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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att jämföra om manliga och kvinnliga studenters 

humorstilar skiljer sig åt efter livstillfredsställelsen kontrollerats för. Humorstilarna som 

jämfördes kommer från mätinstrumentet HSQ och är uppdelade i två positiva humorstilar som 

anses gynnsamma för välmåendet och två negativa humorstilar som anses skadliga för det. De 

positiva humorstilarna är ”Relationsförstärkande” och ”Självförstärkande” medan de negativa 

är ”Aggressiv” och ”Självdestruktiv”. För att undersöka detta användes ANCOVA som 

analysmetod, den relationsförstärkande humorstilen uppfyllde inte kraven och analyserades 

med hjälp av en ANOVA-analys. ANCOVA-analyser utfördes på humorstilarna ”Aggressiv”, 

”Självdestruktiv” och ”Självförstärkande”. Resultatet visade att männen använder sig 

signifikant mer av den aggressiva humorstilen än kvinnor. Det fanns ingen skillnad mellan 

män och kvinnor gällande användandet av självdestruktiv eller självförstärkande humorstil. 

ANOVA-analysen av den relationsförstärkande humorstilen visade inte på någon signifikant 

skillnad mellan könen. 

 

Nyckelord: swls, hsq, studenter, könsskillnader, ancova 
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Abstract 

The aim of this study was to compare if male and female students humor styles differ 

after controlling for life satisfaction. The humor styles that were compared comes from the 

Humor Styles Questionnaire and is split into two positive humor styles which are regarded as 

conducive to well-being and two negative humor styles that are considerate as deleterious to 

well-being. The two positive humor styles are ”Affiliative” and ”Self-enhancing” and the 

negative are ”Aggressive” and ”Self-defeating”. In order to analyse this an ANCOVA was 

used as statistical method, after the assumptions were tested the ”Affiliative” humor style 

didn’t meet the assumptions. Three ANCOVAs were done on the humor styles ”Aggressive”, 

”Self-defeating” and ”Self-enhancing. Main findings include more frequent use of aggressive 

humor style in men compared to women. But no significant difference between the genders 

regarding self-defeating or self-destructive humor style. The ANOVA analysis of the 

”Affiliative” humor style showed no significant difference between the genders. 

 

Nyckelord: swls, hsq, students, gender differences, ancova 
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Inledning 

 

Att ha ”ett bra sinne för humor” är en egenskap som anses önskvärd i samhället och 

har genom tiderna klassats som bland annat förmågan att uppskatta andras humor, kunna 

skapa och återberätta skämt (Martin, 1998). Det finns tre olika definitioner när det gäller ”ett 

bra sinne för humor” (Eysenck, 1972, refererad i Martin, 1998). Det kan innebära att man 

skrattar åt samma saker, att en person skrattar ofta och är lättroad eller så kan det betyda att en 

person är skämtsam och roar andra, något som i dagens samhälle kallas ”festens mittpunkt” 

(Eysenck, 1972, refererad i Martin, 1998). Omwake (1939, citerad i Martin, 1998, s.1) 

beskriver ”ett bra sinne för humor” likt följande: 

 

a very broad, flexible interpretation is commonly attributed to a 'sense of humor.' 

The term is used with reference to creative humor and to appreciation of 

jokes; to slapstick comedy and to intellectual wit; to humorous stimuli perceived 

through the eye or the ear, or even the muscles and cutaneous senses; to 

'laughing over spilled milk.' ... The trait is so all-inclusive and highly prized 

that to say of another: 'He has a grand sense of humor' is almost synonymous 

with: 'He is intelligent, he's a good sport, and I like him immensely.' 

 

Trots att humor definierats som något bra, något önskvärt, finns det humor som både 

är gynnsam mot välbefinnandet och den som är ofördelaktig (Martin, Puhlik-Doris, Larsen, 

Gray & Weir, 2003). Martin et al., (2003) benämner fyra olika humorstilar som människor 

använder sig av i vardagen, varav två anses positiva och två anses negativa för det psykiska 

välmåendet. De två positiva humorstilarna ”Relationsförstärkande” och ”Självförstärkande” 

avser att stärka antingen relationen till andra eller sig själv medan de två negativa 

humorstilarna ”Aggressiv” och ”Självdestruktiv” avser att tära ner på någon annan eller sig 

själv (Martin et al., 2003). 

Den relationsförstärkande humorn avser att stärka relationer med andra genom skämt 

och roliga berättelser, individer som använder sig av en relationsförstärkande humor kan 

skämta om sig själva utan att nedvärdera eftersom de inte tar sig själv på allt för stort allvar 

(Martin et al., 2003). Fokuset i den relationsförstärkande humorstilen är att få andra att må 

bättre utan att det sker på någon annans bekostnad (Martin et al., 2003). Tidigare forskning 

lyfter också upp den relationsförstärkande- och självförstärkande humorstilen som ett sorts 

skydd mot depression (Tucker, Judah, O’Keefe, Mills, Lechner, Davidson & Wingate, 2013). 

Genom att minska ensamhet, blyghet och upplevd känsla att vara en börda för andra, minskar 
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också risken för deprimerade individer att begå självmord (Tucker et al., 2013). Den 

självförstärkande humorn har som fokus att lyfta upp sig själv genom att ha en positiv livssyn, 

att ta sig över hinder som dyker upp i livet med ett humoristiskt perspektiv (Martin et al., 

2003). Den anses även fungera som ett skydd mot ensamhet och lågt självförtroende (Tucker 

et al., 2013).  

De två positiva humorstilarna ”Relationsförstärkande” och ”Självförstärkande” har 

som tidigare nämnt associerats till skyddande faktorer mot ångest, depression och 

självmordstankar (Tucker 2013). Även individer som har social ångest och använder sig av 

positiva humorstilar har en lägre sannolikhet att utveckla depression (Tucker et al., 2013). 

De som använder sig av en aggressiv humorstil upplever en lägre intrapersonell 

kompetens som ger extrema känslor av apati, känslolöshet (Tucker et al., 2013). Aggressiv 

humor innefattar bland annat sexistiska och rasistiska skämt, men kan också innebära en 

mildare form av skämt som sarkasm och retandes (Martin et al., 2003). Skämten dras på 

andras bekostnad utan åtanke om den utsatte eller mottagarnas känslor, och har ett behov av 

att uttrycka sig direkt när tillfälle ges (Martin et al., 2003). När man däremot skämtar på sin 

egen bekostnad kallas detta för självdestruktiv humor och används i första hand som en 

försvarsmekanism för att undvika negativa känslor man upplever om sig själv (Martin et al., 

2003). Individer kritiserar sig själva med syftet att få andra att skratta och känna tillhörighet, 

eller att skämta om sina svagheter innan någon annan hinner skämta på deras bekostnad 

(Martin et al., 2003). Den självdestruktiva humorstilen anses vara den mest skadliga av de 

fyra humorstilarna, eftersom den ökar mottagligheten för depression, depressionssymptom 

och ångestkänslor (Tucker et al., 2013). 

De två skadliga humorstilarna, ”Aggressiv” och ”Självdestruktiv” har associerats med 

en lägre grad av extraversion (sällskaplighet, impulsivitet, livlighet, intensitet etc.) och en 

högre grad av neuroticism (ängslighet, obeslutsamhet, låg självkänsla etc.) vilka inte anses 

som socialt eftertraktade egenskaper och kan då bidra till svagare sociala relationer med andra 

(Kuiper & Leite, 2010). Och tvärtom associeras de två positiva humorstilarna 

”Relationsförstärkande” och ”Självförstärkande” till en högre grad av extraversion och en 

lägre grad av neuroticism vilka anses som eftertraktade egenskaper (Kuiper & Leite, 2010). 

Sociala relationer med andra stärks ofta genom humor, bland annat skämt, detta görs 

med syftet att imponera på den man skämtar med (Martin, 1998). Det är väldigt svårt att 

skapa en relation med någon som inte delar samma humor, när någon aldrig skrattar åt skämt 

eller tvärtom om någon fortsätter skämta men alltid skämtar om fel saker (Kuipers, 2015). 

Med andra ord är kvalitén på skämtet inte allt som krävs för att det ska anses lyckat (Ohlsson, 
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1999). Utan man bör ta hänsyn till normer som bland annat behandlar genus, eftersom 

kvinnor och män förväntas agera olika i sociala interaktioner (Ohlsson, 1999). I skolan kan 

man bland annat se att det är pojkarna som skojar, busar, utmanar läraren och lockar till skratt 

medan flickorna sitter tysta och agerar som publik (Ohlsson, 1999). Ohlsson (1999) menar att 

pojkarna fostras till att bli aktörer där de får lära sig att ta emot olika reaktioner från 

omgivningen som skratt och utskällningar. Flickorna däremot fostras till att vänta på sin tur, 

att ta hand om andra, samarbeta och administrera (Ohlsson, 1999).  

I en studie av Hay (2000) nämns det att kvinnor är mer benägna att använda sig av 

humor som stärker eller skapar solidaritet och att männen använder sig mer av aggressiva 

skämt. Flera studier (Hay, 2000; Martin et al., 2003; Dyck & Holtzman, 2013) rapporterar att 

män oftare använder sig av sarkasm och förlöjligande humor än kvinnor, men också att män 

oftare använder sig av nedvärderande och undvikande humor (Hay, 2000; Martin et al., 2003). 

Kvinnor fokuserar mer på innehållet i sin humor och använder den först och främst i helande 

och stödjande syfte (Hay, 2000). Medan männen oftast använder sig av humor för att lyfta upp 

likheter, imponera och skapa en positiv bild av sig själva (Hay, 2000). Både kvinnor och män 

ämnar stärka sina relationer genom användandet av humor, men det sker på olika sätt. Hay 

(2000) nämner att kvinnor delar med sig av personlig information till varandra medan männen 

fokuserar på att återuppleva gamla minnen tillsammans. När de sociala relationerna stärks 

ökar det subjektiva välbefinnandet (Dyck & Holtzman, 2013). Både genom vetskapen att man 

kan förlita sig på vänner och familj men även genom att ens nära redan har funnits där när de 

behövt stöd av något slag (Siedlecki, Salthouse, Oishi & Jeswani, 2014).  

Ett vanligt fenomen inom socialpsykologin är att dra sig till individer som liknar en 

själv och har liknande åsikter (Montoya & Horton, 2004). Det får oss att må bra om dessa 

relationer baseras på positiva egenskaper eftersom det är en del av det subjektiva 

välbefinnandet (Diener, 1984; Montoya & Horton, 2004). 

Det subjektiva välbefinnandet handlar i grunden om positiv psykologi, där bland 

annat välmående, nöjdhet och tillfredsställelse när man tänker tillbaks på livet tillsammans 

med glädje i nuet hamnar i fokus (Seligman & Csikszentmihalyi, 2014).  

Seligman och Csikszentmihalyi (2014) menar att den positiva psykologin ämnar att 

bland annat försöka höja det subjektiva välbefinnandet hos alla människor. Det subjektiva 

välbefinnandet kan definieras med tre kategorier; Oskuldsfullhet eller helighet, som i dagens 

samhälle innebär att man finner glädje i att andra har en positiv bedömning om vilka de är 

(Diener, 1984); Högre positiv över negativ affekt, där det menas att individen antingen är mer 

mottaglig för eller upplever fler positiva känslor snarare än negativa (Diener, 1984; Seligman 
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& Csikszentmihalyi, 2014). Och till sist; livstillfredsställelse, som innebär den egna 

individens bedömning över sitt liv (Diener, 1984; Seligman & Csikszentmihalyi, 2014).  

Dessa tre kategorier går hand i hand med varandra då Diener (1984) menar att 

människan vill uppfylla vissa krav eller målsättningar utifrån vissa normer. Vanligtvis är det 

sociala normer, så som andra människors egenskaper, någon som faller inom ramen för vad 

som anses önskvärt hos dem (Diener, 1984). Det kan vara likväl praktiska saker som 

egenskaper de besitter och när människan upplever att de har mött dessa krav eller 

målsättningar känner de sig tillfreds med sig själva och sitt liv (Diener, 1984).  

Positiva humorstilar ökar alltså livstillfredsställelsen eftersom de baseras på positiva 

egenskaper och känslor, som i sin tur är en del av det subjektiva välbefinnandet (Diener, 1984; 

Martin et al., 2003; Tucker et al., 2014). Medan negativa humorstilar sänker 

livstillfredsställelsen då de baseras på negativa egenskaper eller känslor (Martin et al., 2003; 

Tucker et al., 2013). 

 

Syfte 

 Syftet med studien var att jämföra om det fanns någon skillnad mellan manliga och 

kvinnliga studenters humorstilar när livstillfredställelse hade kontrollerats för. 

 

Frågeställning 

Finns det någon skillnad mellan manliga och kvinnliga studenter avseende aggressiv 

humorstil med graden livstillfredställelse som kovariat? 

Finns det någon skillnad mellan manliga och kvinnliga studenter avseende 

självdestruktiv humorstil med graden livstillfredställelse som kovariat? 

Finns det någon skillnad mellan manliga och kvinnliga studenter avseende 

självförstärkande humorstil med graden livstillfredställelse som kovariat? 

Finns det någon skillnad mellan manliga och kvinnliga studenter avseende 

relationsförstärkande humorstil med graden livstillfredställelse som kovariat? 

 

Metod 
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Deltagare  

Respondenterna var manliga och kvinnliga studenter i Sverige. Urvalet var av 

tillgänglighetstyp då studiens respondenter fanns tillgängliga under tiden enkäten delades ut 

(Hayes, 2000).  

Den elektroniska enkäten genererade 84 svar medan den enkät som delades ut för 

hand gav ett utfall på 15, vilket blev totalt 99 respondenter där 56 var kvinnor och 37 var män. 

Av dessa hade sex respondenter angett ”Annat” under könsfrågan.  

Studiens kriterier var att respondenterna skulle vara man eller kvinna samt att de 

skulle studera vid ett universitet i Sverige. Det var 90 respondenter som uppfyllde dessa 

kriterier. Dessa var 54 kvinnor (m=26,57, s= 8,01) och 36 män (m= 25,03, s= 6,0). Åldern på 

respondenterna varierade mellan 16–53. Skillnaden i ålder var inte signifikant mellan männen 

och kvinnorna (t(88)= ,981, p= ,329). 

Totalt var 39 av respondenterna singlar, 19 kvinnor och 20 män. 30 av 

respondenterna hade angett att de hade pojk- eller flickvän, dessa var 18 kvinnor och 12 män. 

Inga män hade angett att de var förlovade utan de 12 som hade angett detta var kvinnor. Sju 

respondenter var gifta, där fem av dem var kvinnor och två var män. Skillnaderna i civilstatus 

var signifikanta mellan männen och kvinnorna (X2(3) =13,4, p= ,009). 

Det var totalt 59 som hade angett att de läste ett program (Män=26, Kvinnor=33), 19 

läste fristående kurser (Män=3, Kvinnor=16) och 11 svarade ”annat” (Män=6, Kvinnor=5). 

Skillnaderna i studietyp var signifikanta mellan männen och kvinnorna (X2(3)= 6,035, p= 

,049). 

Design 

Den oberoende variabeln var kön, den beroende variabeln var humorstil och kovariat 

var livstillfredsställelse. 

Instrument  

 Humor Styles Questionnaire (HSQ). Testet är ett självuppskattningstest och avser 

att undersöka fyra olika humorstilar som individer använder sig av i vardagen. De fyra 

humorstilarna ”Aggressiv”, ”Självdestruktiv”, ”Självförstärkande” och 

”Relationsförstärkande” har var för sig 8 påståenden respondenten ska svara på med hjälp av 

en likertskala som sträcker sig mellan 1 – 7 (Martin et al., 2003). ”Instämmer inte alls”, 

”Instämmer inte”, ”Instämmer inte helt”, ”Varken instämmer eller inte”, ”Instämmer på ett 

ungefär”, ”Instämmer” samt ”Instämmer helt” (Martin et al., 2003). Maxpoäng för varje 

humorstil är 56 och minsta poängen är 8. Högre poäng innebär högre grad användning av den 

specifika humorstilen och lägre poäng innebär en mindre grad användning av det (Martin et 
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al., 2003). Testet innehåller 10 omvända påståenden som innebär att poängen räknas tvärtom, 

där påståendena säger emot den humorstil det gäller. Under humorstilen ”Aggressiv” och 

”Relationsförstärkande” finns det fyra omvända påståenden medan ”Självdestruktiv” och 

”Självförstärkande” har båda ett varsitt omvänt påstående. Ett exempel på ett omvänt 

påstående inom den aggressiva humorstilen är ”Folk känner sig aldrig förolämpade eller 

sårade av min humor.”. Svarar respondenten 7 på likertskalan vänds poängen till 1, svarar de 

6 vänds det till 2 och vidare. Andra exempel på påståenden från hela testet kan vara ”Jag 

brukar inte behöva anstränga mig särskilt för att få andra människor att skratta – jag verkar 

vara en naturligt humoristisk person.”, ”Om jag känner mig nere brukar jag kunna muntra 

upp mig själv genom humor.”, ”När någon gör ett misstag brukar jag ofta driva med den 

personen.” och ”Jag kan ofta ryckas med i att nedvärdera mig själv om det får familj eller 

vänner att skratta.”. 

 Satisfaction With Life Scale (SWLS). Avser att mäta det subjektiva välbefinnandet 

hos individer (Diener, 1984). Testet är ett självuppskattningstest med fem påståenden och 

besvaras med en 1 – 7 likertskala, ”Instämmer inte alls”, ”Instämmer inte”, ”Instämmer inte 

helt”, ”Varken instämmer eller inte”, ”Instämmer på ett ungefär”, ”Instämmer” samt 

”Instämmer helt” (Diener, 1984). Maxpoäng för instrumentet är 35 och minsta poängen är 5. 

Ett resultat mellan 5-9 visar på en extremt låg livstillfredsställelse, 10-14 låg tillfredsställelse, 

15-19 under medel, 20-24 medel, 25-29 livstillfredsställd och till sist poäng mellan 30-35 

visar på en hög livstillfredsställelse (Diener, 1984). Exempel på påståenden, ”Det mesta i mitt 

liv är nära mitt ideal.” och ”Om jag kunde leva om mitt liv, skulle jag inte ändra på nästan 

någonting.”. 

Datainsamlingsmetod 

Som datainsamlingsmetod användes en enkät i både pappers- och elektroniskt 

format. Enkäter används för att kunna nå ut till många människor samtidigt och ämnar mäta 

skillnader och samband snarare än tankar och åsikter (Hayes, 2000). Eftersom föreliggande 

studie avsåg att mäta skillnader beslutades det att enkäter var det mest passande 

tillvägagångssättet att samla in datan på.  

Genomförande 

Enkäten skapades via ”Survey&Report” och delades ut i olika grupper på Facebook 

där antingen studenter eller humor låg i fokus med en förfrågan av att vara student vid ett 

universitet i Sverige för att delta. Det var tre grupper som riktade sig mot studenter varav en 

grupp även delade enkäten på deras officiella Instagramkonto. Och tre grupper som riktade 

sig mot humor, ”PK-Humor” som hade 2,021 medlemmar, ”Humor utan Censur” som hade 
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22,509 medlemmar samt sidan ”Ett gott skratt förlänger livet” med 29,263 medlemmar. Det 

delades även ut 25 pappersenkäter vid ett universitet i Sverige. 

Databearbetning 

 När enkäten stängdes och datainsamlingen avslutades, samlades allt datamaterial in 

och exporterades från ”Survey & Report” till datorprogrammet SPSS Statistics.  

 För att analysera resultatet användes en kovariansanalys (ANCOVA), eftersom 

studien avsåg att jämföra två gruppers medelvärden samtidigt kontrollera för en 

bakomliggande variabel, kovariat med ett starkt samband till en beroende variabel (Borg & 

Westerlund, 2012). 

Det finns fyra krav en studie bör uppfylla för att en ANCOVA ska kunna utföras 

(Borg & Westerlund, 2012). Det första kravet är att datan ska vara normalfördelad, för att 

kontrollera detta gjordes en Kolmogorov-Smirnov test där Field (2013) menar att p< .05 är en 

avvikelse från normalfördelningen. Det kunde påvisas att kovariaten var normalfördelad både 

hos kvinnorna och männen. Humorstilarna ”Aggressiv”, ”Självdestruktiv” och 

”Självförstärkande” fick alla värden som kunde påvisa normalfördelning medan 

”Relationsförstärkande” inte uppnådde kravet. I samband med detta skapades även ett 

histogram med en utritad normalkurva och testades för ”skewness” för att kunna utläsa om 

datan var snedfördelad (Borg & Westerlund, 2012). Enligt Borg och Westerlund (2012) anses 

data som normalfördelad om ”skewness” = 0. Vid ± 0,5 anses datan vara något snedfördelad, 

vid ± 1 är den ganska snedfördelad och till sist, vid ± 2 är den kraftigt snedfördelad (Borg & 

Westerlund, 2012). Kovariaten SWLS ansågs approximativt normalfördelad. Humorstilarna 

”Aggressiv”, ”Självdestruktiv” och ”Självförstärkande” visade alla en klockformad 

normalkurva utan snedfördelning medan ”Relationsförstärkande” hade en viss snedfördelning.  

Det gjordes en analys och kvadratrotstransformering på den relationsförstärkande 

humorstilen enligt Statistics (2015) som resulterade i en godkänd snedfördelning och 

normalfördelning. 

Det andra kravet var att populationsvarianserna skulle vara homogena, vilket innebar 

att det skulle finnas liknande spridning i grupperna (Borg & Westerlund, 2012). Detta testades 

med ”Levene’s test for equality of variances”, där variablerna ”Aggressiv”, ”Självdestruktiv”, 

Självförstärkande” och ”Relationsförstärkande” uppfyllde kravet om homogena 

populationsvarianser. Enligt Field (2013) antas populationsvariansen vara homogen om p> 

.05 och som heterogen om p< .05.  

Det tredje kravet var att det skulle finnas linjära samband mellan kovariaten och den 

beroende variabeln (Borg & Westerlund, 2012). Detta kontrollerades genom att utföra 
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korrelationstestet ”Pearson’s r” där kovariaten SWLS testades mot de fyra olika 

humorstilarna ”Aggressiv”, ”Självdestruktiv”, ”Självförstärkande” och 

”Relationsförstärkande” för att kunna utläsa om det fanns ett linjärt samband. ”Pearson’s r” 

ger värden mellan +1 och -1, resultat närmre ±1 innebär ett bättre uppfyllt krav på linjära 

samband (Borg & Westerlund, 2012). Det fanns signifikanta samband mellan SWLS och 

humorstilarna ”Aggressiv”, ”Självdestruktiv” och ”Självförstärkande”. SWLS hade inget 

signifikant samband med humorstilen ”Relationsförstärkande”. 

Det sista och fjärde kravet var att det inte skulle finnas någon interaktionseffekt 

mellan kovariat och den oberoende variabeln utan det skulle vara homogena 

regressionssamband (Borg & Westerlund, 2012). Vid p > 0,05 anses sambanden som 

homogena enligt Field (2013). Även detta kravet uppfylldes av SWLS och samtliga 

humorstilar ”Aggressiv”, ”Självdestruktiv”, ”Självförstärkande” och ”Relationsförstärkande”.  

Eftersom den relationsförstärkande humorstilen inte uppnådde kravet om linjära 

samband valdes den bort från analysen för att kunna utföra en ANCOVA på resterande 

variabler. Kovariaten SWLS och de tre humorstilarna ”Aggressiv”, ”Självdestruktiv” och 

”Självförstärkande” uppfyllde samtliga krav och användes till ANCOVA-analysen.  

 

Bortfall 

Totalt svarade 99 respondenter på enkäten, varav 84 svarade på den elektroniska och 

15 svarade på pappersenkäten. Då sex respondenter ej besvarade om de var man eller kvinna 

valdes dessa bort, eftersom studiens urvalskriterier var män och kvinnor. Två hade ej slutfört 

den elektroniska enkäten utan enbart startat den och svarat halvvägs. En respondent ansågs 

inte svarat sanningsenligt på pappersenkäten, respondenten inledde med olika svar för att 

sedan ge samma svar genomgående större delen av enkäten. Svaren blev då motsägande och 

valdes därför bort för att inte vilseleda datan. 

 

Reliabilitet  

När en studie har uppnått en hög reliabilitet innebär det att datainsamlingen har skett 

på ett tillförlitligt sätt och är replikerbar med liknande resultat oavsett vem som utför testet 

eller när det utförs (Borg & Westerlund, 2012). Med det menas att instrumentet som används 

vid datainsamlingen inte ska ge olika svar vid upprepade mätningar, det handlar om hur 

mycket slumpen kan ha påverkat resultatet (Borg & Westerlund, 2012). 

För att öka studiens reliabilitet gjordes en pilotstudie som skickades ut till fem 

oberoende personer, detta för att kontrollera tydligheten i enkäten (Hayes, 2000). Detta 
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gjordes trots att färdigställda och beprövade enkäter som avsåg att svara på frågeställningen 

användes.  

Med hjälp av en standardiserad procedur ökades reliabiliteten ytterligare, detta 

innebar att alla deltagare fick ta del av samma följebrev med instruktioner (informationstext) 

och samma enkät (Hayes, 2000). Aspekter som inte kunde kontrolleras var den miljö och 

andra omständigheter som deltagaren befann sig i under tiden de svarade.  

När Martin et al., (2003) utvecklade HSQ beräknades Cronbach α för samtliga 

humorstilar och hamnade mellan .77 och .81. ”Aggressiv” humorstil hade α = .77, 

”Självdestruktiv” hade α = .80, ”Självförstärkande” α = .81 och ”Relationsförstärkande” α = 

.80. SWLS beräknades att ha ett Cronbach α på .87 (Diener, Emmons, Larsen & Griffin 

1985). Enligt Brace, Kemp & Snelgar (2012) bör ett mätinstrument inneha en Cronbach α 

över .7 för att kunna säkerställa den interna validiteten.  

Resultatet beräknades i ett datorprogram som utformats för att räkna ut statistiska 

frågor, SPSS Statistics, detta för att undvika beräkningsfel (Brace, Snelgar & Kemp, 2012). 

En hög reliabilitet innebär inte per automatik att en hög validitet har uppnåtts (Borg & 

Westerlund, 2012). 

 

Validitet 

För att uppnå en god validitet bör det finnas en bra kvalité på mätinstrumentet, vilket 

innebär att det mäter det som är för avsikt att mätas (Borg & Westerlund, 2012). Den 

föreliggande studien sig av beprövade mätinstrument med välformulerade frågor som Hayes 

(2000) rekommenderar för att öka validiteten. De beprövade mätinstrumentet HSQ innehåller 

kontrollfrågor för att kunna stärka respondenternas svar och som ger en högre validitet (Borg 

& Westerlund, 2012). 

Martin et al., (2003) uppnådde en god validitet när HSQ jämfördes med differentiella 

och teoretiskt relevanta korrelationer mellan de fyra humorstilarna och andra 

självuppskattningsinstrument som handlade om humor, välmående, intimitet, självkänsla och 

liknande.  

Originalversionerna för båda mätinstrumenten är på engelska men har översatts till 

svenska av tidigare forskare som Plenty, Bejerot, och Eriksson (2014) för HSQ samt Diener 

(1984). De två mätinstrumenten blandades inte utan hölls separat från varandra, inför varje 

mätinstrument skrevs en kort informationstext med för att klargöra för respondenterna vad 

frågorna handlade om. 



   

13 

 

En god validitet är av stor vikt för att kunna åstadkomma en generaliserbarhet som 

sträcker sig över den valda målgruppen (Borg & Westerlund, 2012). 

 

Etiska överväganden  

För att i så god mån som möjligt kunna minimera riskerna med denna studie gavs 

information om frivillighet och anonymitet gällande deltagandet upprepade gånger. Det skrev 

med när enkäten delades på sociala medier, det sades när pappersenkäterna delades ut och det 

fanns med i informationsbrevet (se Bilaga 1) respondenterna fick ta del av innan enkäten 

startade. Detta för att minska risken att respondenterna förbisett den informationen. Då 

enkäten innehöll frågor som kunde anses känsliga och återuppväcka känslor eller minnen 

respondenten fann obehagliga så redogjordes även detta i informationsbrevet tillsammans 

med en kort beskrivning av studien, riskerna, nyttan och syftet. Förutom detta redogjordes 

även hur allt material skulle behandlas och bearbetas, samt vart de kunde ta del av studien när 

den var klar. Om respondenten hade frågor angående studien eller enkäten fanns det även 

kontaktinformation tillgänglig till den ansvarige för enkäten samt de handledare denne hade. 

Innan respondenterna kunde starta den elektroniska enkäten var de tvungna att klicka 

i en kryssruta för att godkänna sitt deltagande i studien, det gick inte att starta enkäten om 

denna ej var ikryssad. Hade det funnits pappersenkäter där respondenterna ej fyllt i 

samtyckes-rutan hade de förstörts och kastats innan enkäten lästes igenom. 

För att kunna säkerställa konfidentialiteten innehöll enkäten inga bakrundsvariabler 

som förhindrade anonymiteten, namn och ort var ovidkommande och samlades därför inte in. 

De enkäter som delades ut i pappersform kunde endas besvaras genom krysslådor eller 

likertskala, samt skriva ålder och hur många månader de studerat. Detta innebar att 

identifiering genom handstil näst intill eliminerades. När pappersenkäterna samlades in togs 

de emot upp och ner för att minska möjligheten för igenkänning, sedan blandades de med de 

andra ifyllda pappersenkäterna för att minska spårbarheten.  

Datamaterialet som samlades in delades inte med någon obehörig och användes 

enbart till denna studie. De elektroniska enkäterna raderades från Survey&Report, 

pappersenkäterna förstördes och kastades när studien slutförts. 

Studien uppfyller därav Vetenskapsrådets forskningsetiska principer inom 

humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (2002) eftersom respondenterna har fått 

information, besvarat samtyckesfråga, ingen spårbar data har samlats in samt att inget 

datamaterial har delats eller använts utanför denna studie. Enligt Vetenskapsrådet (2012) har 
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även anonymitet uppnåtts då insamlingen av pappersenkäter gjordes utan att individens 

identitet antecknades. 

Resultat 

Eftersom humorstilen ”Relationsförstärkande” inte uppfyllde samtliga krav för en 

ANCOVA genomfördes tre analyser på de kvarvarande humorstilarna ”Aggressiv”, 

”Självdestruktiv” och ”Självförstärkande”. Dessa testades med SWLS (livstillfredsställelse) 

som kovariat för att kontrollera för den signifikanta skillnaden i användandet av olika 

humorstilar mellan män och kvinnor.  

Det minsta värdet för livstillfredsställelse låg på 9 och det högsta 33 (m= 22,02, s= 

6,74). Männen hade ett minimumvärde på 9 med ett maxvärde på 33 (m= 21,25, s= 6,78) och 

kvinnornas minsta värde låg på 10 och högsta på 33 (m= 22,54, s= 6,73).  

Ett korrelationstest med ”Pearson’s r” visade på en signifikant korrelation mellan 

kovariaten livstillfredsställelse och de tre humorstilarna; ”Aggressiv” r= -.22 (p= .035), 

”Självdestruktiv” r= -.26 (p= .015) och ”Självförstärkande” r= .30 (p= .004). Det fanns ingen 

signifikant korrelation mellan kovariaten livstillfredsställelse och humorstilen 

”Relationsförstärkande” r= .03 (p= .793).  

När livstillfredsställelse hade kontrollerats, kunde en signifikant skillnad i 

användandet av humorstilen ”aggressiv” mellan könen urskiljas (F(1,87)= 10,15, p= .002, 

partial η2= .10). För medelvärden och standardavvikelse se tabell 1 (Bilaga 2). 

När livstillfredsställelse hade kontrollerats, kunde inte en signifikant skillnad i 

användandet av humorstilen ”självdestruktiv” mellan könen urskiljas (F(1,87)= .043, p= .836, 

partial η2= .00). För medelvärden och standardavvikelse se tabell 1 (Bilaga 2). 

När livstillfredsställelse hade kontrollerats, kunde inte en signifikant skillnad i 

användandet av humorstilen ”självförstärkande” mellan könen urskiljas (F(1,87)= 1,99, p= 

.191, partial η2= .02). För medelvärden och standardavvikelse se tabell 1 (Bilaga 2). 

För att kunna analysera den relationsförstärkande humorstilen gjordes istället en 

ANOVA-analys där ingen signifikant skillnad mellan könen kunde urskiljas gällande 

humorstilen ”relationsförstärkande” (F(1,87)= .717, p= .399). För medelvärden och 

standardavvikelse se tabell 2 (Bilaga 2). 
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Diskussion 

Syftet med studien var att jämföra om det fanns någon skillnad mellan manliga och 

kvinnliga studenters humorstilar med graden livstillfredsställelse som kovariat.  

Likt tidigare studier (Hay, 2000; Martin et al., 2003; Dyck & Holtzman, 2013) som 

tar upp könsskillnader gällande humoranvändandet, visade den aktuella studien att männen 

använder en högre grad av aggressiv humorstil än kvinnorna. Den föreliggande studien visar 

på en signifikant skillnad mellan män och kvinnor gällande den aggressiva humorstilen efter 

kontroll av livstillfredsställelsen, vilket innebär att hur tillfreds män och kvinnor är med livet 

inte har någon betydelse när det gäller denna humorstil. Däremot visade ”Pearson’s r” på ett 

negativt samband mellan den aggressiva humorstilen och livstillfredsställelsen, som tyder på 

att ju mer tillfreds man är med livet desto mindre använder man sig av en aggressiv humorstil. 

Den aggressiva humorstilen är en av de två humorstilarna som anses negativ och skadlig för 

det subjektiva välbefinnandet och är kopplad till neuroticism, ilska, fientlighet och aggression 

(Martin et al., 2003). Den är alltså associerad med egenskaper som inte ses som socialt 

eftertraktade och innebär att individer som använder sig av en mer aggressiv humorstil själva 

är mindre socialt eftertraktade. Vilket kan vara skadligt för livstillfredsställelsen och det 

subjektiva välmåendet eftersom de starka sociala relationerna kan utebli. Utan det sociala 

stödet blir livstillfredsställelsen lidande och det subjektiva välmåendet blir svårare att uppnå 

(Diener, 1984; Kuiper & Leite, 2010; Siedlecki et al., 2015). Däremot kan den aktuella 

studien inte helt hålla med om att en aggressiv humorstil enbart skulle vara skadlig för 

livstillfredsställelsen och det subjektiva välmåendet eftersom tidigare studier (Hay, 2000; 

Leist & Müller, 2013) också lyfter vikten av hur människor interagerar med varandra. Hay 

(2000) nämner att aggressiva skämt kan ses som acceptabla och öka tillhörigheten i relationer 

om det är inom vänskapens förhållningsramar. Leist och Müller (2013) anser att en aggressiv 

humorstil kan vara användbar när det gäller att behålla sin plats i den sociala hierarkin vilket 

då leder till en känsla av kompetens och ökar det subjektiva välbefinnandet. Den aktuella 

studiens respondenter bestod mestadels av singlar och individer som hade en pojk- eller 

flickvän, vilket lyfter att de sociala relationerna inte nödvändigtvis behöver vara romantiska 

för att bidra med stöd utan det kan också vara vänskapligt stöd. I vidare studier skulle det vara 

intressant att öka antalet respondenter för att se om det skulle bli ett annat resultat. Slutsatsen 

för den aggressiva humorstilen, med den aktuella studiens resultat och tidigare forskning i 

åtanke, är att den aggressiva humorstilen i grund och botten bör vara skadlig för det 

subjektiva välmåendet men ändras beroende på de sociala relationerna man befinner sig i 

snarare än hur tillfreds man är med livet. Så länge de positiva affekterna är fler än de negativa 
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bör även en aggressiv humorstil kunna leda till ett subjektivt välbefinnande och en hög 

livstillfredsställelse (Diener, 1984; Seligman & Csikszentmihalyi, 2014). Att männen i den 

aktuella studien använder sig i högre grad av en aggressiv humorstil än kvinnor har alltså 

inget med livstillfredsställelsen i sig att göra utan kan mer troligtvis handla om de kulturella 

koderna, uppfostran och interaktioner inom sociala relationer istället. I vidare studier vore det 

därför intressant att undersöka om det subjektiva välmåendet snarare än livstillfredsställelse 

hade gett andra resultat då flertalet studier (Diener, 1984; Ohlsson, 1999; Montoya & Horton, 

2004; Dyck & Holtzman, 2013; Seligman & Csikszentmihalyi, 2014; Siedlecki et al., 2014) 

har fått fram att sociala relationer är en del av det subjektiva välbefinnandet. En sådan studie 

hade eventuellt kunnat lyfta upp om individer med en aggressiv humorstil ligger i riskzonen 

för depression eller självmord vilket i tidigare studier (Tucker et al., 2013) lyfts upp. 

Studien fann ingen signifikant skillnad mellan män och kvinnor gällande 

användandet av den självdestruktiva humorstilen efter en kontroll av livstillfredsställelse. 

Vilket innebär att män och kvinnor använder sig i samma grad av en självdestruktiv humor 

när livstillfredsställelsen är på samma nivå hos båda grupperna. Det lyfter möjligheten att 

livstillfredsställelsen kan vara orsaken till vilken grad den självdestruktiva humorstilen 

används snarare än könet. Ohlsson (1999) fann att män oftare använder sig av en 

självdestruktiv humorstil än kvinnor, för att de kulturella koderna sätter press på männen att 

vara humoristiska och kan då leda till ett behov av att hävda sig. Denna teori kan stödjas med 

den aktuella studiens resultat när sambandet lyftes upp med ”Pearson’s r” där det, likt den 

aggressiva humorstilen, visade på ett negativt samband mellan livstillfredsställelse och den 

självdestruktiva humorstilen. När en högre grad av självdestruktiv humor används sänks 

livstillfredsställelsen och med det finns det en risk att det subjektiva välbefinnandet också 

sänks. Martin et al., (2003) beskriver individer som använder sig av en självdestruktiv 

humorstil som underhållande och ”klassens clown” men belyser också att de ofta har dåligt 

självförtroende och söker bekräftelse från andra genom att trycka ner sig själva. Andra studier 

påpekar dock att det finns en nytta med en självdestruktiv humorstil, när den används till att 

förhandla om sin plats i den sociala hierarkin genom att skämta om sig själv för att skapa en 

starkare relation till andra (Leist & Müller, 2013). Detta är enligt den aktuella studiens resultat 

en självklar möjlighet, men trots detta kan inte det faktum att nyttan av humorstilen inte 

överväger graden av livstillfredsställelse. Individer bör sträva efter relationer som höjer vår 

livstillfredsställelse och ökar vårt subjektiva välbefinnande snarare än relationer som är 

praktiska. Att denna studies respondenter till mestadels var singlar eller hade pojk- och 

flickvänner kan haft en inverkan på medelvärdet för livstillfredställelse som hamnade på 22, 
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02 vilket enligt Diener (1984) klassificerat som medel, eftersom starka intima relationer 

vanligtvis leder till en högre känsla av socialt stöd. Det hade varit intressant i vidare studier se 

om ett högre konstant värde för livstillfredsställelse hade gett andra resultat. Slutsatsen för 

den självdestruktiva humorstilen, trots att det inte fanns någon signifikant skillnad i 

användandet av den självdestruktiva humorstilen mellan män och kvinnor i den aktuella 

studien, antas livstillfredställelse snarare än kön spela roll i vilken grad man använder sig av 

den. Att en självdestruktiv humorstil med bland annat skämt på egen bekostnad inte bara tär 

på självförtroendet utan det sänker även livstillfredsställelsen och det subjektiva välmåendet. 

Studien fann ingen signifikant skillnad i användandet av den självförstärkande 

humorstilen mellan män och kvinnor. Vilket överensstämmer med Martin et al.,’s (2003) 

studie där inte heller de fann en signifikant skillnad gällande den självförstärkande 

humorstilen mellan könen. ”Pearson’s” visade på ett positivt samband mellan 

livstillfredställelse och den självförstärkande humorstilen, vilket innebär att ju högre 

livstillfredställelse desto mer används den självförstärkande humorstilen. Med andra ord 

betyder det att både män och kvinnor som har en mer positiv syn på livet och har ett 

humoristiskt perspektiv även under stress också upplever sig mer tillfreds med livet. Och 

därefter ökas det subjektiva välbefinnandet. Enligt tidigare forskning (Martin et al., 2003) är 

den självförstärkande humorstilen associerad med öppenhet, självförtroende och välmående 

vilket den aktuella studien också visar på.  

Att humor ses som en eftertraktad och önskvärd egenskap i samhället bör tas med en 

nypa salt eftersom användandet av de skadliga humorstilarna ökar risken för att hamna i en 

depression, utveckla ångestsymtom, ångest och kan eventuellt även leda till självmord 

(Tucker et al., 2013). Tidigare forskning (Martin, 1998; Kuiper & Leite, 2010) menar också 

att de skadliga humorstilarna ”Aggressiv” och ”Självdestruktiv” minskar chansen att bli 

omtyckt av andra. Eftersom en del av det subjektiva välbefinnandet handlar om den sociala 

jämförelsen skulle det kunna betyda att individer som använder sig av de två skadliga 

humorstilarna fortfarande skulle kunna uppleva en hög grad av livstillfredsställelse, förutsatt 

att de jämför sig mot andra med liknande humorstilar. Vilket förutom denna studie har belyst, 

även tas upp i forskning gjord av Ohlsson (1999) samt Montoya och Horton (2004) även tar 

upp i sina studier. 

Den relationsförstärkande humorstilen visade inte på någon signifikans i den 

föreliggande studien och inte heller på en korrelation med livstillfredsställelse. Vilket innebär 

att livstillfredsställelse inte hänger ihop med en relationsförstärkande humorstil i denna studie. 

Föregående studier (Martin et al., 2003; Dyck & Holtzman, 2013; Siedlecki et al., 2014) som 
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tidigare har undersökt dessa fyra humorstilar belyser att det existerar ett samband mellan den 

relationsförstärkande humorstilen och välmående. Anledningen till att resultatet från den 

föreliggande studien skiljer sig mot andra studier kan bero på antalet respondenter, sambandet 

mellan den relationsförstärkande humorstilen och välmående kan eventuellt framkomma ur ett 

större stickprov och inte vara lika tydligt i ett mindre. 

En generell slutsats är att humorstilar, skadlig eller inte skadlig för det subjektiva 

välbefinnandet inte handlar så mycket om könsskillnader utan mer om hur människor 

interagerar med varandra, vilken typ av relation och referensramar de har att förhålla sig till. 

De sociala relationerna och stödet tas oftast upp i forskning som nämner humorstilar eller 

livstillfredsställelse, vilket gör att det blir ett centralt begrepp i den aktuella studien. När man 

hänvisar till den positiva psykologin Seligman och Csikszentmihalyi (2014) diskuterar i sin 

studie lyfter det upp vikten av att prisa det positiva snarare än att kritisera det negativa. Och 

likt de antika filosoferna Democritus och Epictetus lyfte upp, håller även denna studie med 

om; ”.. it is not what happens to people that determines how happy they are, but how they 

interpret what happens.” (refererad i Seligman & Csikszentmihalyi, 2014). 

Det finns inte många studier som handlar om humorstilar och ännu färre som kopplar 

humorstilar till könsskillnader eller livstillfredsställelse. Vilket är en anledning till vidare 

forskning inom ämnet då den aktuella studien tillsammans med tidigare forskning lyft upp 

möjligheterna för att livstillfredställelse kan vara en prediktor för vilken typ av humorstil 

individer använder sig av, och även tvärtom, att den mest frekvent använda humorstil kan vara 

en prediktor för livstillfredsställelsen. I vidare studier bör pappersenkäter eventuellt undvikas, 

specifikt genom utdelande på skolor, där kan risken för response bias öka rejält. Response 

bias innebär att respondenter inte svarar sanningsenligt utan svarar som de tror sig förväntas 

svara (Borg & Westerlund, 2012). Vid utdelning av pappersenkäterna satt respondenterna 

sällan ensamma och kan då ha påverkats av varandra, eventuellt genom diskussion utmed 

enkäten och på så sätt inte svarat som de själva tycker eller känner. En styrka med studien är 

att det inte fanns några skevheter i urvalet gällande ålder och ökar på så sätt 

generaliserbarheten av studien. Däremot fanns det flera celler med en lägre förväntad frekvens 

än 5 när signifikansanalysen genomfördes på civilstatus och studietyp, vilket gör att resultatet 

bör tolkas med viss försiktighet. I vidare studier rekommenderas därför fler deltagare för att 

kunna analysera om civilstatus eller studietyp kan haft inverkan på resultatet.    
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Bilaga 1. 

Informationsbrev 

 

Hej! 

Mitt namn är Amanda Björklund och jag genomför en kandidatuppsats i psykologi vid 

Karlstads universitet nu under höstterminen 2016. Min uppgift innebär att jag ska samla in ca 

100 enkäter, sammanställa dem statistiskt och redovisa i en skriftlig rapport. Detta kommer 

ske främst via denna enkät men även en del pappersenkäter kommer delas ut vid Karlstads 

Universitet. Undersökningen rör humor och sociala interaktioner hos manliga och kvinnliga 

studenter, och söker då dig som är en man eller kvinna och studerar vid ett universitet. 

Syftet med studien är att undersöka förhållanden mellan humor, livstillfredsställelse och 

sociala situationer. Det finns inte många studier om ämnet och studien skulle eventuellt kunna 

lyfta vikten av vidare forskning inom ämnet då det är kopplat mot det psykiska och sociala 

välmåendet.    

 

Att svara på enkäten tar ca 10 minuter. Deltagandet är frivilligt och du kan avbryta när som 

helst. Enkäten består av en samtyckesfråga, fem bakgrundsfrågor och tre frågor med totalt 

fyrtionio påståenden som handlar om hur du uppskattar din humor, dina sociala interaktioner 

och livstillfredsställelse. Enkäten består av frågor som handlar om hur du hanterar sociala 

situationer, om du inte vill svara på den typen av frågor råder jag dig att avstå från denna 

enkät. Jag samlar inte in några uppgifter som kan avslöja din identitet och de enkäter som 

delas ut för hand kommer att blandas så de inte kan kopplas till vem som fyllde i enkäten. De 

elektroniska enkäterna är anonyma och kan inte heller de kopplas till en enskild person. 

Svaren kommer behandlas konfidentiellt och inga obehöriga kommer att se svaren. Resultatet 

av undersökningen redovisas med hjälp av statistik där ingen enskild persons svar kan utläsas. 

När studien är klar kommer enkätens elektroniska svar att raderas från samtliga platser de 

behandlats och de enkäter som samlats in för hand kommer att förstöras och kastas. När 

uppsatsen är klar kommer den finnas tillgänglig på http://diva-portal.org/   

 

Har du några frågor rörande enkäten eller undersökningen i övrigt, kontakta mig eller någon 

av mina handledare.  

Tack! 

 

Med vänlig hälsning: 

 

Amanda Björklund 

Mail: - 

 

Handledare: 

 

Henrik Bergman  

Mail: - 

Nina Svensson 

Mail: - 
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Bilaga 2. 

Tabeller 

 

Tabell 1 

Justerade och icke-justerade medelvärden (m) och standardavvikelse (sd) för de tre 

humorstilarna ”Aggressiv”, ”Självdestruktiv” och ”Självförstärkande” med 

livstillfredsställelse (SWLS) som kovariat. 

  Icke-justerade Justerade 

  Män Kvinnor Män Kvinnor 

  m s m s m s m s 

Aggressiv  32,72 6,61 27,74 7,71 32,57 1,15 27,85 0,94 

Självdestruktiv  32,58 7,73 31,72 10,35 32,31 1,51 31,91 1,23 

Självförstärkande  36,14 8,03 34,19 7,78 36,37 1,28 34,03 1,04 

Notering: SWLS = 22,02 

 

Tabell 2 

Medelvärden (m) och standardavvikelse (sd) för humorstilen ”Relationsförstärkande”. 

  Män Kvinnor 

  m s m s 

Relationsförstärkande  45,69 7,25 44,30 8,18 

 


