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Abstrakt 
Humor är en viktig del av vår vardag och har stor betydelse för männi-
skans välbefinnande. Syftet med denna litteraturstudie var att beskriva 
sjuksköterskors upplevelser av humorns betydelse i omvårdnadsarbete. 
Studien baserades på 10 internationellt publicerade vetenskapliga ar-
tiklar från år 1994 till år 2005. Artiklarna analyserades med en kvalita-
tiv innehållsanalys med manifest ansats. Analysen resulterade i fyra 
kategorier: Humor kräver anpassning; Humor skapar gemenskap, un-
derlättar kommunikation och helhetstänkande; Humor lindrar ängslan, 
underlättar svåra situationer och förmedlar kärlek; Att skratta tillsam-
mans med kollegor stärker atmosfären. Humor stärkte relationerna 
mellan sjuksköterskor och patienter och var en användbar omvård-
nadsintervention för att stärka patienters upplevelser av hälsa. Humor 
var en unik och personlig upplevelse som anpassades efter person och 
situation.  

 

Nyckelord: litteraturstudie, kvalitativ innehållsanalys, humor, relation, 
kommunikation, intervention. 
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Humor kommer från det latinska ordet umor som betyder ”att vara som vattnet och att rinna, att 

vara flytande och flexibel”. Det är motsatsen till att vara stram, oflexibel och kontrollerad 

(Strickland, 1993). Penson et al. (2005) menar att humor kan definieras som något komiskt el-

ler roande. Mer specifika definitioner varierar, men humoristisk kommunikation leder till öka-

de känslor av lycka och av skratt. Vidare menar författarna att humor är närvarande i många 

sociala situationer och vad som uppfattas som roande varierar vitt bland individer, samhällen 

och kulturer. Humor kan hjälpa till att lindra smärta, visa den mänskliga sidan hos sjukvårds-

personal och humor kan vara en copingstrategi. När humor används med känsla och med re-

spekt för situationen kan humor bygga en kontakt mellan vårdgivare, patient och närstående. 

Att använda humor och skratt i vårdsituationer uppfattas allmänt som positivt och speciellt 

sjuksköterskor använder humor för att få djupare och mer förtroendefulla relationer med pati-

enter. 

 

Enligt Olsson, Backe, Sörensen & Koch (2002) är humor en bro mellan olika människor med 

olika bakgrunder och kulturer. Humor är en viktig ingrediens i den nära interaktionen mellan 

länder och människor. Skratt är ett språk som kan förstås av alla och effektivt lätta på svåra 

möten. Varsamt använd humor kan ge livet en ny dimension. En bra känsla för humor spelar en 

viktig roll i kommunikationen mellan människor och kan leda till goda relationer. Davidhizar 

och Schearer (1992) beskriver att skratt och humor minskar avståndet mellan människor. Hu-

mor bryter isen och hjälper personal att etablera känslomässig kontakt med patienter och famil-

jemedlemmar som behöver stöd. Humor förmedlar inte bara intresse utan även omsorg och 

empati. Martinsen (2005, s. 37) menar att vid all kommunikation, vid alla samtal måste vi våga 

närma oss den andre. Det är att våga sig fram för att bli mottagen. Det innebär att bli tagen på 

allvar, mötas med uppriktighet så att ens integritet tas tillvara och värnas. Det är ett vågstycke 

att ge sig in i ett samtal eftersom vi också kan mötas av avvisande och bli kränkta. Att leva är 

ett vågstycke – det krävs mod. Att våga sig fram där vi blir mottagna, där ligger den etiska di-

mensionen i människomöten och det är nerven i kommunikation.  

 

Patienterna som deltog i studien av McCabe (2004) uttrycker uppskattning av humor i sjukskö-

terske – patient interaktionen. Humor ökar patienternas självförtroende, när de kan få andra att 

skratta och när de kan skratta tillsammans med sjuksköterskor. Sjuksköterskor som använder 

humor ansågs vara mer tillgängliga för patienterna. Det visar sig att deltagarna högt värderar 

det informella humorutbytet med sjuksköterskorna. Denna typ av kommunikation kan hjälpa 

till att få tiden att gå och att avleda tankarna på den grå vardagen och sjukhusets inrutade liv. 
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Penson et al. (2005) beskriver i en studie med fjorton svårt sjuka cancerpatienter att en känsla 

av humor etablerar relationer, skapar avslappning och väcker känslor av glädje. De känner sig 

lätta om hjärtat och upplever lycka och hopp. Patienter ser humor som en viktigt copingfaktor, 

eftersom humor spelar en roll i andlighet och i deras insikt om meningen med livet. Christie 

och Moore (2005) hävdar också att humor har en positiv effekt på immunförsvaret och att det 

är en copingfaktor som påverkar det allmänna välbefinnandet.  

 

Humor är en av många förmågor som en person utvecklar under uppväxten och som påverkas 

av hennes eller hans erfarenheter i livet. Effekten av humor ger känslor som pendlar mellan 

skratt och tårar vilket kan skapa möjligheter/hinder och vapen/skydd. Delad glädje kan skapa 

möjligheter medan okänslighet skapar hinder i våra relationer med andra. Det finns en skillnad 

mellan att skratta med och att skratta åt. Något kan vara roligt så länge det är någon annan som 

drabbas. Båda dimensionerna kan användas som vapen eller skydd. Humor är en meningsfull 

faktor, med avseende på människors välmående, utvecklande av copingstrategier och den är 

betydelsefull för interaktionen mellan sjuksköterska och patient (Olsson et al., 2002). Christie 

och Moore (2005) menar att patienter upplever att deras dag förgylls bara av att se en sjukskö-

terska stiga in i deras rum med ett leende på läpparna som får dem att le tillbaka.  

 

Skratt främjar den mänskliga fysiologin och stärker det respiratoriska systemet. Skrattet ökar 

syreupptagningen i blodomloppet, ökar hjärtfrekvensen, accelererar andning och cirkulation 

och är en hjälp att slappna av. Skratt utlöser naturlig smärtlindring i blodomloppet och på det 

sättet ökas känslor av välbefinnande. Humor kan hjälpa till att bota sjukdomar på grund av 

psykologiska effekter, eftersom humor kan skingra ängslan, spänningar, hat, rädslor och osä-

kerhet. För nerstämda personer kan humor skapa en positivare attityd som en hjälp till att ta itu 

med besvikelser, känslor av skuld och stärka självkänslan. Forskare beskriver humor som en 

indikation på god hälsa, som kan relateras till ett gott liv, med en humoristisk bas i livet. Detta 

är en viktig tillgång som kan hjälpa personer vid svåra situationer i livet (Strickland, 1993; Si-

mon, 1989).  

 

När humor används bör sjuksköterskan vara medveten om vad som är acceptabelt i varje en-

skild situation och vad som inte är det. Däri ligger konsten. Det är därför viktigt att veta till 

vem humor är riktad, när det är passande och hur den kan uttryckas, med andra ord krävs em-

pati och intuition. Empati är en förutsättning för att använda humor i vårdsammanhang (Olsson 

et al., 2002). Penson et al. (2005) påpekar att okänsligt skämtande är stötande och förolämpan-
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de och erfarenhet har visat varierande acceptans av humor bland patienter med livshotande 

sjukdomar. Simon (1988) påtalar att både negativa och positiva former av humor förekommer. 

När en patient är ängslig eller stressad är inte humor lämpligt att använda förrän krisen är över. 

Känslighet för olika personers värderingar och problem är nödvändigt för att inte förolämpa, 

därför är det betydelsefullt att sjuksköterskan inte skrattar åt utan med patienterna.  

 

Enligt Hälso och sjukvårdslagen (1982: 763) är målet med omvårdnad bland annat att patien-

terna ska uppnå hälsa och uppleva välbefinnande. Omvårdnadshandlingar som sjuksköterskan 

utför innebär att stödja och hjälpa patienten, lindra upplevelser av smärta och ängslan samt att 

tillgodose patientens olika behov. Franzini (2001) beskriver att behovet av humor inom psyki-

atrisk terapi har varit långvarigt och växer stadigt. Terapeutisk humor är en intervention som 

stödjer hälsa och välbefinnande genom att stimulera lekfulla upptäckter, uttryck och värdering 

av absurda eller avvikande livssituationer. Denna intervention kan öka hälsa eller kan användas 

som en kompletterande behandling vid sjukdom för att främja tillfrisknande och hjälpa till att 

utveckla copingstrategier.  

 

Humor är en naturlig och viktig del i människors liv, av den orsaken är det betydelsefullt att 

sjuksköterskor får mer kunskap om humor i omvårdnadsarbete. Därför var syftet med denna 

litteraturstudie att beskriva sjuksköterskors upplevelse av humor i omvårdnadsarbete.  

 

Metod 
Studien utgjordes av en litteraturstudie baserad på tio vetenskapliga artiklar som analyserades 

med kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats.  

 

Litteratursökning 

Sökningen av vetenskapliga artiklar har skett i databaserna Medline, Cinahl, Academic Search 

samt genom manuell sökning i tidskrifter och avhandlingar. Fulltextartiklar skrevs ut, artiklar 

som fanns i Sociomedicinska biblioteket kopierades och övriga artiklar beställdes via bibliote-

ket. Artiklarna till analysen berörde sjuksköterskors upplevelse av humor i omvårdnadsarbete. 

Sökord som använts var: humor / humour, wit, laughter, nurse experience, nursing care, rela-

tion, communication, intervention, experience, ”nurse-patient relation”, well-being och cope. 

Sökningen i Academic Search ledde till 24 träffar, av dessa valdes fem artiklar som motsvarade 

syftet. Cinahl gav 296 träffar, varefter en begränsning gjordes genom att använda ett tredje 
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sökord, well-being, vilket ledde till 59 träffar, av dessa valdes tre artiklar ut som svarade mot 

syftet. Medline gav 36 träffar varav två artiklar svarade mot syftet. Av de artiklar som använts i 

analysen var nio kvalitativa och en kvantitativ. De tio artiklarna som ingick i analysen kvali-

tetsgranskades enligt Willmans och Stoltz (2002, s. 122-123) bedömningsunderlag. Artiklarna 

bedömdes enligt en tre gradig skala, låg, medel eller hög kvalitet. Bedömningen av artiklarna 

resulterade i åtta artiklar med hög kvalitet och två med medel kvalitet. De artiklar som bedöm-

des ha medel kvalitet hade inte i lika stor utsträckning som de övriga redovisat för etiskt reso-

nemang och urvalet.  

 

Analys 

Artiklarna analyserades genom en kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. Graneheim 

och Lundman (2004) beskriver att i en kvalitativ innehållsanalys börjar forskaren med att be-

stämma om analysen skall fokusera på manifest eller latent innehåll. Manifest analys innebär 

att forskaren analyserar det texten säger, det faktiska synliga innehållet. Vid latent analys gör 

forskaren en tolkning av det underliggande budskapet, vad texten handlar om. En manifest ana-

lys presenteras med kategorier medan ett latent innehåll presenteras med teman. En kvalitativ 

innehållsanalys inspirerad av Downe-Wamboldt (1992) har använts vid analysarbetet. Analy-

sen skedde i olika steg. Artiklarna lästes noggrant igenom för att få en helhetsbild och därefter 

togs textenheter ut som motsvarade syftet. Textenheterna översattes till svenska och dessa kon-

denserades, vilket innebar att de kortades ner, men ändå behölls kärnan. Efter detta kodades 

textenheterna, för att hitta ett sammanhang. Nästa steg blev kategoriseringen som kännetecknar 

kvalitativ innehållsanalys. En kategori var en grupp textenheter som delade samma innehåll. 

Kategoriseringen fortsatte tills alla textenheter funnit sin plats, ingen textenhet föll mellan två 

kategorier eller passade in i någon annan kategori.  

 

 

Tabell 1 Översikt av analyserade artiklar (n=10) 

Författa-
re, år 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 
 

Beck 
1997 

Kvalitativ 21 sjukskö-
terskor 

Nedskrivna be-
rättelser 
Innehållsanalys  

Humor skapade samhörighet mel-
lan sjuksköterskor och patienter 
samt mellan sjuksköterskorna. Hu-
mor hade stor betydelse som tera-
peutisk kommunikationsteknik, 
vilket hjälpte till att lindra patien-
tens ängslan och depression. 
 

Hög   
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Tabell 1 (forts.) Översikt av analyserade artiklar (n=10)  
Författare, 

år 

Typ av 
studie 

Deltagare Metod Huvudfynd Kvalitet 
 

Dean &  

Gregory 

2005  

Kvalitativ 6 sjuksköters-
kor 

Deltagar obser-
vationer Semi-
strukturerade in-
tervjuer med 
sjuksköterskor 
Innehållsanalys 
 
 

Både sjuksköterskor och patienter 
använde humor för att skapa rela-
tioner. Humor påverkades av olik-
heter hos människor, situation, etni-
citet, kön och grad av stress. Sjuk-
sköterskorna förlitade på sin intui-
tion men också på andra faktorer 
som bestämde om humor var lämp-
ligt. 
 

Hög   

Greenberg, 
M. 2003 
 

Kvalitativ 3 sjuksköters-
kor 

Intervjuer Delta-
gar observatio-
ner 
Innehållsanalys 
 

Humor mellan sjuksköterskor och 
patienter var en komplex process 
som krävde energi och talang. Hu-
mor hade en viktig betydelse för att 
hantera sjukdom, öka välbefinnan-
det eller nå terapeutiska mål. 
 

Medel  

Isola &  

Åstedt-

Kurki 

1997 

Kvalitativ 27 sjukskö-
terskor 

Intervjuer 
Innehållsanalys  

Humor var en meningsfull faktor i 
samspelet mellan sjuksköterskor 
och patienter. Humor var en hjälp 
för att skapa närhet och familje-
känsla mellan människor.  
 

Hög  

Jackson, C.  

2005 

Kvalitativ 8 sjuksköters-
kor 

Intervjuer  
Innehållsanalys 

Humor ledde till goda relationer 
mellan patienter och kollegor. Hu-
mor och skratt hade positiva effek-
ter på atmosfären.  
 

Hög   

Struthers 

1999 

Kvalitativ 22 sjukskö-
terskor 

Intervjuer 
Frågeformulär 
Innehållsanalys 

När humor användes på ett lämpligt 
sätt, utvecklades tillit och patientens 
restriktiva perception förändrades.  
 

Hög  

Thornton &  

White 

1999  

Kvalitativ 8 sjuksköters-
kor  

Semistrukturera-
de intervjuer  
Innehållsanalys 

Humor hade en stor betydelse i 
kommunikationen mellan sjukskö-
terskor och patienter.  
  

Hög  

Wanzer et 

al.  

2005  

Kvantitativ 142 sjukskö-
terskor 

Frågeformulär. 
Statistisk bear-
betning. 

Humor var en hjälp att kommunice-
ra, underlättade samspelet, ökade 
tillfredställelsen och var betydelse-
fullt för att nå kommunikations mål. 
 

Medel 

Åstedt-

Kurki & 

Isola 

2001 

Kvalitativ 16 sjukskö-
terskor 

Dagböcker.  
Innehållsanalys  

Humor underlättade för sjukskö-
terskor att hantera svåra situationer, 
hjälpte dem att hantera sitt arbetet 
och skapade en bättre atmosfär på 
avdelningen. 
 

Hög   

Åstedt-

Kurki & 

Liukkonen 

1994  

Kvalitativ 27 sjukskö-
terskor 

Intervjuer  
Innehållsanalys 

Humor var en meningsfull faktor 
med tanke på patienternas välbefin-
nande och coping. Humor ledde 
även till tillfredställelse med arbetet 
och hade betydelse för motivatio-
nen.  

Hög  
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Resultat  
Analysen resulterade i fyra kategorier som presenteras i Tabell 2. Kategorierna beskrivs i ned-

anstående text och illustreras med citat från artiklarna som ingår i analysen.  

 

Tabell 2 Översikt av kategorier (n=4) 

Kategorier  

Humor kräver anpassning 

Humor skapar gemenskap, underlättar kommunikation och helhetstänkande 

Humor lindrar ängslan, underlättar svåra situationer och förmedlar kärlek 

Att skratta tillsammans med kollegor stärker atmosfären 

 

Humor kräver anpassning  

I Thorntons och Whites (1999) studie framkom det att när humor introducerades handlade det 

om anpassning. Att visa omsorg var nödvändigt och att använda humor sågs som en viktig 

komponent i omvårdnaden. Genom anpassning och att lära känna patienten fick skämt att fun-

gera. Greenberg (2003) menade att tillfällen med skämt valdes med omsorg och sjuksköterskor 

strävade efter att dämpa sin humor i allvarliga situationer. Sjuksköterskor undvek bullrande 

skratt och försökte finna en balans mellan barnslighet och allvar. Dean, Kinsman och Gregory 

(2005) beskrev att humor inte lämpade sig i alla situationer, som när patienters tillstånd föränd-

rades och vid rädsla, ängslan, ilska, sorg och smärta. Sjuksköterskor beskrev att humor skulle 

anpassas spontant till en situation (Thornton & White, 1999) och att den var personlig 

(Struthers, 1999). I flera studier framkom det att humoristisk respons från sjuksköterskor hjälp-

te patienter att undvika känslor som var förödmjukande och obehagliga. Det var viktigt att för-

stå patienters känslor och humor fick under inga omständigheter förolämpa patienter (Isola & 

Åstedt-Kurki, 1997; Wanzer, Boot-Butterfield & Boot-Butterfield 2005).  

 

It’s all about timing, picking the right moment, and you can’t predict when that’s 
likely to be really. If you think about doing it, it probably wouldn’t be funny any-
way (Thornton & White, 1999, s. 273). 
 
I think humour can be interpreted in different ways. I think humour can be a very 
personal thing. What some people find humorous is not necessarily what the next 
person finds funny (Struthers, 1999, s. 1201). 
 

Greenberg (2003) beskrev att sjuksköterskor hade lärt sig humorns effektivitet som en ”isbryta-

re”. Humor bröt dock inte isen förrän de inblandade upplevde situationen eller relationen av-
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slappnad. Innan sjuksköterskor använde humor i relationen med patienter använde de icke - 

humoristisk terapeutiskt kommunikation som att lyssna, att beröra eller verbala yttranden. I fle-

ra studier framkom det att intuition var en viktig faktor för sjuksköterskor när de skulle intro-

ducera humor. Intuition var en varning hos sjuksköterskor när humor inte var lämpligt och de 

använde sin intuition för att få en känsla för vilka patienter de kunde skämta med (Dean, 

Kinsman & Gregory, 2005; Greenberg, 2003). 

 

I can’t tell  you how I know but I can tell you that I just feel when it’s appropriate 
and when it isn’t...it’s somthing you can’t even put into words, it’s what you feel 
in your bones (Dean, Kinsman & Gregory, 2005, s. 297). 
 
 

Humor skapar gemenskap, underlättar kommunikation och helhetstänkande 

I flera studier framkom det att i en familjär och avslappnad atmosfär var det lätt att utveckla en 

ärlig relation mellan sjuksköterska och patient. Sjuksköterskor menade att humor kunde bestå 

av enkelt verbalt samspel mellan sjuksköterskor och patienter praktiserad i en positiv kärleks-

full atmosfär. Humor var en hjälp för att skapa närhet bland människor (Beck, 1997; Struthers, 

1999; Isola & Åstedt-Kurki, 1997; Åstedt-Kurki & Liukkonen, 1994). Beck (1997) menade vi-

dare att när sjuksköterskor och patienter delade humoristiska ögonblick hjälpte det till att skapa 

gemenskap. I flera studier framgick det att humoristiskt samspel mellan sjuksköterskor och pa-

tienter var så kraftfullt att sjuksköterskor kom ihåg dessa erfarenheter flera år senare med gläd-

je och tillfredsställelse. Lättsamt retande gav ett varmt gensvar och snabbt skapades en innerlig 

kontakt mellan sjuksköterskor och patienter (Beck, 1997; Dean, Kinsman & Gregory, 2005). 

Sjuksköterskor upplevde att humor var en delad erfarenhet, vilket resulterade i att relationerna 

med patienter stärktes (Struthers, 1999).  

 

That morning as I was helping him get ready I told him a political joke that he 
loved. He laughed out loud, grabbed my hand and squeezed it. It was such a small 
moment, but I felt good. I made him laugh. It was a moment that was happy for 
him and he had so few moments left. He died 2 weeks later at home. When I heard 
that I felt sad. But every time I think of him I think of him laughing at my joke – 
just happy that I finally told him one (Beck, 1997, s. 350).  

 

I en studie av Beck (1997) framkom att i extremt stressiga situationer var humor ett sätt för 

sjuksköterskor och patienter att kommunicera med varandra. När sjuksköterskor sökte ett sätt 

att få kontakt med skrämda patienter, så var humor ofta svaret. När sjuksköterskor upplevde 

hjälplöshet i kontakten med patienter använde de humor som en strategi. Sjuksköterskor berät-
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tade hur varaktiga de positiva effekterna av humor i interaktion med patienter var. I studien av 

Dean, Kinsman och Gregory (2005) beskrev sjuksköterskor att humor hade sociala funktioner, 

som var signifikanta för att etablera, utveckla och underhålla relationer. I flera studier framgick 

det att sjuksköterskor i allmänhet ansåg att humor var en viktig och användbar aspekt i kom-

munikationen, som var individuell och unik för varje enskild patient (Isola & Åstedt-Kurki, 

1997; Struthers, 1999; Åstedt-Kurki & Liukkonen, 1993). I Greenbergs (2003) studie menade 

sjuksköterskor att gemensamt skratt var en speciellt kraftfull form av sjuksköterske-patient 

kommunikation på grund av dess terapeutiska funktion.  

 

Humor was our way we could communicate and a way that the patient could han-
dle the severity of his situation (Beck, 1997, s. 348) 

 

I en studie ansåg sjuksköterskor att humor fick patienter att må bättre på många olika sätt. 

Mänsklig interaktion i form av skoj, skämt och skratt hade en positiv inverkan på välbefinnan-

det (Åstedt-Kurki och Liukkonen, 1994) och ett sätt att använda helhetstänkande i omvårdna-

den (Thornton & White, 1999). Beck (1997) beskrev att humor var ett verktyg för att lätta upp 

stämningen, en sjuksköterska sade att hon tyckte om skratt och hade som rutin att försöka ska-

pa en omgivning som var glädjefylld och stödjande.  

 

She makes everybody laugh and it’s such good medicine, brilliant and the pa-
tientes love it as well and I’m sure it helps, helps speed their recovery (Jackson, 
2005, s. 115).  
 

You’ve got to try and take an holistic approach to patient care, and humour and 
happiness are a very big part of everybody’s everyday life (Thornton & White, 
1999, s. 273).  

 
 
Humor lindrar ängslan, underlättar svåra situationer och förmedlar kärlek 

Flera studier visade att humor hjälpte sjuksköterskor, patienter och deras närstående att lätta på 

stress, spänningar och lindra oro och ängslan. Humor fick patienter att må bättre och slappna 

av, vilket kunde göra att smärta lindrades. Sjuksköterskor använde humor för att bryta extremt 

spända situationer och det var en viktig aspekt för att hjälpa sjuksköterskor att effektivt ta itu 

med svåra situationer och svåra patienter (Beck, 1997; Dean, Kinsman & Gregory, 2005; 

Thornton & White, 1999; Wanzer et al., 2005; Åstedt-Kurki & Liukkonen, 1994). Wanzer, et 

al., (2005) beskrev att genom att sjuksköterskor använde självironi med patienter som var sju-

ka, nakna eller rädda visade de att de också var mänskliga och sårbara och förstod patienternas 
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känslor. Åstedt-Kurki och Isola (2001) hävdade att sjuksköterskors humor gjorde det möjligt 

för patienter och sjuksköterskor att hantera svåra situationer.  

 

Working on an oncology unit I quickly learned humor could be a very beneficial 
tool to lift the spirits of an otherwise very solemn population (Beck, 1997, s. 348).  

 

Thornton och White (1999) menade att sjuksköterskor ansåg att humor var ett sätt att hantera 

och att överleva i mötet med kritisk sjukdom och hotet om förestående död. Dean, Kinsman 

och Gregory (2005) beskrev att mörk, morbid eller galghumor lyste upp svåra situationer och 

när patienter introducerade galghumor använde sjuksköterskor detta som avstamp för ett djupa-

re samtal. När sjuksköterskor använde humor fungerade det ibland som katalysator, vilket 

hjälpte patienter och familj att själva skämta. Vänliga ord och humor var en hjälp för patienter 

att behålla värdigheten i ovärdiga situationer där patienten var beroende av hjälp. Humor an-

vändes även vid livets slut, men då togs initiativet av de närstående. Humorn var vid dessa till-

fällen ömsint, kärleksfull och personlig och fokuserade på minnen av den person som låg inför 

döden.  

 

...in their last minutes of life I’ve seen humor used there too...it’s very loving hu-
mor, it’s kind of heart-to-heart humor from a family member to the one who’s dy-
ing (Dean, Kinsman & Gregory, 2005, s. 296). 

 

Beck (1997) menade att humor användes av sjuksköterskor som omvårdnadsintervention för att 

minska patienters ängslan, depression och förlägenhet. Vid omvårdnaden av extremt svåra och 

lättretliga patienter var humor en effektiv intervention som sjuksköterskor använde. När sjuk-

sköterskor kände sig hjälplösa i umgänget med patienter prövade de humor som strategi, vilket 

resulterade i att de på ett effektivt sätt kunde kommunicera med dessa patienter. Enligt Dean, 

Kinsman och Gregory (2005) använde sjuksköterskor lättsamma skämt som distraktion när de 

utförde sårvård eller hjälpte patienter med personlig hygien. I flera studier framkom det att 

sjuksköterskor använde humor i omvårdnaden för att nå terapeutiska mål, vilket tillät utveck-

ling av kommunikation och var ett meningsfullt stöd vid olika kriser som död och döende 

(Dean, Kinsman & Gregory, 2005; Greenberg, 2003). Jackson (2005) beskrev att nyexamine-

rade sjuksköterskor ansåg att skratt var en hjälp för tillfrisknandet. Skratt sågs i samma ljus 

som humor och var en komponent som påverkade hälsa och sjukdom. Skratt och humor ansågs 

ha många positiva effekter på kroppens möjligheter att minska stress. I studier framgick det att 
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humor användes för att hjälpa patienter att klara av enkla uppgifter och för att undervisa och 

instruera patienter (Wanzer et al., 2005; Åstedt-Kurki & Liukkonen, 1994). 

 

While taking care of an extremely irritable and crabby elderly woman, humor was 
the best therapeutic approach (Beck, 1997, s. 348). 
 

 

Att skratta tillsammans med kollegor stärker atmosfären  

I flera studier framgick det att humor hade ett stort inflytande på atmosfären på arbetsplatsen, 

men fungerade även på motsatt sätt, att atmosfären påverkade förekomsten av humor. Humor 

ledde till bättre motivation och tillfredsställelse med arbetet. Sjuksköterskor identifierade hu-

mor och skratt som positiva aspekter för atmosfären och var en hjälp för att hantera svåra situa-

tioner (Isola & Åstedt-Kurki, 1997; Jackson, 2004; Åstedt-Kurki & Isola, 2001; Åstedt-Kurki 

& Liukkonen, 1994). I en studie av Thornton och White (1999) framkom att sjuksköterskor an-

såg att ett gott skratt gjorde att de kände sig bättre, det var en ”må bra faktor” som höjde humö-

ret. Författarna skrev vidare att humor var viktigt för att hantera stress och var ett sätt för sjuk-

sköterskor att hantera patienters långvariga sjukdom och död. Åstedt-Kurki och Liukkonen 

(1994) beskrev att sjuksköterskor ansåg att humor spelade en stor roll för att hjälpa dem att 

hantera arbetsrelaterad stress. Humor kunde även vända ett tråkigt arbete till att vara intressant 

och på samma gång muntra upp människor. Många dagliga, tunga arbeten upplevdes roligare 

om humor var inblandad. Galghumor var en sjukhusjargong som var en viktig copingstrategi 

vid svåra situationer.  

 

Humour is part of the team and the process of how the team works together. If 
you get on well as a team, it’s easy to be humorous, if you don’t it doesn’t happen. 
In this job you have to interact with each other as a member of the team. What he 
does next to you is very important, relies on you and vice versa (Thornton & 
White, 1999, s. 273). 

 

I Thorntons och Whites (1999) studie hävdade sjuksköterskor att användandet av humor var ett 

sätt att undvika utbrändhet. Att ”lätta på trycket” var betydelsefullt för sjuksköterskor, att skoja 

när det hade varit mycket att göra, eller när en speciell situation hade inträffat. Dean, Kinsman 

och Gregory (2005) beskrev att sjuksköterskor upplevde att humor i teamet ledde till gemen-

skap, gav energi och ömsesidigt stöd. Humor ledde till stunder av andrum och lättade upp det 

tunga i arbetssituationen. När personalen hade tid att sitta ner tillsammans och kom ihåg hän-



 13

delser från förr blev det ofta skratt, vilket gav styrka till teamet. Medan svåra stunder och situa-

tioner var svåra att glömma, var det de roliga historierna som gjorde det lättare att uthärda.  

 

I think we all need ways of relieving stress, and I find humour is good for me. We 
do some awful things to patients, and awful things happen to them. If we couldn’t 
laugh about them or make jokes, it would be terrible. It’s an important part of let-
ting off steam (Thornton & White, 1999, s. 271).  

 
We joke among coworkers, funny things or situations (Wanzer et al., 2005, s. 
116).  
 

 
Diskussion  
Syftet med litteraturstudien var att beskriva sjuksköterskors upplevelser av humor i omvård-

nadsarbete. Analysen resulterade i fyra kategorier; humor kräver anpassning, humor skapar 

gemenskap, underlättar kommunikation och helhetstänkande, humor lindrar ängslan, underlät-

tar svåra situationer och förmedlar kärlek, att skratta tillsammans med kollegor stärker atmo-

sfären. I resultatet framkom att anpassning och intuition var betydelsefullt för att upptäcka när 

humor lämpande sig. Humor var ett användbart verktyg för att skapa gemenskap och underlätta 

kommunikation mellan sjuksköterskor, patienter och deras närstående. Humor hjälpte sjukskö-

terskor att lindra patienters oro och ängslan och var ett värdefullt redskap för att reducera pati-

enters stress. Användandet av humor hade en välgörande effekt på patienters välbefinnande 

och personalen uppmuntrades att använda humor som en omvårdnadsintervention för att höja 

människors livskvalitet. Skratt och humor hade ett stort inflytande på atmosfären på arbetsplat-

sen och var ett sätt att lätta på trycket. Att dela humor förde teamet tillsammans, skapade band 

och gav en känsla av gemenskap.  

 

I kategorin humor kräver anpassning framkom att anpassning och intuition var av stor betydel-

se när sjuksköterskor introducerade humor. Det var nödvändigt att veta med vem sjuksköters-

kor kunde skämta med och att humor under inga omständigheter får förolämpa patienter. An-

nan forskning visar att känslighet för anpassning vid användandet av humor som terapeutisk in-

tervention är absolut nödvändigt.  

 

Det är betydelsefullt att använda sin intuition för att upptäcka när humor är lämpligt och att 

inse att inte alla har en känsla för humor (Hulse, 1994). I Engström och Söderbergs (under 

tryckning) studie framgår att intensivvårdssjuksköterskor anser att samtal om dagligt liv och att 
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skratta tillsammans med nära släktingar känns bra, men det är någonting som sker naturligt och 

kan inte planeras in i förväg. Sumners (1990) påpekar att det är nödvändigt att sjuksköterskor 

förstår i vilka situationer och under vilka omständigheter humor är positivt och när det är nega-

tivt för patienter. Chapple och Ziebland (2004) hävdar att det är viktigt att vara försiktig när 

humor används i omvårdnad, eftersom skämt kan vara förödmjukande, sårande, skrämmande 

och kan orsaka ilska, därför bör initiativet komma från patienter.  

 

Martin (2004) anser att viss slags humor passar in i en situation men är skadlig i en annan. Den 

skadliga humorn, som är sarkastisk, ironisk eller nedvärderande kan påverka hälsa negativt. 

Bellert (1989) beskriver att anpassning är viktigt, för att kunna bedöma patienters mottaglighet 

för humor, eftersom humor inte är lämpligt under en akut kris, vilket också framgick i resulta-

tet i detta arbete. Olsson, Backe, Sörensen och Koch (2001) framhåller att sjuksköterskor anser 

att humor är betydelsefullt i omvårdnad, och empati vid användandet av humor är nödvändigt. 

Sjuksköterskorna i deras studie menar att försiktighet vid användandet av humor och skratt är 

viktigt och att aldrig överdriva. Att veta när humor är lämpligt och när det passar med skämt 

poängterades. Sjuksköterskorna menar vidare att hänsyn måste visas eftersom möten sker mel-

lan olika nationaliteter, kulturer och olika generationer och därför kan det vara svårt att förstå 

varandras humor.  

 

Olsson, Koch, Backe och Sörensen (2000) beskriver att när patienter är uppfyllda av bekym-

mer över sin situation, så är det inte lämpligt att de blir bemötta med leenden och skämt, efter-

som det kan upplevas mycket upprörande. Humor ska inte skydda patienten från sanningen 

utan bara göra den lättare att uthärda. Personal måste fråga sig själva, hur, när och med vem 

humor ska användas för att hjälpa patienten, eftersom humor kan vara som att gå på ”nattgam-

mal” is. Rosenheim och Golan (1986) menar att humor bör användas med försiktighet och om-

sorg tas angående vilka skämtsamma uttryck som används. Att förstå när humor är passande 

innebär att ta hänsyn till om och hur, med vem och när det är passande.  

 

Det är viktigt att sjuksköterskan lyssnar på patienterna för att få en uppfattning om personen i 

fråga. Sjuksköterskan måste lära känna patienten och använda sin empatiska förmåga för att 

bedöma om humor kan användas. Att vara på samma våglängd och att använda humor vid rätt 

situation och med rätt person är A och O.   
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I kategorin humor skapar gemenskap, underlättar kommunikation och helhetstänkande fram-

gick att humor var en hjälp för att skapa en känsla av närhet och gemenskap bland människor. 

Vidare framkom att humor var ett sätt för sjuksköterskor och patienter att kommunicera med 

varandra.  

 

Johnson (2002) visar att patienter upplever att när sjuksköterskor skämtar är det en hjälp att ut-

veckla en djupare relation mellan dem. Sjuksköterskor upplevs som mänskligare, känsligare 

och mer trovärdiga och patienter känner sig som människor och inte som ett ting. Edvardsson, 

Sandman och Rasmussen (2005) visar att patienter upplever att det är betydelsefullt att ha nå-

gon att prata med. Att dela skämt och skratt, men även sorg leder till gemenskap. Adamsen, 

Midtgaard Rasmussen och Sonderby Pedersen (2001) beskriver att manliga patienter upplever 

att humor är en viktig beståndsdel som lyser upp vänskapen. Det viktigaste är att utrymme 

finns för humor med sarkasm och ironi, som är nödvändigt för att upprätthålla en speciell man-

lig, förtrolig kultur. Patienter skrattar inte åt varandra utan med varandra. Det är tillåtet att 

skämta om den andres tillstånd på ett humoristiskt sätt eftersom de ”sitter i samma båt”. John-

son (2002) hävdar att när sjuksköterskor använder humor utvecklas en stark gemenskap mellan 

sjuksköterskor och patienter som är byggd på förtröstan och tillit.  

 

Caris-Verhallen, Kerkstra och Bensing (1999) beskriver att leenden har en positiv inverkan vid 

social kommunikation. Genom beröring och ett leende under möten med patienter skapas 

kommunikation. Hulse (1994) anser att humor kan hjälpa till att utveckla en helande relation 

mellan sjuksköterska och patient. Skratt och humor etablerar kommunikation och tillåter pati-

enten att förstå sig själv och sin situation. Om patienten känner sig hotad och skör eller inte 

förstår meningen med humor kan det bygga barriärer i kommunikationen. Vad som upplevs 

som roligt för en patient kan verka tråkigt och vulgärt för en annan. Johnson (2002) hävdar att 

humor leder till en öppen kommunikation mellan sjuksköterskor och patienter vilket är nöd-

vändigt för att få information om patienter och hur de hanterar sin sjukdom. I Ditlows (1993) 

studie framkommer att humor är en uppskattad ”tvåvägs” kommunikation, där den som uttalar 

det humoristiska lyser upp livet och den som tar emot humorn blir road och underhållen. Freud 

(1997, s. 506, 510) ansåg att humor inte bara har något befriande över sig, utan också något 

storslaget och upplyftande. Alla människor har dock inte förmågan att inta den humoristiska at-

tityden, den är en dyrbar och sällsynt gåva och många saknar förmågan att njuta av humor som 

förmedlas till dem.  

 



 16

Om sjuksköterskor har förmåga att se och lyssna för att veta när det är lämpligt att använda 

humor, kan det vara en hjälp till att utveckla en helande relation och riva ner barriärer mellan 

sjuksköterska och patient. Gemensam humor kan leda till att de delar något betydelsefullt, vil-

ket gör att relationer stärks.  

 

I kategorin humor lindrar ängslan, underlättar svåra situationer och förmedlar kärlek framgick 

att humor var en hjälp för sjuksköterskor, patienter och deras närstående att lätta på stress, 

spänningar och lindra oro och ängslan. I kategorin framkom även att humor var en effektiv 

omvårdnadsintervention som sjuksköterskor använde i sitt arbete för att hjälpa, distrahera, un-

dervisa patienter och de ansåg att det var en hjälp för tillfrisknande. 

 

Dickerson, Boehmke, Ogle och Brown (2006) beskriver att en cancersjuk kvinna använder 

humor i sin e-mail korrespondens som hon menar är hennes livlina. Det är en hjälp för henne 

att hantera svårigheterna med cellgiftsbehandlingen. Att dela sina erfarenheter med andra ses 

som ett ljus i slutet av tunneln. Pasquali (1990) hävdar att humor lättar på psykosociala pro-

blem och konflikter och är ett sätt att mer effektivt hantera stress och spänningar. Sumners 

(1990) fann att patienter använder humor för att lätta på ängslan, reducera obehag över att vara 

i en främmande omgivning och det är ett sätt att närma sig sjuksköterskan. Författaren menar 

vidare att humor kan användas för att minska konflikter och vara en hjälp vid problemlösning 

för att förhindra en negativ situation.  

 

Åstedt-Kurki, Isola, Tammentie och Kervinen (2001) framhåller att humor ger patienterna kraft 

att hantera sin nya livssituation och sitt förändrade hälsotillstånd, och han eller hon får en möj-

lighet att hoppas och tro på förbättring. Författarna hävdar även att humor är ett sätt för sjuk-

sköterskor och patienter att hantera rädsla och ängslan i svåra situationer. Johnson (2002) fann 

att genom skratt kunde patienter hantera sin situation på ett bättre sätt och att inte ta så allvar-

ligt på sin sjukdom och behandling. Patienterna menar att humor gör dem mer avslappnade och 

hjälper dem att inte ge upp, vilket gör situationen mer uthärdlig. I en studie av Hulse (1994) vi-

sas att sjuksköterskor använder humor för att hjälpa patienter att undvika ängslan i svåra situa-

tioner, humor kan lindra stress och känslor av förtvivlan hos patienter. James (1995) menar att 

humor är ett värdefullt verktyg för att hantera stressorer i livet. Med så många sjukdomar som 

är relaterade till stress, är humor en viktig förebyggande åtgärd. Ditlow (1993) fann att humor 

får patienter att glömma sig själva och sin smärta, de blir mindre ängsliga och mer hoppfulla 

och de fokuserar på att allt ska gå bra istället för att det ska gå dåligt.  
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Shermans (1998) och Åstedt-Kurkis, Hopias och Vuoris (1999) beskriver att humor är ett nöd-

vändigt verktyg som styr och guidar oss genom mörka och svåra stormar i livet. Det är en till-

gång som kan förhöja livskvalitén, och är en process för att bli hel. Humor är en hjälp för att 

balansera känslor vilket resulterar i avslappning, tillfredsställelse och kontroll. Humor är en 

anpassningsbar copingmekanism som är en del i den terapeutiska processen som ger ett annat 

perspektiv på problem. Åstedt-Kurki, Paavilainen, Tammentie och Paunonen-Ilmonen (2001) 

hävdar att samspel mellan sjuksköterskor, patienter och närstående är viktigt för att ge informa-

tion, trygghet och holistisk vård. Patientens sjukdom påverkar familjemedlemmarna. De behö-

ver stöd och därför är det viktigt att personalen stöttar och informerar de närstående, eftersom 

sjukdom är en kris för hela familjen. Houston, McKee, Carroll och Marsh (1998) menar att an-

vändandet av humor kan ha en betydande och välgörande effekt på det psykologiska välbefin-

nandet på äldre människor på äldreboenden. Personalen på boenden bör uppmuntras att använ-

da humor för att höja livskvalitet för de äldre.  

 

Seaward (1992) menar att humor är ett terapeutiskt verktyg som stärker banden mellan patien-

ter och terapeuter under behandlingsprocessen och detta leder till framsteg och förbättring. 

Hulse (1994) framhöll att missbruk av humor skapar negativa konsekvenser i det terapeutiska 

samspelet. När sjuksköterskor har bedömt patienten och identifierat att humor är en användbar 

komponent i de dagliga aktiviteterna, kan humor användas som intervention i omvårdnad. Ja-

mes (1995) framhöll att humor endast är lämplig och terapeutisk när den används i en varm, 

kärleksfull och tillitsfull atmosfär. Richman (2001) fann att humor har en naturlig samhörighet 

med terapi, humor river ner barriärer och behovet av status. Det hjälper sjuksköterskor att se 

människan bakom diagnosen, och det är en hjälp för patienten att se sig själv bakom diagnosen. 

I Ditlows (1993) studie konstateras att patienter upplever att humor är ett sätt att glömma smär-

tan för en stund och att humor är en hjälp för att behålla den mentala hälsan och är en källa till 

hopp. Att se livet från den ljusa sidan ger distans och distraktion från sjukdom och smärta, det 

är ett sätt att hantera verkligheten. Patienter uppskattar humor och ser det som ett sätt att åter-

hämta sig fysiskt och känslomässigt. Lohne och Severinsson (2006) menar att trots att livssitu-

ationen vändes upp och ner på grund av sjukdom ger deltagarna aldrig upp hoppet. Förtröstan, 

hopp och viljestyrka behövdes för att hantera situationen, och det är betydelsefullt att hitta käl-

lan till hopp inom sig själv.  
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Humor kan vara en tröst när livet är svårt och kan ge människor kraft att se med andra ögon på 

sin förändrade livssituation. När en människa är allvarligt sjuk innebär inte det att han eller hon 

behöver vara allvarlig hela tiden. Det kan vara så att personen i fråga är den som mest av alla 

behöver tillfällen till leenden och skratt och att glömma det som är svårt och istället leva i nuet.  

När sjuksköterskor använder humor som intervention i sitt arbete med patienter kan det hjälpa 

dem på många olika sätt, som att hantera svåra känslor och svåra situationer och även inge 

hopp. När humor används på rätt sätt är det ett enkelt hjälpmedel som höjer människans välbe-

finnande.  

 

I kategorin att skratta tillsammans med kollegor stärker atmosfären framkom att humor hade ett 

stort inflytande på atmosfären på arbetsplatsen och att atmosfären påverkade förekomsten av 

humor och var ett sätt att ”lätta på trycket” vid olika situationer. Åstedt-Kurki, Isola, Tammen-

tie och Kervinen (2001) fann att humor och skratt lättar på atmosfären, lindrar spänningar och 

rädslor och är en hjälp för att skapa en nära relation mellan sjuksköterska och patient. Patienter 

upplever att den positiva atmosfären på avdelningen påverkar dem positivt och leder till ökat 

välbefinnande. I Edvardssons, Sandmans och Rasmussens (2005) studie konstateras att patien-

terna upplevde att det är någonting med atmosfären på avdelningen som gör att skämt är tillå-

tet, vilket lyser upp dagen. Atmosfären lugnar ner, det finns ett naturligt välbefinnande på hela 

avdelningen. Sumners (1990) beskriver att sjuksköterskor använder humor för att hantera situa-

tioner som är svåra. Sjuksköterskor anser att humor är ett måste för att orka och upplever hu-

mor som en positiv och nödvändig kraft i arbetsteamet. Bellert (1989) fann att humor som an-

vänds bland sjuksköterskor mildrar stress och utbrändhet och stärker relationerna i teamet. 

Sherman (1998) menar att dela humor för teamet tillsammans, det skapar band och river ner 

barriärer och ger en känsla av att vi är i detta tillsammans. Ett gott sinne för humor reducerar 

stress för den enskilda individen och för hela organisationen. Humor förbättrar kommunikatio-

nen genom att tillåta diskussion av allvarliga och känslomässigt ansträngda ämnen. Humor för-

bättrar arbetsmoralen och ger bättre arbetstillfredsställelse. Att lära sig hur arbetet kan bli roli-

gare skapar bättre arbetare. Humor är smittsamt och kan snabbt spridas i teamet och till patien-

terna. Sjuksköterskor som har en bra känsla för humor, njuter av livet och som har en förmåga 

att skratta åt sig själva och med andra, har mycket att ge patienterna. Näslund (1999, s. 84) be-

skriver att efter kärlek är arbetsglädje den viktigaste glädjen vi har eftersom vi tillbringar så 

stor del av vårt liv på vår arbetsplats.  

 



 19

I denna kategori framkom att atmosfären på avdelningen påverkades av förekomsten av humor. 

Humor var en hjälp för sjuksköterskor att hantera olika känslor och situationer, detta bekräftas 

även av annan forskning. Det är viktigt att det är tillåtet med skratt och humor på arbetsplatsen, 

att arbetsledningen uppmuntrar personalen och att det är ”högt i tak”. Arbetstempot är högt 

idag och neddragningar av personal är stora, därför är det angeläget att göra allt för att förhind-

ra stress och utbrändhet. Förekomst av humor på arbetsplatsen är en källa till glädje, gemen-

skap och tillfredsställelse med arbetssituationen som höjer stämningen och smittar av sig i tea-

met och till patienterna.  

 

Litteraturstudien har analyserats med hjälp av kvalitativ innehållsanalys med manifest ansats. 

Kvalitativ innehållsanalys innebär att fenomen beskrivs som grundas på människors upplevel-

ser. Genom att manifest analys har använts påvisas att det som sägs i originaltexten och resul-

taten beskriver det sanna. Kvalitativ forskning är en bra metod när forskaren vill belysa männi-

skors erfarenheter och upplevelser från ett inifrånperspektiv (Holloway & Wheeler, 2002, s. 

10, 16, 172-173; Polit & Beck, 2004, s. 29-36).  

 

Trovärdigheten anser vi vara god. Vi har använt oss av en analysmetod med manifest ansats, 

men det finns ändå risker att egna värderingar och tolkningar förvrängt beskrivna upplevelser 

(Jfr. Downe-Wambolt, 1992). Fördelar med manifest ansats innebär att vi har varit textnära och 

inte tolkat. För att stärka trovärdigheten ytterligare granskades vår data av handledare, lärare 

och kurskamrater i projekt-, data- och rapportseminarier. Begränsningar med studien kan vara 

att endast 10 artiklar har använts i analysarbetet och att alla artiklar är skrivna på engelska. Ef-

tersom engelska inte är vårt förstaspråk kan viktiga upplevelser har förlorats vid översättning-

arna i analysarbetet. Vi har dock gjort noggranna jämförelser med originaltexten och de över-

satta textenheterna för att minska risken för detta. En förtjänst med studien är att vi har varit 

två personer som var för sig har läst igenom alla studier och tagit ut textenheter som sedan jäm-

förts med varandra. Vi har regelbundet gått tillbaka till originaltexten för att kontrollera att inte 

någon tolkning har gjorts eller att viktig information har tappts bort. Endast granskade veten-

skapliga artiklar som motsvarar vårt syfte har använts i analysarbetet. Eftersom analysen endast 

innehåller 10 artiklar kan trovärdigheten tyckas vara begränsad, men då vårt resultat bekräftas 

av många andra studier anser vi ändå att resultatet är överförbart till andra grupper i liknande 

situationer. 
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Slutsats 

Av denna litteraturstudie framgick att sjuksköterskor upplevde att det krävde anpassning att 

använda sig av humor i omvårdnad och att humor skapade gemenskap, underlättade kommuni-

kation också i svåra situationer. De upplevde också att gemensamma skratt stärkte atmosfären 

mellan kollegor. Resultatet stärks av forskning som visar att humor är en intervention som kan 

ge människor vila från tankarna på sjukdom. Att skämta kan leda till att människor kan känna 

sig friare och mer upprymda. Humor är energi och skapar mer energi (Boge, & Kristoffersen, 

2002), samt ger perspektiv på tillvaron. Vid sjukdom gäller det att ta tillvara livets glädjeäm-

nen och att se det som är ljust i tillvaron (Hellström et al., 1989, s. 150). Humor är en interven-

tion som stärker relationer mellan sjuksköterskor och patienter, och den är ett verktyg för att 

lyckas med god omvårdnad. För att sjuksköterskor ska kunna ge god vård till patienter behövs 

ständigt nya kunskaper som har en positiv betydelse i omvårdnadssituationen. Användning av 

humor bör anpassas till olika åldrar, kulturer och situationer. Fortsatt forskning om humorns 

betydelse i omvårdnaden är av stor vikt eftersom humor bevisligen påverkar människor positivt 

både fysiskt och psykiskt. 
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