorier    6

Humorns essens    7

Olika typer av humor    7

Syfte och frågeställningar    9

Metod    9
Delstudie I - Litteraturstudien    9

Litteratursökning    9

Avgränsningar och urval  10

Analys av material  10

Delstudie II - Den empiriska studien  11

Metod  11

Urval  11

Genomförande  12

Forskningsetik  12

      Analys av material  13

Resultat  14

Humor ur det utvecklingsmässiga perspektivet  14

       Sammanfattning  16

Humor ur det fysiologiska perspektivet  16

       Sammanfattning  18

Humor ur det psykologiska perspektivet  18

       Sammanfattning  21

Humor ur det sociokulturella perspektivet  22

       Sammanfattning  25



Humor ur det andligt - existentiella perspektivet  26

       Sammanfattning  28

Diskussion  28

Metoddiskussion  28

Resultatdiskussion  29

Referenser  35

Bilaga 1 Litteraturöversikt

Bilaga 2 Intervjuguide



1

Inledning

Humorn är den förnöjsammaste av det komiskas former,
dess process fullbordas redan hos en enda person och
någon annans delaktighet tillfogar den intet nytt
(Freud, 1997, s.497).

Humor och skratt finns hos oss alla och är en integrerad del av det mänskliga beteendet

och vardagslivet. Filosofer och vetenskapsmän från olika tidsepoker har funderat över

humorbegreppet och försökt sig på att analysera och förstå humorns natur. Men liksom

ingen människa är den andra lik, är även humorn individuell och mångfasetterad. Inte

många kan dock tänka sig ett liv helt utan humor.

Hur är det när en människa drabbas av sjukdom, ändras hennes behov av humor i

vardagen? Om inte, finns humorn med som en integrerad del i omvårdnadsarbetet?  Har

det någon betydelse för patienten om humorn finns med i omvårdnadsarbetet? Det

kändes angeläget att ta reda på lite mer om detta, eftersom humor och glädje är så

viktigt för de flesta av oss.

Näslund (1997) skriver att skratt och leenden hjälper till att förebygga sjukdom. Har vi

blivit liggande i sjuksängen, går som konvalescenter efter en operation, eller är

deprimerade, kan skratt och humor hjälpa oss att fortare må bättre.

Olsson, Backe, Sörensen & Kock (2002)  hänvisar till Henderson som har sagt, att i

vissa fall kan skratt och humor mellan patient och vårdare vara lika bra som, eller bättre

än, medicinering. Det kan skapa ett varmt klimat, främja en god gemenskap, och lätta

känslor av frustration, ångest eller fiendskap.
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Bakgrund

Humor i ett historiskt perspektiv

Det svenska ordet humor kommer från det engelska ordet humour, som har betydelsen

skämtlynne mm. Det engelska ordet kommer i sin tur av latinets humor, med betydelsen

vätska (Nationalencyklopedin, 1992). Av det latinska ordet kommer även ordet

humoral, en biologisk funktion som förmedlas av kemiska ämnen i vätskeform. Den så

kallade humoralpatologin var en av Hippokrates (400-talet f.Kr.), läkekonstens fader,

utvecklad uppfattning inom den äldre läkarkonsten. Hans tes var att kroppsliga liksom

själsliga sjukdomar beror på störningar i balansen mellan de fyra kroppsvätskorna

(humores) eller att de stockats. De fyra kroppsvätskorna var blod (sanguis), slem

(phlegma), gul galla (cholë) och svart galla (cholë melaina). En sjukdom ansågs kunna

botas om man återställde balansen eller hävde stockningen, vilket kunde ske genom

exempelvis åderlåtning, kräkmedel eller avföringsmedel (Bra Böckers Lexikon, 1986).

Hos friska människor fanns dessa vätskor i väl avvägda mängder. Av för mycket gul

galla blev man kolerisk, det vill säga arg och lättretad. För mycket svart galla gjorde

människan trist och deprimerad. Man blev munter, optimistisk och fick ett gott

självförtroende av rik tillgång på blod. Mycket slem orsakade en sävlig och lugn

personlighet. Människor som hade för mycket av någon av de fyra kroppsvätskorna

kallades humorister och man skrattade åt dem. Denna beteckning ändrades senare till att

gälla alla som var duktiga på att skämta (Näslund, 1999).

Uttryck som humör och att vara vid sunda vätskor, kolerisk, sangvinisk, melankolisk

och flegmatisk, har sin bakgrund i den humoralpatologiska teorin

(Nationalencyklopedin, 1992).

På 100-talet e.Kr. omfattades teorin om humoralpatologin även av Galenos,

gladiatorläkare i Rom, och blev genom hans inflytande accepterad in i nyare tid.

Upptäckten av lymfkärlen under 1600-talet ledde till att lymfan kom att ersätta den

svarta gallan. Humoralpatologin behöll sin ställning ända till 1800-talet då den avlöstes

av modernare läror (Nationalencyklopedin, 1992).



3

Från ett filosofiskt perspektiv har humorn varit ett diskussionsämne redan från Platons

(427-347 f.Kr.) och Aristoteles (384-322 f.Kr.) tid. De ansåg båda att humor var

detsamma som skadeglädje och att komedin framhävde människans sämsta sidor.

Skrattet ansåg de vara ett sätt att korrigera löjligt och oacceptabelt beteende (Robinson,

1991).

Redan på 1200-talet rekommenderade en fransk kirurg, Henri de Mondeville, glädje

som ett hjälpmedel för att underlätta patienternas tillfrisknande. Han uppmuntrade

patienternas vänner att komma på besök och såg till att någon berättade roliga historier

för de sjuka. Även vacker musik av stränginstrument var något Mondeville

rekommenderade. Allt för att höja livsmodet på patienterna. Han skrev om hur viktigt

det var för kirurgen att förhindra vrede, hat och sorg hos patienten och påminna honom

om att kroppen blir rund av glädje och bräcklig av sorg (Näslund, 1997).

Andra exempel på människor som använt humorn i sjukvårdande syfte genom tiderna är

läkaren Rickard Mulcaster, som ordinerade skratt som den bästa medicinen vid

nedstämdhet och förkylning. Likaså de nordamerikanska Ojibway-indianerna, som hade

speciella läkarclowner. Dessa clowner botade sjuka genom att roa dem (Näslund, 1997).

Cousins har blivit känd över hela världen som mannen som skrattade sig frisk. År 1979

gav han ut boken "Att besegra sin sjukdom", där han berättar om hur han botade sig

själv med hjälp av humor och stora doser C-vitamin. Detta väckte intresse i hela världen

och inspirerade till vidare forskning (Cousins, 1990).

Cousins (1990) berättar också om sina besök hos läkaren och missionären Albert

Schweitzer i Lambarene i Afrika. Vid måltiderna på sjukhuset, då all personal var

samlad, berättade Schweitzer alltid en rolig historia. Detta bland annat för att minska

spänningar och upplevelsen av den höga temperaturen och luftfuktigheten. Han trodde

alltid att den bästa medicinen för varje sjukdom han kunde tänkas få var vetskapen om

att han hade ett arbete att utföra, plus sinne för humor. Han sade en gång att sjukdomar

hade en tendens att lämna honom ganska snabbt, eftersom de fann så ringa gästfrihet i

hans kropp. Humor var en livskonst för Albert Schweitzer (Cousins, 1990).
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Vad är humor?

I Bra Böckers Lexikon (1986) beskrivs humor som en förmåga att betrakta livets

ofullkomligheter med leende förståelse. Humorn hör samman med känslolivet medan

den spirituella kvickheten, ironin och satiren har ett mera intellektuellt ursprung.

I Nationalencyklopedin (1992) beskrivs humor för det första som en karaktärsegenskap

med sinne för det roliga, förmågan att identifiera och att med visst nöje acceptera

tillvarons ofullkomligheter. För det andra beskrivs humor som  konstprodukter i tal,

skrift, bild och ton, vars huvudsyfte är att locka till skratt eller leende. Robinson (1991)

anser, att för att humor skall uppstå som ett resultat av humor som karaktärsegenskap

och som konstprodukt krävs att de blandas på rätt sätt, att de inträffar i rätt atmosfär, vid

rätt tillfälle samt framförs med elegans och smidighet inför den rätta publiken.

Thornton och White (1999) beskriver i sin artikel humorn som en kognitiv, intellektuell

och integrerad del av vardagen. Många faktorer påverkar humorn, som exempelvis

kultur, ålder, kön, etnicitet, ångest och brist på kontroll. Vad som är roligt för en person

behöver inte vara roligt för någon annan. Enligt Näslund (1999) kan ingen definiera

humor, ändå vet alla vad det är. Hon har frågat sex olika psykoterapeuter om deras

definition av humor. De förslag till definition som framkom var bland annat att humor

alltid innehåller lite allvar och att den kan beskrivas som ett glättigt språng över en

avgrund. Humor är även att se saker och ting på ett nytt och annorlunda sätt. Humor kan

också ses som det försonande löjets skimmer som behövs för att hantera en svår

upplevelse, eller att se den som en förmåga att se på livet med en försoningsliknande

attityd. Näslund (1999) uttrycker också humorforskaren Paul E McGhees tankar. Han

menar att humor liksom skönhet bara existerar inom oss och inte i yttervärlden.

Näslunds egen definition på vad humor är lyder

Humor är att tänka i nya banor, att byta spår från det
invanda till det annorlunda. Det är att kunna se saker
i ett nytt ljus, att växla från det väntade till det oväntade
(Näslund, 1999, s.47).

I en av Fry´s studier (refererad i Olsson et al., 2002) framkommer att humor är en av de

medfödda möjligheter varje individ utvecklar medan de växer upp och som påverkas av
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dennes upplevelser i livet. Detta utvecklar Harries (1995) då hon beskriver humor som

ett så viktigt inslag i den mänskliga repertoaren att många betraktar den som en specifik

mänsklig egenskap.

Sheldon (1996) definierar humor som oförutsägbara glimtar, känslor av samvaro och

närhet, individuell attityd, en egenskap hos en person som gör att man har lätt att

producera skratt, relaterat till ett förtroende och något som är skört och bräckligt. Av

alla dessa förslag till definitioner blir det enklare att förstå Robinson (1991) som menar

att det är lika svårt att finna en universell definition av begreppet humor som det är att

åstadkomma ett universellt språk. Hennes uppfattning är att humor är varje

kommunikation som av någon av de inblandade i kommunikationen uppfattas som

humoristiskt och som leder till skratt, leende och en känsla av munterhet. Johnsson och

Carlsson (1999) lägger en lite annorlunda aspekt på begreppet humor och definierar den

som en form av intellektuell lek med karaktär av spontanitet eller skämtsamt beteende

som innebär sympati och vänlighet, och som bär budskap om humanitet, tillgivenhet

och omsorg.

Nurmio (2000) har gjort en begreppsanalys av dimensionerna i begreppet humor för att

ge en bild av begreppet humor i vården. Hon kommer fram till att humor inte bara

handlar om skämt och vitsar, utan också om tillgänglighet till böcker, filmer, musik och

bilder. Det handlar även om att som vårdare inte ta sig själv för högtidligt. En bra

utgångspunkt för användandet av humor i vården är att kunna skratta åt sig själv.

Gelotologi

Gelotologi är läran om skratt och humor. Ordet ”gelos” kommer från det grekiska ordet

för skratt (Melin, 1999). Skratt är en respons på humor som leder till en känsla av

välbefinnande, avslappning och social gemenskap (Johnsson & Carlsson, 1999).

Gelotologin uppfattas idag som studien av humor, men studierna  respekterades inte

under de stora filosofernas era och inte heller under decennierna därefter. Omvårdnad
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som paradigm har en liknande historisk bakgrund (Olsson, Koch, Backe & Sörensen,

2000).

Humorkategorier

Enligt Uneståhl (1999) finns många kategorier av humor. Dessa delas in i grupper,

varav tre är dominerande:

1. Spänningsreduktion (Arousal)

Humorn och skrattets främsta funktion enligt kategorierna i denna grupp är att minska

uppbyggda spänningar eller energier.

2. Oförenlighet (Incongruity)

Kategorierna i denna grupp koncentrerar sig på det kognitiva elementen i

humorn. Kärnan består i att sammanföra två normalt helt olika idéer, begrepp eller

situationer på ett oväntat och överraskande sätt. Oförenlighetsteorierna har bland

annat relaterat humorn till hälsa genom att betona att humorn ger upphov till en

hälsosam distans och att den ger ett nyttigt perspektiv på problem och svårigheter.

3. Överlägsenhet (Superiority)

Överlägsenhetsgruppens kategorier tycks passa bäst in på en aggressiv typ av humor.

Freud benämnde denna typ av humor för vits (joke/wit) till skillnad från det mer

positiva som han kallade humor. Den här typen är de som har den längsta historien då

de går tillbaka till Platon och Aristoteles. De såg skrattet som en reaktion på svaghet

och fulhet, man visade sin överlägsenhet genom skrattet. Koncentrationen ligger i

upptäckten av något ofördelaktigt hos andra, exempelvis missöden, fysisk defekt eller

ett dumt beteende (Uneståhl, 1999).
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Humorns essens

Essensen av humor kan kategoriseras i möjligheter eller hinder och vapen eller skydd.

Humor utgör effekter och funktioner hos individen. Empati är en nödvändig

förutsättning för att kunna använda humorn i hälso- och omvårdnadssammanhang

(Olsson et al., 2002).

Enligt Freud (1997) består humorns väsen i att man besparar sig de sinnesrörelser som

en situation skulle kunna ge anledning till och slår bort möjligheten av sådana

känsloyttringar med ett skämt.

Olika typer av humor

Det finns formell humor och informell humor. Formell humor är en planerad humor

bestående av exempelvis filmer, roliga böcker, serier, clownverksamhet och spex. Den

informella humorn är spontan och situationsbunden (Robinson, 1991).

Humor kan delas in i god humor, svart (black) humor, galghumor, sjuk humor, satir och

fräckisar.

God humor är den humor där man skrattar tillsammans med och inte åt någon. Humorn

är universell men vad folk tycker är roligt kan vara mycket olika. Positiv eller god

humor för människor närmare varandra och ökar känslan av gemenskap. Används

humorn på fel sätt kan den skada istället för att göra nytta (Åstedt-Kurki, Isola,

Tammentie & Kervinen, 2001).

I Nationalencyklopedin (1992) beskrivs god humor som den humor som står sig även

andra gången när den ursprungliga överraskningseffekten saknas.

Den svarta humorn har blivit beskriven som den överdrivna, omåttliga, sexuella,

motbjudande och våldsamma humorn (Robinson, 1991). I Nordstedts svenska ordbok
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(1996) beskrivs svart humor som skämtande med tragiska eller mörka företeelser, dock

ej nödvändigtvis hjärtlöst.

Det som ligger till grund för begreppet galghumor myntades av Freud. Han beskrev hur

en dödsdömd fånge, när han fördes till galgbacken tidigt en måndagsmorgon för att

avrättas, sade ”Ja, veckan börjar bra” (Freud, 1997, s. 505). Robinson (1991) skriver om

galghumor, att det är en grym, makaber humor, ett övermod som hånar döden rätt i

ansiktet. Denna form av humor kan man finna bland människor som befinner sig i

livsfara eller svävar mellan liv och död på sjukhus. Obrdlik beskriver i sin studie

(refererad i Robinson, 1991) galghumorn som ett socialt fenomen med en bestämd

avsikt, vilket var att förlöjliga med ironi, smädelser och hån för att få möjlighet till en

effektiv social kontroll. Det erbjuder en psykologisk flykt och stärker gruppmoralen

samtidigt som det undergräver förtryckarens moral.

Sjuk humor är humor som berör situationer som vanligtvis är alltför allvarliga eller

ledsamma för att vara roliga (Thornton & White, 1999). Sjuk humor kan också avse

skämtande med tragiska företeelser, exempelvis människors lyten eller olyckor

(Nordstedts svenska ordbok, 1996).

Satir kännetecknas av bitande hån, elak kvickhet och överlägset förlöjligande. Det kan

även vara en diktart som hånar eller förlöjligar människors dårskaper eller

missförhållanden i samhället (Prismas uppslagsbok, 1999). I Nordstedts svenska ordbok

(1996) beskrivs satir som något som kan vara hånfullt på ett elegant och träffande sätt.

Med fräckisar avses en oanständig historia med poäng (Nordstedts svenska ordbok,

1996).

Sammanfattningsvis kan sägas att humorn har oändligt många ansikten. För att förstå

humorns väsen är det nödvändigt att försöka beskriva den från ett antal olika perspektiv.

Humorn kan tyckas enkel och självklar, men den är egentligen ett ganska komplicerat

fenomen.
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Det gemensamma kännetecknet för humorns olika ansikten är att det handlar om något

positivt. Något som kan sätta guldkant på tillvaron (Nurmio, 2000).

Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att belysa humorns betydelse i omvårdnad. Hur kan humor

användas som redskap i omvårdnad och vilka effekter kan detta ge?

Metod

Studien består av två delstudier, en litteraturstudie och en empirisk studie. Delstudie I - ,

litteraturstudien, gjordes för att, enligt Backman (1998), ta reda på vad som skrivits och

gjorts inom området humor i omvårdnad sedan tidigare. Delstudie II, den empiriska

studien, gjordes för att få en anknytning till dagens vårdverksamhet. Detta stämmer med

vad Backman (1998) säger, att vill man veta något om verkligheten  skall man ta

empirisk kontakt, det vill säga  observera den, exempelvis med hjälp av intervjuer.

Delstudie I – Litteraturstudien

Litteratursökning

Litteratur söktes vid Högskolan Trollhättan-Uddevalla, i Vänersborgs biblioteks

referensdatabaser Pubmed, Svemed+, Medline, Cinahl, Spriline och Libris. Sökorden

humor, humour, humour and care, humor och omvårdnad, humour and nursing

användes. Litteratur söktes också på författarnamn, respektive sökordet humor, i

ovanstående biblioteks kataloger. Manuell sökning gjordes utifrån erhållna artiklar och

böckers referenser. Dessa gav i sin tur referensförteckningar för fortsatt sökning efter

relevant litteratur. I stor utsträckning var det via detta söksätt som de flesta

vetenskapliga artiklarna erhölls.
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Avgränsningar och urval

Avgränsningar gjordes med hänsyn taget till publiceringsår. Sen litteratur prioriterades.

Artiklarna som användes i studien var skrivna under åren 1994 – 2002. Vissa böcker var

dock av äldre datum, men ansågs ända vara relevanta i förhållande till studiens syfte.

Språkligt gjordes avgränsningar till svenska och engelska. I huvudsak valdes artiklar

som var vetenskapligt granskade. Några enstaka icke vetenskapligt granskade artiklar

användes, eftersom de tillförde aspekter på humor som inte framgick av de

vetenskapliga artiklarna. Litteratur söktes med inriktningen sjuksköterskans

omvårdnadsarbete mot patient och dennes närstående inom olika vårdområden.

Slutligen kom resultatet av litteraturstudien att baseras på litteratur enligt

Litteraturöversikt, bilaga 1, totalt 11 böcker och 19 artiklar.

Analys av material

Analysen av materialet gjordes med en kvalitativ ansats. Allt textmaterial lästes och

granskades ett flertal gånger, med avsikt att få en uppfattning om innehållet.

Referensramen utgjordes av de två frågeområdena (humor som redskap och effekter av

humor), varför allt textmaterial granskades utifrån detta. Humorn som dimension i den

holistiska omvårdnaden kan ses ur fem perspektiv, det utvecklingsmässiga,

fysiologiska, psykologiska, sociokulturella och andligt - existentiella (Olsson et al.,

2002). Materialet i studien bearbetades utifrån dessa, genom att det lästes,

kategoriserades, tolkades och fördes in under respektive perspektiv. Detta arbetssätt

finner stöd hos Kvale (1997) som skriver, att den som tolkar text går ut över det direkt

sagda genom att utveckla strukturer och relationer som inte direkt framgår av texten och

återkopplar dessa till ett specifikt perspektiv
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Delstudie II - Den empiriska studien

Metod

Med studien avsågs att erhålla en koppling till dagens vårdverksamhet, varför intervjuer

ansågs lämpligt som arbetsform. Valet av metod fann stöd hos Kvale (1997) som menar

att den kvalitativa forskningsintervjun bygger kunskap genom det samspel och utbyte av

synpunkter som ett samtal om ett ämne av gemensamt intresse skapar. Denna

intervjuform, menar han, försöker förstå världen ur den intervjuades synvinkel och

utvecklar innebörden av andras erfarenheter, åsikter och synpunkter. Intervjun är ett

samtal som har ett syfte och en struktur. Den går ut över det vardagliga utbytet av

åsikter och blir ett sätt att genom ställda frågor och lyhört lyssnande erhålla grundligt

prövade kunskaper. Då avsikten med intervjuerna var att genom olika intervjupersoners

berättelser få en uppfattning om hur humor kan användas som redskap och effekter av

humor, kändes den halvstrukturerade forskningsintervjun som en relevant intervjuform

att arbeta efter. Kvale (1997, s.13). definierar den som

En intervju vars syfte är att erhålla beskrivningar av den
intervjuades livsvärld i avsikt att tolka de beskrivna
fenomenens mening.

Urval

Arbetet gjordes med en kvalitativ ansats varför informanterna medvetet valdes utifrån

följande kriterier

� de hade sitt arbete inom vården

� de använde humor medvetet i sin yrkesutövning

� de arbetade mot olika patientgrupper

En yrkesgrupp där det tydligt framgick att humor användes i arbetet var

clownverksamheten i barnsjukvården inom Västra Götalandsregionen. För att få en
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uppfattning om barnens reaktion efter clownernas besök intervjuades även en

förskolelärare på lekterapin och en sjuksköterska på barnavdelning. De fick också frågor

om humorns betydelse i omvårdnadsarbetet.

För att erhålla kunskap om humorverksamhet riktat mot andra patientgrupper än barn,

intervjuades en arbetsterapeut som använder humorterapi som behandlingsmetod och en

friskvårdare som har arbetat med och utvärderat ett projekt med humorvagnar.

Genomförande

Kontakt med clownerna togs via Barncancerföreningen i västra Sverige som förmedlade

namn och telefonnummer. Förskoleläraren på lekterapin respektive sjuksköterskan

frågades om intervjumedverkan i samband med intervjun av clownerna. Intervjuerna

med clownerna, förskoleläraren och sjuksköterskan gjordes på Norra Älvsborgs

Länssjukhus (NÄL). Varje intervju tog ungefär en halvtimma att genomföra.

Varje intervju genomfördes som en halvstrukturerad forskningsintervju. Graden av

strukturering handlar om vilket utrymme intervjupersonen får till sina svar. Vid en

halvstrukturerad intervju har intervjupersonen stor frihet inom i förväg givna ramar

(Patel & Davidson, 1994). Det innebar vid dessa tillfällen att syftet förklarades och

frågeställningar presenterades innan intervjun började, förutom att frågor inflikades

under intervjuns gång. Frågor respektive inflikade frågor framgår av Intervjuguide,

bilaga 2. Frågorna rörde på vilka sätt intervjupersonerna använde humor som redskap i

sin profession och vilka effekter det kunde se av detta.

Kontakt togs via telefon med en arbetsterapeut i Gnesta och med en friskvårdare i

Växjö, varvid information inhämtades. Ytterligare material för analys från ovanstående

personer erhölls via e-post och hemsidor på internet.
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Forskningsetik

I samband med att kontakt togs med intervjupersonerna gavs information om intervjuns

syfte, att intervjun skulle bandas och skrivas ut efter utförd intervju för att sedan

analyseras tillsammans med övrig litteratur. Upplysning gavs om att allt material kom

att behandlas konfidentiellt, att banden skulle raderas och skrivet material förstöras efter

att studien var slutförd. Informanterna informerades samtidigt om att deras medverkan

var frivillig och att intervjun kunde avbrytas när som helst, om de så önskade.

Intervjupersonerna gav sitt medgivande till ovanstående förfaringssätt. Kvale (1997)

beskriver detta förfaringssätt och understryker bland annat vikten av konfidentialitet,

god information till informanterna samt inhämtande av deras samtycke till medverkan.

Analys av material

Analysen av materialet gjordes med en kvalitativ ansats. Allt textmaterial lästes och

granskades ett flertal gånger, med avsikt att få en uppfattning om innehållet.

Referensramen utgjordes av studiens syfte, varför allt textmaterial granskades utifrån

detta. Därefter gjordes en tolkning av varje del i studien i förhållande till frågorna som

ställdes i intervjuerna enligt ovanstående, med inriktning mot vård av barn respektive

vuxna. Nästa steg i analysen blev att göra en gemensam tolkning av den insamlade

litteraturen och den empiriska studien enbart i förhållande till frågeområdena, dvs.

humor som redskap och effekter av humor. Humorn som dimension i den holistiska

omvårdnaden kan ses ur fem perspektiv, det utvecklingsmässiga, fysiologiska,

psykologiska, sociokulturella och andligt – existentiella  (Olsson et al., 2002).

Materialet i studien bearbetades genom att det lästes, kategoriserades, tolkades och

fördes in under respektive perspektiv, efter samma arbetssätt som beskrivs i delstudie I.
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Resultat

I resultatet presenteras humorns betydelse i omvårdnad sett ur utvecklingsmässigt,

fysiologiskt, psykologiskt, sociokulturellt och andligt - existentiellt perspektiv. För att

skilja de båda studierna åt i resultatet kommer litteraturstudiedelen att hänvisas med

författare och årtal. Materialet som härrör från den empiriska studien hänvisas till med

yrkestitel (sjuksköterskan, clownerna, arbetsterapeuten, förskoleläraren, friskvårdaren)

på respektive intervjuperson. Dessutom hänvisas till litteraturstudien respektive

intervjuerna.

Humor ur det utvecklingsmässiga perspektivet

Dagens forskare menar enligt Näslund (1999), att människan ända från födseln är

kapabel att uttrycka alla slags känslor från tillfredsställelse till ilska. Detta utvecklar

Uneståhl (1999). Han skriver, att för humor och skratt spelar mognad och intellektuell

förmåga hos barnet en stor roll. Men det är kulturen som lär barnet vad som är roligt

eller inte. Uneståhl (1999) refererar till den schweiziske barnpsykologen Piaget som har

delat in barnets utveckling i olika stadier och kunnat visa hur barnets humor förändras

till sitt innehåll eftersom barnet blir äldre och tänker på ett mera avancerat sätt. Olsson,

Backe, Sörensen och Koch (2001) är inne på samma tankar då de menar att humorn är

en förmåga som människan utvecklar under barndomen och som påverkas av kulturella

influenser som är specifika för tiden. Detta kommer även i framtiden att prägla

människans inställning till humor och hur hon kommer att använda den. Nurmio (2000)

har en annan infallsvinkel. Hon ser humor som en aspekt av leken. Humor kan som en

yttring av leken skänka glädje och ro samt ge en stunds flykt från lidandet. Crafoord

(1991) säger att den passiva humorn utvecklas före den aktiva, därför behöver det

humoristiska initiativet ofta tas av personalen i omvårdnadssituationen. Passiv humor,

menar författaren, är att förstå och skratta åt något komiskt. Med aktiv humor menas att

ha förmåga att upptäcka, påpeka eller skapa ett skämt. Waad och Hult (1998) beskriver

utifrån detta, att den sociala kompetensen och sannolikt även självkänsla och

självförtroende ökar när man skrattar tillsammans och upptäcker att humor som upplevs
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tillsammans med andra är något lustfyllt. Ett av målen med denna arbetsmetod, som

används vid utredningsavdelningen på barn och ungdomspsykiatriska kliniken i Lund,

är enligt Waad och Hult (1998) att ungdomarna skall ta in positiva aspekter av händelser

istället för negativa.

Den intervjuade sjuksköterskan berättar att de på barnavdelningen arbetar mycket med

humor. De tycker också att det är viktigt att bemöta barnet i varje situation för att det

skall bli så bra som möjligt.

Förskoleläraren på lekterapin konstaterar att clownerna är utbildade teaterpedagoger och

därför kan använda sig själva som redskap och möta barnet på rätt våglängd och på rätt

nivå oavsett ålder. (På barnavdelningen och följaktligen också på lekterapin finns barn

från 0 – 18 år). Hon ser clownerna som ett humorredskap som skänker skratt och glädje

och som arbetar med sig själva utifrån de enkla grundläggande mänskliga behoven. I sin

tur använder clownerna olika egna verktyg såsom exempelvis bollar, såpbubblor och

musik.

En annan effekt som clownerna själva kunde se av sitt arbete, var att de genom att vara

på barnets villkor, att vara svag, stark eller att misslyckas, öppnade för en dialog med

patienten. Samtidigt som de är roliga blir de någon barnet kan identifiera sig med. I

deras sällskap kan barnet slappna av och bara vara barn. De ger utrymme för barnet och

låter barnet uppleva en stund utan att behöva vara orolig och rädd. Clownerna flyttar

fokus från det sjuka och ledsamma till det friska och glädjefyllda. Genom clowneriet går

de in och tar barnets roll och kan därmed stärka barnet genom att bli svaga i barnets

ställe. Mycket utav det clownen står för kan både barn och vuxna identifiera sig med då

de genom sitt arbete tydliggör vad som är att leva. Arbetet skapar en tillåtande atmosfär

där det är tillåtet att känna och att visa känslor samtidigt som man uttrycker vad man

vill eller inte vill. Barnet får alltid styra.
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Sammanfattning

Ur det utvecklingsmässiga perspektivet framträder resultatet i denna studie tydligast vad

gäller vården av barn och ungdomar. Den empiriska studien förstärker litteraturstudien

genom att den ger en djupare förståelse för det som framgår av litteraturstudien. Detta

därför att den tydliggör vikten av att bemöta och möta barnet på rätt våglängd och på

rätt nivå, samt att stärka barnet genom att tillåta barnet att visa känslor. Alla tre

intervjuer med de som arbetar med barn, sjuksköterskan på barnavdelningen, clownerna

och förskoleläraren på lekterapin, använder humor som är anpassad efter vart och ett

barn. De säger att det är viktigt att ta hänsyn till barnet, barnets behov och utveckling, så

att det blir humor på barnets villkor, både i mötet med barnet och för att underlätta olika

situationer. Detta stämmer med vad litteraturen uttrycker, att humorn är beroende av

ålder, kultur, mognad och utveckling (Olsson, Backe, Sörensen & Koch, 2001)

Humor ur det fysiologiska perspektivet

“A cheerful heart is good medicine, but a crushed spirit dries up the bones.” Detta citat

från Ordspråksboken 17:22 (The Bible NIV, s. 970), uttalat för flera hundra år sedan,

stämmer bra med vad den moderna forskningen visar.

Wikström (1997) hänvisar till vad den psykofysiologiska forskningen säger om vad som

händer i kropp och själ till följd av humor. Där finns bevis för humorns positiva verkan,

dock inte exakt på vilket sätt detta sker. Det är dock klart att ansiktsmusklerna står i

kontakt med hypothalamus via nervtrådar. När dessa aktiveras, genom skratt eller

leende, skickas positiva signaler ut i kroppen och humöret förbättras.

Harries (1995) beskriver en del av de fysiologiska reaktioner humorn kan ha på

kroppen. Hon konstaterar att skratt och humor kan hjälpa kroppen och musklerna att

slappna av, varvid blodtrycket sjunker. Åstedt-Kurki och Liukkonen (1994) tillägger, att

det respiratoriska systemet stärks och syresättningen i blodet ökar. Detta leder, enligt

SOU 1989:62, vidare till att blodflödet stimuleras liksom matsmältningen, förutom att
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många muskler i kroppen får arbeta, vilket leder till att även inre organ erhåller en inre

massage. Harries (1995) finner också att humor reducerar sjukdomskänslan och ökar

upplevelsen av välbefinnande.

Även Cousins (1990) ansluter till ovanstående och tillägger att negativa känslor leder

till negativa kemiska förändringar i kroppen. Positiva känslor, skratt och humor ger

upphov till positiva kemiska förändringar. Detta menar han, skapar en stämning i vilken

andra positiva känslor kan komma åt att verka. Harries (1995) konstaterar också att

humor stimulerar kroppens produktion av endorfiner, vilket kan tjäna som

smärtlindring. Denna slutsats bekräftas av Cousins (1990), som uttrycker att livsviljan

inte är en teoretisk abstraktion utan en fysisk realitet med terapeutiska egenskaper. Han

kommer fram till att skrattet har en smärtstillande effekt.

Jag gjorde den fröjdefulla upptäckten att tio minuters
äkta gapskratt verkade som bedövning och gav mig minst
två timmars smärtfri sömn (Cousins, 1990, s. 33).

Av intervjun med arbetsterapeuten vid vårdcentralen i Gnesta framgår att humorterapi

används i många olika grupper, med gott resultat. Grupperna består av patienter med

olika typer av smärtproblematik, som exempelvis fibromyalgi, nacke -, axlar- och

ryggbesvär, MS, stroke och patienter med besvärande övervikt. Utöver humoreffekten

relaterat till smärtlindring har patienterna upplevt ett flertal andra effekter, bland annat

att skrattet fungerar som ett naturligt laxermedel och att det fungerar anti-

inflammatoriskt. Dessutom blir alla glada och avslappnade. Harries (1995) understryker

dessa humoreffekter och tillägger att regelbundna humorövningar ger motion för hela

kroppen och att fördelen med dem är att de är användbara och perfekt anpassade även

för sängliggande och rullstolsburna.

Ytterligare sätt  att sprida humor och skratt är att på vårdavdelningar använda

humorvagnar. Dessa kan vara utrustade med exempelvis tv, videoapparater,

videofilmer, kassettbandspelare och kassettband, böcker, skämtartiklar, sällskapsspel,

m.m., vilka ger möjlighet för patienterna att slappna av, skratta och må bättre en stund.

Allt material är utvalt med sikte på att hitta sådant som framkallar skratt (Edqvist,
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2001). Friskvårdaren i den empiriska studien använder humorn som redskap i sitt

arbete. Hennes filosofi bygger på att människan har en större förmåga att använda

kroppens positiva läkekrafter än vad som utnyttjas. Hon ser skrattet som något naturen

har skänkt oss och som kan tas till vara för att stärka kroppens egen läkande förmåga.

Skrattet ser hon som något helande och befriande. Det löser spänningar  och hjälper

kroppens muskler att slappna av. I samband med humorvagnsprojektet i Växjö gjordes

en enkät bland patienterna. Där framkom att de upplevde en lindring av de flesta

symtom när de skrattade. De som skrattade hjärtligt fick större symtomlindring än de

som bara log. Liknande resultat av humor och skratt ser Thornton och White (1999) av

sin studie. De beskriver humor och skratt som en ”feelgood factor” som stärker känslan

av välbefinnande. Efter ett gott skratt mår man mycket bättre. I detta instämmer även du

Pré (1998), som skriver att vårdpersonal hon har intervjuat är eniga i sin övertygelse, att

patienter som upprätthåller en positiv attityd, känner sig bättre och blir fortare friska.

Sammanfattning

Det råder full enighet mellan litteraturstudien och den empiriska studien ur det

fysiologiska perspektivet om humorns effekter och dess betydelse rent fysiologiskt.

Humor och skratt kan ge mätbara ändringar i kroppen, vilket påverkar blodtryck (Harris,

1995), andning (Åstedt-Kurki & Liukkonen,1994), blodflöde och matsmältning (SOU

1989:62). Thornton och White (1999) och du Pré (1998) menar även att känslan av

välbefinnande ökar vid humor och skratt. Den mest påtagliga effekten av humor och

skratt, i denna studie, är dock att de ger smärtlindring. Vad som dessutom förstärks av

den empiriska studien är humorns och skrattets förmåga att hjälpa och stärka kroppens

egen läkande förmåga.

Humor ur det psykologiska perspektivet

I intervjun med sjuksköterskan framkom följande åsikt om humor ur psykologiskt

perspektiv
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Humorn är ju viktig. Den läker ju mycket. Ett skratt är ju alltid
någonting som är positivt för vården och för läkandet och för
olika saker…så man får försöka hitta det där…som leder till
skratt.

Enligt Åstedt-Kurki & Liukkonen (1994) används humor i detta perspektiv som skapare

av en mera avslappnande atmosfär i mötet mellan patient och sjuksköterska. Humorn

kan dämpa ångest, spänningar, hat, fruktan och osäkerhet genom att underlätta ett säkert

och acceptabelt sätt att få utlopp för undertryckta känslor. Den kan hjälpa personer att

hantera besvikelser och  skuldkänslor samt stärka självförtroendet och underlättar också

individens förmåga att objektivt betrakta sig själv med både fel och brister utan att

därför riskera att tappa ansiktet. Åstedt-Kurki et al. (2001) menar, att för många

patienter kan humor även leda till ett ögonblick, som tillåter dem att glömma alla

otrevliga saker, när förtvivlan och nedstämdhet ger vika för en stund och de kan känna

sig lite gladare och få nytt hopp. Humor kan avleda patientens tankar från smärta och

besvär och hjälpa dem att åtminstone för en stund  kunna koppla av och känna glädje.

Clownerna berättar att de står för det friska och för att som de själva säger:

 Vi påminner om att det fortfarande är sol och solen är varm
 och skön, även om man har cancer. Man kan fortfarande ha
 trevligt fast man har ont i knät. Man behöver inte tänka på
 det hela tiden.

Förskoleläraren säger om clownernas glada uppträdande på lekterapin att det hjälper

både barn och föräldrar att för en stund glömma det svåra. En del kan nyss ha fått

besked som kanske inte varit så roliga. Då lättar clownerna upp stämningen en smula,

vilket leder till att föräldrarna drar på munnen och tycker att det här var ett jättebra

inslag i vården. Både clownernas besök och lekterapins verksamhet står för humor och

glada inslag i vården. Allt som är positivt är mycket bra.

du Pré (1998) har genom forskning kommit fram till att de som ofta använder humor är

mera toleranta mot både sina egna och andras fel och brister, de bär på mindre

skuldkänslor och är mera intresserade av socialt umgänge. Dessutom framkommer det

att människor som använder humor ofta har en högre moral och färre svängningar i
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humöret. Det har i studier också visat sig att de som använder humor ofta besväras

mindre av negativa händelser i livet. Thornton och White (1999) bekräftar detta och

menar att genom att tala om för patient och anhöriga att de gärna får lov att använda

humor om de känner för det, hjälper man till att göra deras situation lättare och mer

normal i en för dem främmande miljö. De skriver vidare att om humor används i

omvårdnaden leder det till en stressreduktion för både patient, anhöriga och personal.

Melin (1999) uttrycker att humor kan förebygga stress, öka kreativiteten och underlätta

konfliktlösningar. Åstedt-Kurki och Liukkonen (1994) stöder detta och säger att

patienten med hjälp av humor även kan få utlopp för känslor som han annars skulle ha

svårt för att uttrycka. Detta menar Åstedt-Kurki et al. (2001) kan exempelvis vara

synpunkter och förhoppningar i förhållande till planerad behandling, eller framförande

av kritiska synpunkter. I och med detta blir humorn ett redskap som får patienten att må

bättre på många olika sätt.

Olsson et al. (2002) framhåller att effekten av humor framförallt är en känslomässig

erfarenhet, som kan ta sig uttryck i allt från skratt till tårar. Den kan tjäna som möjlighet

eller hinder, vapen eller skydd och fungera som ett effektivt redskap för att hantera

svåra prövningar. Olsson et al. (2000) understryker att om patienten använder humor

som ett skydd, får den inte undanhålla sanningen om den situation han befinner sig i,

utan endast göra situationen lättare att bära.

Sjuksköterskan kan använda humor gentemot patienten som en medveten

omvårdnadshandling för att dämpa ångest, depression och förlägenhet (Beck, 1997).

I situationer som innehåller mycket fruktan och ångest kan humor och skratt hjälpa både

patient och sjuksköterska att ge uttryck för och hantera svåra känslor. Humor kan skapa

andrum i en svår situation och dessutom hjälpa patienten att ge uttryck för eventuella

skamkänslor (Åstedt-Kurki & Isola, 2001).

Waad och Hult (1998) menar att med ett salutogent förhållningssätt stärks självkänslan

och självförtroendet med hjälp av humor. Åstedt-Kurki & Isola (2001) utgår inte från
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det salutogena förhållningssättet men menar ändå att sjuksköterskan med humorns hjälp

kan motivera patienten till att bli mera självständig.

du Pré (1998) skriver, att de flesta patienter som hon har träffat tycker, att den

vårdpersonal som ler och skojar runt dem, är den de tycker bäst om. Även Fosbinder

(1994) uttrycker liknande åsikter och fortsätter med att säga, att där personal och patient

kan ha roligt tillsammans, kommer patienten att känna sig mera avslappnad och

obesvärad och upplever sig därmed också mera accepterad som människa.

Sheldon (1996) konstaterar att man med hjälp av humor kan knyta relationer mellan

sjuksköterskan och patienten och att man även kan hjälpa patienten att känna en ökad

kontroll över situationen. Åstedt-Kurki et al. (2001) anser att denna kontroll kan

användas av patienter som copingstrategi i samband med rehabilitering och för att få

kraft att ”kämpa på”, att komma vidare. Melin (1999) menar också att humor är en

copingstrategi. Den kan dessutom förebygga utbrändhet.

I vården av barn kan humorn användas för att bryta ner barriärer som barnet har byggt

upp på grund av rädsla och ångest och på grund av att det inte känner sig förtroget med

situationen och omgivningen, menar Sheldon (1996). Detta är något som även

clownerna konstaterat. I intervjun uttrycker de att,

Det kan ta fyra gånger innan man kanske ens får komma in
till en del barn som har byggt upp mycke försvarsmurar,
men…till slut så…Det tar ju tid, det är väl det…som är liksom
vår uppgift, att vänta. Ja, man måste vänta, dom måste få ta
det i sin takt, liksom.

Sammanfattning

Ur det psykologiska perspektivet kommer humorn att fungera som ett redskap för

patient och personal att hantera situationer och känslor av många olika slag. Även här

råder samstämmighet mellan de olika delstudiernas resultat, framförallt när det gäller

vården av barn. Såväl intervjuerna som litteraturen visar på att humor och skratt står för

något positivt  som skapar en god, avslappnad atmosfär, där det är möjligt att uttrycka

sina känslor och vara sig själv. Humorn kan för en stund avleda tankarna från smärtan
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och det som annars känns svårt (Åstedt-Kurki et al., 2001). Detta är även något av det

som clownerna ser som sin uppgift. Genom glada upptåg sprider de glädje och hjälper

på så vis både barnen och deras föräldrar att för en stund skingra tankarna på sjukdom

och svårigheter. Denna effekten av clownernas arbete stöds av förskoleläraren på

sjukhusets lekterapi. Sheldon (1996) ger i litteraturstudien uttryck för en annan effekt av

humorn. Många barn som läggs in på sjukhus bygger barriärer som skydd på grund av

den rädsla och ångest de känner i en helt främmande miljö. Detta upplever även de

intervjuade clownerna. De får ofta jobba en hel del med bland annat humor som redskap

för att riva de murar och barriärer som barnet har byggd upp, och för att skapa ett

förtroende.

Humor ur det sociokulturella perspektivet

Det framgår av litteraturstudien att, humor är en viktigt faktor när man skall skapa en

öppen och positiv atmosfär i vården. Där träffas människor från olika generationer, med

olika erfarenheter och kulturell bakgrund. De menar att kulturen påverkar hur en

människa uppfattar en given situation och hur hon uttrycker sig. För att förstå varandra

är det därför viktigt att förstå varandras humor, normer och värderingar. Humor kan

även tjäna som ett medel för att överbrygga mentala och intellektuella avstånd mellan

människor. Detta gäller mot människor i alla åldrar, även demenssjuka personer. Därför

är det i alla sammanhang viktigt att känna till en persons historia och bakgrund. En

människas humor påverkas av sin omgivning under hela livet, både socialt och

kulturellt. För att kunna dela varandras humor och glädje måste man förstå varandras

språk i ordets alla bemärkelser, vilket är viktigt att ta fasta på och utnyttja i vården

(Olsson et al., 2001).

Sinnet för humor spelar en betydande roll i mellanmänsklig kommunikation (Olsson et

al., 2002). Den förstärker den positiva kommunikationen med andra (Waad & Hult,

1998). En sjuksköterska som är positiv och humoristisk är lättare för patienten att vända

sig till om han vill ha hjälp med något. Om sjuksköterskan använder humor i det dagliga

arbetet, kan det bidra till att hon känner sig tillfreds både med sig själva och sitt arbete
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(Åstedt-Kurki et al., 2001). I en sådan avslappnad atmosfär är det lättare att få en

djupare relation mellan sjuksköterska och patient och därmed också lättare att föra ett

allvarligt ämne på tal (Åstedt-Kurki & Liukkonen, 1994). Humorn kommer då att bli en

nödvändighet i en patientcentrerad holistisk omvårdnad (Harries, 1995). På detta sätt

kan humorn bli ett hjälpmedel för att etablera kontakt och underlätta kommunikationen

mellan människor (Moody, 1978).

För att kunna erhålla önskade effekter och få en förståelse för handlingar och uttryck

som en person med demenssjukdom utför och förmedlar är det viktigt att man har god

kunskap om personens bakgrund. Humor spelar en betydande roll i omvårdnaden inte

minst för att komma nära den enskilde individen (Basun et al., 1999). Personer med

demenssjukdom svarar ofta positivt på ickeverbal kommunikation, framförallt då

vårdaren använder sig själv i humorn åtföljd av lämplig mimik. Därför underlättas

omvårdnaden om vårdgivare och anhöriga använder ett lättsamt bemötande. Många

demenssjuka uppskattar roliga historier eller sånger och kommer ibland fortfarande ihåg

roliga historier länge efter att minnet och kommunikationsförmågan har försvunnit

(Buckwalter et al., 1995).

Harries (1995) skriver, att skrattet är ett universellt språk. Det är också  ett

kommunikationsmedel som gör det möjligt att överbrygga våra olikheter och fokusera

på våra likheter. Åstedt-Kurki och Liukkonen (1994) menar, att i den verbala

kommunikationen visar sig humorn genom att man skojar med varandra, talar med hjälp

av liknelser och/eller använder dialektala uttryck och ordspråk. Roxström (1998) säger,

att i sjuksköterskeprofessionen kan humor och skämt vara ett utmärkt sätt att

kommunicera på, samtidigt som det förmedlar en känsla av att man bryr sig om och

visar omsorg. Sheldon (1996) ser i ett vidare perspektiv då hon uttrycker att humor

också är ett redskap för patient och sjukvårdspersonal att bortse från institutionella

regler eller förutsättningar och uppmuntrar ett öppet samtal och tillägger, att det även

skapar förutsättningar för att tala om svåra och känsliga ämnen.

Beck (1997) har i en studie bland intensivvårdssjuksköterskor funnit att humor kan

användas som en effektiv terapeutisk kommunikationsteknik mellan sjuksköterska och



24

patient. I situationer när de inte visste hur de skulle bemöta patienten på grund av

patientens svåra tillstånd, var humorn en framkomlig kommunikationsväg, som

möjliggjorde att patienten kunde hantera den svåra situationen.

Humor måste anses vara ett värdefullt element i varje mellanmänsklig interaktion

(Lökensgard, 2001). Beck (1997) menar, att humor skapar en känsla av sammanhållning

både mellan sjuksköterska och patient och mellan vårdpersonal. Åstedt-Kurki och

Liukkonen (1994) anser, att i interaktionen mellan sjuksköterska och patient kommer

humorn till uttryck i både den verbala kommunikationen, i gester och i en positiv och

glad atmosfär. Fosbinder (1994) har i sin studie funnit att humor kan vara ett redskap

för att lära känna patienten. Ofta har de som kan skoja och ha roligt tillsammans likartad

bakgrund, liknande intressen och/eller personlighetsdrag som de kan känna igen hos

varandra. I interaktionen mellan vårdgivare och patient har humorn en avgörande

betydelse för patientens tillfredsställelse. Alla patienter som forskaren utfrågade uttalade

att det i första hand var sättet som sjuksköterskan tog hand om dem på som var det

primära, inte vad hon gjorde. Basun et al. (1999) tillägger att humor är viktig i mötet

mellan människor. När vi skrattar åt samma sak är vi jämlika.

Sheldon (1996) konstaterar, att humor spelar en viktig roll i utövandet av en

yrkesskicklig, känslig, intuitiv och kompetent omvårdnad. Hon ser i dessa sammanhang

att humorn kan användas som en isbrytare, för att i svåra lägen upprätta en relation med

patienten och dennes familj. Beck (1997) instämmer i detta och tillägger att humor

dessutom kan hjälpa sjuksköterskan att lösa spända situationer i omvårdnadsarbetet.

Den empiriska studien bekräftar detta. Clownerna säger att de börjar inte att skoja

omedelbart när de möter barnet, utan de lämnar tid för att känna in varandra, för att på

så sätt kunna möta barnet med respekt och på dess villkor. Arbetsterapeuten tycker att

humorn är viktig att ta med i mötet mellan människor. Den behöver inte alltid leda till

skratt. Om man möter människor med ett leende kan man åtminstone få den man möter

att le. Förskoleläraren på lekterapin säger att personalen där är ett redskap som

förmedlar humor och glädje till både barn och föräldrar. De lägger stor vikt på att alltid

använda ett vänligt bemötande och att visa ett glatt ansikte. Ett positivt bemötande och
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glada miner är självklarheter i deras verksamhet. En annan effekt av humor, som man

uppfattat det på lekterapin, är att samarbetet mellan patient och personal och även

mellan personalen blir bättre.

Sheldon (1996) menar, att humorn är en effektiv strategi att använda sig av i

patientundervisningen. När patienten får preoperativ information med hjälp av humor

kommer han ihåg mera av denna undervisning post-operativt. Thornton och White

(1999) konstaterar även de, att undervisning och information till patienten underlättas

genom att man använder humor, inte minst för att den, som de säger, ökar

uppmärksamheten. De menar också att den förstärker kommunikationen i samband med

rapportgivning, undervisning, i samtal med patient och anhörig såväl som mellan

vårdpersonal.

Sammanfattning

Ur det sociokulturella perspektivet fungerar humor som ett utmärkt redskap i

kommunikation och interaktion mellan patient och sjuksköterska, såväl som mellan

personal, bland annat som kontaktskapare. Litteraturen säger att humor och skratt är ett

universellt språk (Harris, 1995). Men för att använda humor är det viktigt att känna till

något om den andras bakgrund, normer och värderingar. Alla har humor, från små barn

till vuxna och även demenssjuka personer (Olsson et al., 2001). Detta bekräftas i

intervjuerna. I likhet med litteraturstudien visar de, att för att använda en humor den

andra personen kan förstå, måste man, som clownerna säger, "känna in varandra". Såväl

arbetsterapeuten på vårdcentralen i Gnesta som förskoleläraren på lekterapin menar att

humor är viktigt att ha med i mötet mellan människor. Ett leende, ett glatt ansikte och

ett vänligt bemötande kan förmedla humor och glädje till den man möter. Detta

bekräftas i litteraturen som säger, att humor är ett värdefullt element i den

mellanmänskliga interaktionen (Lökensgard, 2001) och att humor är viktigt i mötet

mellan människor (Basun et al., 1999). Av litteraturstudien framstår humorn som ett

redskap att använda i patientundervisningssammanhang (Sheldon, 1996), (Thornton &

White, 1999). Detta har inte framkommit i den empiriska studien.
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Humor ur det andligt - existentiella perspektivet

Det andligt - existentiella perspektivets anknytning till humor hör ihop med synen på

människan och omvårdnaden som en helhet, vilket Wikström (1997) framhåller genom

att säga, att humor, liksom trygghet och kärlek, hör till våra grundläggande behov. Hon

skriver vidare att forskare har kommit fram till att humor, upplevd hälsa och

livstillfredsställelse hör ihop. Hos en mogen individ hör humor ihop med tolerans,

ärlighet och vishet. Haddock (1996) ansluter sig till detta. I en människas värdighet

ligger möjligheten att känna sig viktig och värdefull i relation till andra, att kunna

förmedla detta och att bli behandlad som sådan, menar hon. Humorn kan vara ett viktigt

redskap för att kunna förmedla detta till omgivningen.

Humorn har många både positiva och negativa dimensioner. Den är personlig och det är

individuellt hur man handskas med den och vad den betyder för var och en. I humorn

finns både lust och allvar. Det är därför viktigt att man i vården kan balansera mellan

dessa, vilket därmed leder till respekt för människans värdighet. Vårdkulturen kan ge

lindring. Humorn kan skapa trivsel och en upplevelse av fri miljö (Nurmio, 2000).

Genom att förmedla humor och värme i sitt förhållningssätt gentemot patient och

närstående med hänsynstagande till deras önskemål och vilja blir individen uppfattad

som först och främst en person och därefter som en patient (Thornton & White, 1999).

Åstedt-Kurki et al. (2001) trycker i sin artikel på, att om humorn är viktig för människan

i livet, kommer den att behålla sin betydelse även om livssituationen förändras. Ett glatt

bemötande hjälper patienten att bevara sin integritet och värdighet, trots en svår

situation. Om inte sjuksköterskan erkänner och förstår  sambandet mellan humor och

individens personlighet och dennes livsstil och sätt att se på livet, kommer hon heller

inte att kunna förstå patienten som individ. Hon kommer då inte heller att kunna ge

honom den bästa möjliga hjälpen. Thornton och White (1999) kopplar detta till vikten

av att ha ett holistiskt förhållningssätt. Humor och glädje är en viktig del av varje

människas liv, därför är det i vården av patienten även viktigt att ta hänsyn till de

närstående. Hur de närstående känner sig kan ha en direkt effekt på patienten.
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Buckwalter et al. (1995) menar, att många äldre uttrycker sin individualitet genom

humorn och reagerar positivt till att den används. Basun et al. (1999) instämmer i detta

och hävdar, att även demenssjuka använder humor och det är då viktigt att ta dessa

uttryck som en signal, att se den sjuke som människa. Om man har en ärlig vilja att

förstå vad den demenssjuka vill förmedla och om man är angelägen om att kunna möta

den andres behov på flera plan, har man goda möjligheter att lyckas. Förutsatt att man

har en relation som bygger på ömsesidighet, samhörighet och respekt.

Olsson et al. (2000) anser att interaktion skapad med hjälp av humor borde vara en

naturlig del av omvårdnadsprocessen på samma sätt som den är det annars i livet. Att ha

insikt i andra människors erfarenheter och förmåga att använda empati är viktigt för

förståelsen av deras idéer och deras humor. Detta utvecklar Olsson et al. (2001) då de

trycker på vårdpersonalens förmåga att genom humorn stärka patientens aptit på livet

och att förmedla hopp till dem. Harries (1995) ger oss ytterligare förståelse för detta då

hon berättar om hur några kvinnor med avancerad cancer fann, att när de gick i

skratterapi, en laxeringsmetod, gav det dem också som effekt att de kunde ta till sig sin

förestående död bättre, vilket även förbättrade deras livskvalitet. Robinson (1991)

instämmer i detta och uttrycker att humor och skratt kan vara ett sätt för människan att

klara av livets realiteter, såväl livet som döden. Även oskyldiga och naiva skämt kan

användas för att lätta livets sorger och bekymmer. När vi är mitt uppe i ett skämt och

skakar av skratt kan vi åtminstone för en stund glömma alla andra tankar. Under hela

livet, ifrån födsel till död, hjälper humorn oss att klara av livets glädjeämnen och

vedermödor. Rätt använd menar Olsson et al. (2002), att humorn kan ge livet en ny

dimension.

I intervjun uttrycker arbetsterapeuten att det framförallt är viktigt att påminna varandra

om att ta vara på glädjen och humorn i vardagen. Vi måste lära oss att se det som finns

här och nu, inte vänta på att andra skall ordna det trivsamt, utan att jag själv måste

bjussa på mig.

Nurmio (2000) beskriver i sin artikel humorn som ett Guds leende på jorden, vilket

Linell (2001) anser kan tolkas som den andligt – existentiella kopplingen till humor.
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Sammanfattning

Intervjupersonerna berör inte den andligt - existentiella dimension i nämnvärd grad. Av

litteraturstudien framkommer dock att om humorn varit viktig när man var frisk, blir

den inte mindre viktig när man blir sjuk (Åstedt-Kurki et al., 2001). Haddock (1996)

anser även att humor är viktigt för att människan skall känna sig viktig och värdefull i

relation till andra. Arbetsterapeuten instämmer i detta då hon trycker på vikten av att ta

vara på livets glädjeämnen och att våga bjuda på sig själv. Hon nämner också i

intervjun, att genom humorterapin blev deltagarna i terapigrupperna mer aktiva och

duktiga på att själv se och ta fram det roliga och det som kan leda till glädje och trivsel i

tillvaron. I litteraturstudien tar Harris (1995) fram en liknande gruppterapi, för en grupp

kvinnor med avancerad cancer, där deltagarna genom att skratta tillsammans fick en

förbättrad livskvalitet genom att de på ett bättre sätt kunde ta till sig sin förestående död.

Diskussion

Syftet med studien var att belysa humorns betydelse i omvårdnad. Hur kan humor

användas som redskap i omvårdnad och vilka effekter kan detta ge?

Metoddiskussion

Arbetet bestod av en litteraturstudie och en intervjustudie. Sökning efter litteratur gav

mycket material. Vid närmare granskning av innehåll och perspektiv föll dock en stor

del av materialet bort, eftersom det inte fokuserade på sjuksköterskans

omvårdnadsarbete. Detta kan dels bero på att omvårdnad är relativt ny som vetenskap,

dels att mycket utav sjuksköterskans arbete tidigare var fokuserat på det sjuka och

naturvetenskapliga. På sökningar med enbart humor som sökord erhölls många träffar

som rörde ögonsjukdomar, framförallt glaukom och medicinering i samband med detta.

Detta kan ha sin förklaring i att den medicinska termen för ögats kammarvatten är

humor aquosus.
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Den manuella sökningen hade flera fördelar. Referenser kunde erhållas där materialet

var skrivet av i huvudsak nordiska forskare på området, vilket kändes angeläget

eftersom studien inriktade sig mot svensk sjukvård. Tid sparades eftersom tillgängliga

tidskrifter i stor utsträckning kunde användas. Artiklarna fanns att tillgå i sin helhet,

vilket gjorde att de lättare kunde granskas utifrån studiens syfte, än om bara abstracten

legat till grund. Utan större fördröjning kunde även nya referenser erhållas med detta

arbetssätt.

Metoden för den empiriska studien utgick från personer som medvetet använder humor

i sitt arbete. Clownernas verksamhet riktades mot barn på sjukhus inom Västra

Götalandsregionen. De är mest verksamma på Östra sjukhuset i Göteborg och är på

NÄL några gånger per termin och då möter de barnen endast som clowner. De ansåg

därför att de hade svårt att se andra effekter av sitt arbete än de som visade sig

omedelbart. För att se effekter av deras arbete i verksamheten intervjuades därför även

en förskolelärare på lekterapin samt en sjuksköterska, eftersom dessa träffar barnen

både före, under och efter clownernas besök. Verksamheterna med "humorvagnen" i

Växjö och humorterapin i Gnesta var riktade mot vuxna och gav därför balans åt

studien.

Resultatdiskussion

Utöver resultatets beskrivning av humorn som redskap och effekt sett utifrån de fem

perspektiven framkommer av den granskade litteraturen, att humor är ett svårdefinierat

och svårfångat begrepp som måste användas med varsamhet. Åstedt-Kurki et al. (2001)

menar, att en av anledningarna till att humorn både är svår att definiera och studera är

att humorn som fenomen försvinner när man försöker att fånga den. Det är svårt att

komma ihåg det roliga i situationen efteråt. Humor är spontan och intuitiv och så knuten

till den situation där den uppstod att den är omöjlig att beskriva för andra. Olsson et al.

(2002) poängterar, att användningen av humor kräver känslighet och god smak. Den

som använder humor måste vara medveten om vad som är rätt eller fel sätt att använda

humor på och vad som är acceptabelt eller inte. Det är viktigt att veta hur, när och mot
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vem humorn riktas. Med andra ord, att man i sin kommunikation använder intuition och

empati. Empatin är ett av de viktigaste villkoren för humor i omvårdnadsarbetet. Åstedt-

Kurki och Liukkonen (1994) påpekar, att alla roligheter måste passa in i situationen och

får inte under någon omständighet förolämpa patienten. Uneståhl et al. (1999) uttrycker

vikten av försiktighet och eftertanke, eftersom humorn är ett kraftfullt instrument som

också kan användas på fel sätt. Olsson et al. (2002) ansluter sig till detta och säger, att

genom att använda intelligens och kreativitet i humorn distanserar man sig från den

humor som kan göra skada och då blir det möjligt att göra humorn till en konst. Denna

konstart skapar enhet och sammanhållning.

Det råder stor enighet, både från litteraturen och från intervjupersonerna, om skrattet

som en betydelsefull effekt av humor sett ur samtliga perspektiv. Skrattet är en effekt av

humorn som har en välgörande effekt på hela människan. Detta sammanfaller mycket

väl med vad du Pré (1998) uttrycker om skrattet i sin stora studie över humorn. I denna

beskriver hon skrattet som oumbärligt och fortsätter, detta fenomen humor och skratt

med vilket vi som mänskliga varelser har blivit försedda, är mer än just skoj och

bagateller. Det är ett nyttigt, terapeutiskt redskap som vi måste lära oss hur vi skall

utveckla för att förfina och använda  på ett kraftfullare sätt. Det hjälper oss att överleva.

Det ger oss perspektiv på livet och hjälper oss att åstadkomma den balans, det

jämviktsläge som är hälsa och läkedom.

Genomgående i den litteratur som har använts i studien framkom, att humorn rätt

använd, sågs som ett viktigt redskap i omvårdnadsarbetet. Resultatet visar att humor kan

användas som verktyg av sjuksköterskan i omvårdnadsarbetet oavsett patientgrupp. Det

framgår också tydligt hur gränsöverskridande humorn är till sin karaktär. De olika

dimensionerna och perspektiven går i varandra utan tydliga avgränsningar. Humorn är

en del av alla människors liv och en mycket viktig ingrediens i vardagen, oavsett var du

som människa befinner dig. I alla situationer finns humorn med som en betydelsefull

dimension. Inte minst behöver den som är sjuk få ta del av humorns alla effekter. Redan

barnet utvecklar humor och den förändras och påverkas under hela livet av samhället

runt omkring och av den sociokulturella bakgrund som finns där människan växer upp.
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Kulturen påverkar hur personen uppfattar en given situation och hur han uttrycker sig,

vilket även visar sig i humorn.

Robinson (1991) är en av få omvårdnadsteoretiker som använder begreppet humor.

Flera artikelförfattare gör dock egna tolkningar där de kopplar humorn till andra

omvårdnadsteoretiker som inte uttryckligen använder begreppet. Ett exempel på detta är

Eriksson (1995) som beskriver leken som ett inslag i vårt beteendemönster. Leken utgör

ett centralt element i vårdandet och blir därmed ett medel för att uppleva hälsa. Mot

bakgrund av detta bör vi se leken som ett fenomen i vårdandet. Leken är interaktiv till

sin karaktär och några centrala begrepp i relation till leken är övning, prövning, lust,

skapande och önskan. Eriksson anser att leken är en paradox. I denna paradox finns

tryggheten i det kända inre och i det okända yttre. Att kunna gå med i patientens lek och

stödja denna paradox är en svår konst. I den paradoxala upplevelsen är känslan av att

behärska situationen det centrala. I leken har individen alltid kontrollen. Dessa hennes

tankar om leken har flera forskare i studien, bland annat Nurmio (2000), kopplat

samman med humor. Dessa tankar stöds även av författarna till detta arbete. Det har

också gått att dra paralleller till clownernas arbete där de uttrycker att de kan ta över en

del av exempelvis ett barns rädsla. Clownerna tar i sitt arbete fasta på att använda humor

och glädje som ett terapeutiskt redskap i leken. Nurmio (2000) menar att i humorn som i

leken finns en balansgång mellan lust och allvar. Både leken och humorn innehåller

dessa delar. Det viktiga i vården blir att hitta balansen mellan dessa och i och med det

respektera människans värdighet. Det framgår av studien, att de finns, som anser att

humor inte bör användas i vårdsammanhang. Samtidigt visar studien att humorn är en

viktig ingrediens i varje människas liv. En konsekvens av detta kan vara att trots

sjukdom och det allvar som ligger i att vara sjuk behöver människan något att glädja sig

över. Det är viktigt att vårdmiljön är ljus och vänlig, så terapeutisk i sitt innehåll som

möjligt. För att se och förstå människan i sitt sammanhang behöver vårdpersonal av alla

kategorier försöka se och läsa av människans behov av bland annat humor och anpassa

sitt förhållningssätt efter det. Med empati och känslighet för individen går det att nå en

balans som alla kan känna tillfredsställelse över.
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De vårdsituationer som fungerar bra är fyllda med glädje, lekfullhet, humor och skratt.

Skratt och glädje är ett grundläggande mänskligt behov. du Pré (1998) menar att utan

detta blir livet trist och lidandet svårare att bära. Ibland, som vid sorg, när det finns

behov av lättnad och humor, vänds humorn till tårar när inte längre skrattet räcker till.

Detta stämmer väl överens med det som framgår av det andligt – existentiella

perspektivet, där Åstedt-Kurki et al. (2001) säger, att om humor är viktig i livet är den

även viktig om livssituationen förändras och den kan hjälpa patienten att bevara sin

integritet och värdighet, trots en svår situation. du Pre (1998) fortsätter, det som är

viktigt är att förstå humorn, att bli skicklig att känna när det är lämpligt och nyttigt att

uppmuntra till att använda den, - inte ignorera den.

Av litteraturen framgick tydligt att alla människor använder mer eller mindre humor,

även i omvårdnadssammanhang, men långt ifrån alla är medvetna om att de gör det.

Många har uttryckt att de inte tänkt på hur eller om de använder sin humor förrän någon

frågar dem om det. Detta gäller den spontana humor som används mot alla

patientgrupper och i många olika sammanhang. De flesta som idag använder planerad

eller medveten humor är inte sjuksköterskor, förutom när det gäller barnsjukvård, där

sjuksköterskorna använder humor i form av lek.

Det empiriska delen i arbetet gjordes för att se hur dagens vårdverksamhet använder

humor. Av denna kan utläsas att det finns en planerad användning av humor, framförallt

mot barn, men även mot vuxna, då i form av humorvagnar och humorterapi. Det är dock

tydligt att medan humor används mycket medvetet och på ett väl inarbetat sätt i vården

av barn så är den inte alls ett lika naturligt inslag i vården av vuxna. Sett till sjukvården i

Norra Älvsborg och Uddevalla (NU-sjukvården)  blir humor i vården av vuxna

integrerad i kulturverksamhet av olika slag. På sjukhusen inom NU-sjukvården finns

”Kultur för alla” där man använder kulturen som ett redskap och där humorn är en

viktig ingrediens, för att nå en helhetssyn på människan. Där finns ingen organiserad

verksamhet av typen humorvagn, men de kan tillhandahålla böcker, filmer, musik, m.m.

för den som så önskar. Detta förmedlas via sjukhusbiblioteken.
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Det fysiologiska, psykologiska och sociokulturella perspektiven är de som tar sig

tydligast uttryck i omvårdnadssammanhang. De andligt – existentiella  och

utvecklingsmässiga perspektiven är dock en del av människan som påverkar hela

hennes varande, tänkande och handlande. För att kunna vårda hela människan på ett

tillfredsställande sätt måste sjuksköterskan därför ha med alla dimensionerna i sina

omvårdnadshandlingar.

Skratt och humor innesluter fysiologiska, psykologiska och sociala händelser och

processer, vilka formar varje människa som inget annat. Detta faktum ger ett

övergripande perspektiv i vilket man kan se humor och dess relation till hälsa och

sjukdom.

Genom den empiriska studien konstaterades att de som arbetar med barn i

vårdsammanhang har siktet inställt på att ta vara på det friska hos barnen. Det är viktigt

att de som arbetar i sjukvården med vuxna tar till sig detta sätt att tänka och arbeta,

genom att byta fokus från det sjuka till det friska, med andra ord, de behöver sätta på sig

de salutogena glasögonen.

Det som tydligast förmedlades i litteraturen var hur viktigt det är att använda humor

med varsamhet och med hänsyn taget till patienten och situationen där den används.

Betydelsen av humor som redskap och de effekter ett medvetet användande kan leda till,

både vad gäller spontan och planerad humor, är något som borde uppmärksammas och

läggas mera intresse vid. Framförallt är det av största vikt att alla blir uppmärksamma

på sättet som de använder humor på. Att  medvetandegöra betydelsen av humorns

inverkan på människans hälsa och vilken betydelse användningen av humor kan få för

patientens upplevelse av sin vård och vårdsituation, bör vara en självklar del i

utbildningen av nya sjuksköterskor.

På vissa sjukhus i USA har man börjat fråga patienterna om deras humor, vad de tycker

är roligt, vad som gör dem glada, vilken typ av historier de gillar osv. Detta är en

intressant tanke att utveckla även i den svenska sjukvårdens anamnesupptagning.
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Att studera hur humorn kan bli en naturlig och medveten del i vården av vuxna på

liknande sätt som den idag redan är det i vården av barn borde också vara en uppgift för

framtiden och ett förslag till vidare forskning.

Laughter could be hailed as the new wonder drug of the 1990s.
It is free, not tested on animals, has no known side-effects and
makes one feel great instantly. (Harries, 1995. s. 984).
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Intervjuguide

Frågeområden

På vilka sätt intervjupersonerna använde humor som redskap i sin profession och vilka

effekter de kunde se av detta.

Frågor respektive inflikade frågor till clownerna

Huvudfrågor

Vad ser ni som er mest primära uppgift?

På vems uppdrag arbetar ni?

Vilken utbildningsbakgrund har ni?

Vad ser ni för effekter av ert arbete?

Vilka olika funktioner kan humorn ha i omvårdnadsarbetet och för patienten?

På vilka sätt kan humorn användas som redskap i omvårdnadsarbetet?

Vet ni om det finns någon motsvarande verksamhet mot andra patientgrupper?

Inflikade frågor

Finns det barn som protesterar när ni kommer?

Har ni något färdigt koncept som ni arbetar efter, eller är det fritt?

Ni talar om att ni bygger upp ett förtroende hos barnen, hur går ni till väga?

Arbetar ni alltid med varandra eller alternerar ni?



Frågor respektive inflikade frågor till förskolelärare och sjuksköterska

Huvudfrågor

Vilka effekter ser ni av clownernas arbete?

Vilken betydelse har humorn för bemötande och behandling i omvårdnaden?

På vilka sätt kan humorn användas som redskap i omvårdnadsarbetet?

Använder ni humor i ert arbete och i så fall på vilket sätt?

Inflikade frågor till förskoleläraren

Vad är kultur i vården?

De övriga verksamheter som kommer till er utifrån, går de runt på avdelningarna eller är

de endast på lekterapin?

Inflikade frågor till sjuksköterskan

Tycker ni att clownerna är en inspirationskälla för er?

Tar ni clownerna till hjälp inför eller vid provtagningar?



Frågor respektive inflikade frågor till friskvårdare och arbetsterapeut

Huvudfrågor

Vilka olika funktioner kan humorn ha i omvårdnadsarbetet och för patienten?

På vilka sätt kan humorn användas som redskap i omvårdnadsarbetet?

Inflikad fråga till arbetsterapeuten

Vilka effekter ser ni av ert arbete?
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