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Sammanfattning 

 Syftet var att undersöka huruvida mätningar av kreativitet som en 

domängenerell egenskap kan visa på samband mellan en domängenerell kreativ prestation 

och det för kreativitet domänspecifika området humor. Dessutom undersöktes huruvida de 

maladaptiva humorstilarna kan förklara skillnaden i kreativa prestationer. En Internetbaserad 

enkätstudie användes med 281 studenter från ett svenskt universitet. Enkäten utgjordes av tre 

delar bestående av tre separata test – Sense of Humor Questionnaire (SHQ-6) användes för att 

mäta respondenternas sinne för humor, Humor Style Questionnaire (HSQ) för att mäta 

respondenternas humorstil och Alternate Uses Test (AUT) gav respondenterna möjlighet att 

redovisa en kreativ prestation. Resultatet visade inte på några signifikanta korrelationer 

mellan respondenternas sinne för humor och deras kreativa prestationer. De maladaptiva 

humorstilarna kunde inte heller förklara någon signifikant skillnad i respondenternas kreativa 

prestationer. Däremot hade en låg grad av självutplånande humorstil en signifikant 

interaktionseffekt gällande skillnader i elaborering mellan låg och hög grad av aggressiv 

humorstil.  

Nyckelord: Kreativitet, Domängeneralitet, Domänspecificitet, Humor, Sinne för Humor, 

Maladaptiva Humorstilar, Regressionsanalys, MANOVA, Internetenkät  
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Abstract 

 The aim was to examine whether measurements of creativity as a domain 

general trait can explain possible connections between a domain general creative 

performance and one of the creative domain specific areas, humor. Another aim was to 

examine whether the maladaptive humor styles can explain possible differences in creative 

performances. An Internet-based survey was used on 281 students from a Swedish university. 

The survey was composed of three parts consisting of three separate measuring instruments – 

Sense of Humor Questionnaire (SHQ-6) was used to measure the respondents’ sense of 

humor, Humor Style Questionnaire (HSQ) measured the respondents’ humor style and 

Alternate Uses Test (AUT) gave the respondents an opportunity to account for their creative 

performances. The results showed no significant correlations between the respondents’ sense 

of humor and their creative performances. Neither could the maladaptive humor styles 

explain any significant differences in creative performances. However it was found that a low 

degree of self-defeating humor style had a significant interaction effect on differences in 

elaboration between low and high degrees of aggressive humor style. 

Keywords: Creativity, Domain generality, Domain specificity, Humor, Sense of Humor, 

Maladaptive Humor Styles, Regression Analysis, MANOVA, Internet Survey   
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Inledning 

Kreativitet 

Kreativitet har visat sig vara ett svårdefinierbart begrepp med många olika 

förklaringsmodeller och teorier. Kampylis och Valtanen (2010) kunde finna och 

sammanställa 42 olika definitioner av begreppet sedan 1950. Tack vare begreppets 

omfattning, finns skillnader i uppfattningar både inom och mellan olika forskningsfält 

(Kozbelt, Beghetto & Runco, 2010). Synonymt för de flesta kreativitetsteorier är dock 

betydelsen av personers förmåga och potential att vara nyskapande (Brodin, Carlsson, Hoff, 

Rasulzada, Tellhed & West, 2014). Andra vanligt förekommande definitioner berör personers 

problemlösningsförmåga och möjlighet att behandla sin omvärld på unika och 

okonventionella vis (Kampylis & Valtanen, 2010). I tidigare definitioner av Guilford (1950) 

och Torrance (1966) ligger större fokus på att se kreativitet som en mer omfattande mänsklig 

förmåga. En slags känslighet inför problem, kunskapsluckor och diskrepans som stöts på i 

livet och som får en att söka lösningar på dessa(Guilford, 1950; Torrance, 1966).  

Bland de tidigaste teorierna om kreativitet finner vi dessutom Guilfords (1957) 

distinktion mellan konvergent och divergent tänkande. Med ett konvergent tänkande söker 

man enbart en lösning på ett problem. Ett divergent tänkande innebär däremot sökandet av 

flera alternativa lösningar på problemet. Det är inom detta divergenta tänkande som man kan 

mäta personers kreativa potential (Guilford, 1957; Kozbelt et al., 2010). Även om Guilford 

(1957) själv menade att divergent tänkande endast är en del av begreppet kreativitet och 

därmed inte kan likställas med kreativitet, används grunderna till hans eget test som mäter det 

divergenta tänkandets olika dimensioner, Alternate Uses Test, än idag inom en stor del av 

kreativitetsforskningen (Kim, 2006). Kozbelt et al. (2010) ser dock styrkor i att mäta 

divergent tänkande då det ofta formar en uppskattning av både den kreativa process och 

produkt som ofta uppstår i Guilfords och liknande tester.  

Just den kreativa produkten är ett vanligt återkommande begrepp inom 

kreativitetsforskningen (Zeng, Proctor & Salvendy, 2011). Det härstammar från Rhodes 

(1961) indelning av kreativitet i en modell bestående av fyra perspektiv – produkt, process, 

person och press – och innebär den slutgiltiga produkt, artefakt, problemlösning eller tanke 

som utvinns ur den kreativa process som en enskild person undergår under viss 

miljöberoende press (Runco & Kim, 2011). Av dessa fyra möjliga perspektiv att granska 

kreativitet ur, ses den utvunna kreativa produkten oftast som det mest utmärkande tecknet på 

kreativitet (Amabile, 1982). Således finner vi definitioner av kreativitet som ”creation of new 

and useful objects including ideas as well as concrete objects” (Mayer, 1999, s. 450). Horn 
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och Salvendy (2006) har en liknande uppfattning och menar att kreativitet består av en 

individ- eller grupprocess som resulterar i en kreativ artefakt (t.ex. en målning, låt, idé eller 

tanke). Det är dessutom först i och med valida och reliabla mätningar av den kreativa 

produkten som de tre övriga perspektivens påverkan kan granskas (Amabile, 1982; Zeng et 

al., 2011). 

 

Mätningar av kreativitet 

Vid mätningar av kreativa produkter och processer har ovan nämnda Guilfords 

Alternate Uses Test (AUT) ofta använts. Testet består av att ett objekt presenteras för 

deltagarna. Deltagarnas uppgift är sedan att inom en viss tidsram komma på så många olika 

användningsområdet för detta objekt som de förmår. De olika dimensionerna av divergent 

tänkande som bedöms i detta test – flöde, elaborering, originalitet och flexibilitet – har 

samtliga sin grund i Guilfords (1957) modell över intellektets struktur. Flöde innebär det 

antal alternativa idéer och förslag som en person kan ge inom en viss tidsram för att t.ex. lösa 

ett problem. Med elaborering menas personens förmåga att utveckla sina idéer och förslag, 

genom att t.ex. göra dem mer detaljrika eller sätta dem i en kontext. Originalitet åsyftar hur 

vanligt förekommande en viss idé eller ett förslag är – ju mindre vanligt idén eller förslaget 

är, desto högre bedöms originaliteten. Personers flexibilitet beror på hur indelade deras idéer 

och förslag är i olika kategorier (Kim, 2006; Zeng et al., 2011). 

Dessa dimensioner av det divergenta tänkandet ligger även till grund för ett 

annat välanvänt test inom kreativitetsforskningen, Torrance Test of Creative Thinking 

(TTCT), som ämnar mäta personers kreativa kapacitet (Kim, 2006). Torrance test har 

kritiserats för att det inte operationaliserar Torrance egen definition av kreativitet (Chase, 

1985). Testet mäter enbart vissa delar av kreativa tankeförmågor, men kan inte ge en 

fulländad uppskattning av kreativitetens alla dimensioner (Zeng et al., 2011). Torrance (1974) 

hävdade dock själv att det inte går att förutsäga en persons kreativa beteende till fullo utifrån 

höga poäng på TTCT. Gällande testets validitet, har det däremot visat sig att mätningar av 

TTCT har gett signifikanta prediktiva värden inför personers senare kreativa prestationer 

(Cramond, Matthews-Morgan, Bandalos & Zuo, 2005).  

 

Kreativitet och specialområden 

TTCT och AUT, två av de mest vanligt förekommande testen inom 

kreativitetsforskning utgår båda från en domängenerell definition av kreativitet som en 

förmåga alla människor besitter, somliga i högre grad än andra (Kaufman, Kozbelt, Bromley, 
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Geher & Miller, 2008). En individ som ger höga värden på dessa tester anses vara kreativ 

inom samtliga domäner i sitt vardagsliv (Silvia, Kaufman & Pretz, 2009). Men kan dessa 

tester även ge uppskattningar av kreativiteten hos experter inom specifika domäner? I och 

med att det tar lång tid för människor att nå den grad av kompetens som krävs för att man 

skall bli kallad expert, finns det lite data att tillgå gällande kreativitet hos domänspecifika 

experter och genier (Kaufman et al., 2008). Således försvåras möjligheterna att jämföra 

kreativitet mellan olika domäner. Men en studie utförd av Baer (1993) bevisas det att 

kreativitet varierar beroende på domänspecifikation. Studien ämnade mäta personers kreativa 

prestationer inom olika områden. Deltagarna fick bl.a. skapa lösningar på matematiska 

pussel, skriva dikter och berättelser samt rita och måla. Korrelationerna i kreativitet mellan en 

persons olika produkter var låga och icke signifikanta. Baer (1993) ansåg att detta kunde 

innebära att kreativitet inte nödvändigtvis är en domängenerell faktor, utan snarare en faktor 

som kan skilja sig från domän till domän. Andra studier har visat att kreativitet grundas både 

på domängenerella förmågor – som öppenhet, intelligens och divergent tänkande – och 

domänspecifik kunskap och kompetens (Kaufman et al., 2008; Sternberg & Lubart, 1991). 

Zeng, et al. (2011) hävdar dock att inget test som mäter kreativitet eller divergent tänkande 

kan ge en förståelse eller bild av kreativ potential över flera domäner. Om man ämnar 

undersöka kreativitet inom ett domänspecifikt område får man därav en bättre ytvaliditet om 

man använder ett test som är specialdesignat utefter denna domän. 

Silvia et al. (2009) hävdar att kreativa förmågor som divergent tänkande kan ha 

domänspecifika effekter och därmed kunna ge en prediktion av högre prestationer inom 

områden som konst och kreativt skrivande, men inte inom områden som ingenjörskap eller 

ledarskap. Deras studie visar även att andra kreativa dimensioner tenderar att vara antingen 

mer domängenerella eller domänspecifika (Silvia et al., 2009). 

 

Humor 

En specifik domän som ofta kopplas till kreativitet är humor. Torrance (1990) 

hävdade att han med sitt ovan nämnda test, TTCT, kunde mäta tretton kreativa styrkor hos 

individer. Bland dessa tretton styrkor inkluderas humor (Kim, 2006; Torrance, 1990). 

Kaufman et al. (2008) menar att producerandet av kreativ och snabbtänkt humor mycket väl 

kan vara en unik förmåga som inte borde korrelera med andra former av kreativitet. Således 

krävs domänspecifik kunskap inom området humor för att kreativa humoristiska produkter 

skall kunna skapas. Siegler (2004) visar hur professionella komiker besitter stor kunskap om 

humor när de skriver och skapar nya skämt. Att ha ett sinne för humor har dessutom visat sig 
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vara en signifikant prediktor av kreativitetsnivå (Ghayas & Malik, 2013). Vidare har Ghayas 

och Malik (2013) visat på att just elaborering – dvs. till vilken grad man kan göra utförliga 

och detaljerade beskrivningar samt lyfta abstraktionsnivån – vid en kreativ prestation eller ett 

kreativt skapande är en signifikant prediktor för ett högt sinne för humor. Humor som 

egenskap har alltså starka kopplingar till kreativitet och det krävs en stor domänspecifik 

kunskap för att bli en kreativ expert inom området. Men vad menas egentligen med humor 

eller att någon är humoristisk? 

Precis som med kreativitet är humor ett komplicerat område inom psykologin 

med en hel uppsjö av olika definitioner och förklaringsmodeller där ingen enighet råder 

(Ruch, 1998). Gemensamt för majoriteten av humorforskningen är dock distinktionen mellan 

det mer allmänna begreppet humor och de individuella skillnaderna i människors sinne för 

humor (Martin, 2007). Vad menar man då när man säger att någon har ett sinne för humor? 

Enligt Eysenck (1972 i Martin, 2007) finns det tre olika allmänna uppfattningar av vad vi 

menar när vi säger att en person har ett sinne för humor. Dels kan det innebära att personen 

skrattar åt samma skämt som en själv – den konformistiska innebörden. Dels kan det betyda 

att personen skrattar väldigt ofta och åt väldigt mycket – den kvantitativa innebörden. Till sist 

kan det även betyda att personen skapar många humoristiska situationer och underhåller 

andra genom roliga historier och skämt etc. (Eysenck, 1972 i Martin, 2007). Kaufman et al. 

(2008) menar att begreppet sinne för humor bör delas upp i de distinkta delarna produktion av 

humor, förståelse för humor och uppskattning av humor för att man lättare ska kunna skapa 

en förståelse kring vad ett sinne för humor innebär. Att kunna producera humor liknar 

skapandet av andra kreativa produkter, dvs. en förmåga att skapa nya humoristiska situationer 

och produkter i form av t.ex. skämt eller seriestrippar. Likt andra kreativa produkter anses 

den humoristiska produkten vara kreativ – och framförallt humoristisk – först i en social 

kontext där kreativiteten och humorn kan uppskattas av andra (Kaufman et al., 2008; Koppel 

& Sechrest, 1970). Uppskattning av humor syftar härmed till personers känslighet för och 

erfarenheter av att uppfatta något som roligt och underhållande. Då vad som uppskattas som 

humoristiskt kan vara individuellt och baserat bl.a. på personliga och kulturella 

förutsättningar för huruvida man förstår humor, anses det inte vara en allmängiltig förmåga 

eller egenskap (Galloway, 1994). Förståelse av humor är den process som försiggår för att 

man ska förstå den humoristiska poängen i t.ex. ett skämt. Det innefattar en mängd olika 

förmågor som berör språkförmågor, kognitiv komplexitet, flexibilitet och arbetsminnet samt 

problemlösningsförmåga (Shammi & Stuss, 2003; Shultz, 1972). Samtliga av dessa förmågor 

kan ha starka samband med kreativitet och beror på kulturell kunskap (Kaufman et al., 2008). 
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Tillsammans skapar således individers förutsättningar för produktion, förståelse och 

uppskattning av humor en bild av deras sinne för humor (Kaufman et al., 2008). 

De psykologiska effekterna av individers sinne för humor är ett vanligt 

återkommande intresseområde inom humorforskning. Att ha ett gott sinne för humor anses 

förstärka det psykologiska välbefinnandet. Flera studier har visat att ett större sinne för humor 

har starka samband med en positiv självbild och ett högt självförtroende samt låga nivåer av 

ångest och upplevd stress (Abel, 2002; Kuiper & Martin, 1998; Nezlek & Derks, 2001). 

Kuiper et al. (1995) visar även att ett gott sinne för humor höjer motivationsnivåerna och den 

positiva affekten av att utföra uppgifter. Sinne för humor ses även som en önskvärd social 

förmåga för att skapa nya och bevara befintliga relationer till andra – både vänskapliga och 

romantiska (Polimeni & Reiss, 2006; Kaufman et al., 2008). Ghayas och Malik (2013) visade 

dessutom att ett sinne för humor är en signifikant prediktor för social förmåga och kreativitet. 

Men huruvida dessa effekter på både det psykologiska välbefinnandet och skapandet av 

sociala relationer inträffar, beror på vilken humorstil ens sinne för humor är grundad i. 

 

De fyra humorstilarna 

Tills relativt nyligen såg man ett sinne för humor som en socialt önskvärd 

enhetlig psykologisk konstruktion. Man tog inte hänsyn till att olika former av humor kunde 

förekomma och att dessa olika former kunde vara mer eller mindre socialt accepterade eller 

önskvärda (Cann & Matson, 2014). Först 2003 skapade Martin, Puhlik-Doris, Larsen, Gray 

och Weir ett genomarbetat mätinstrument för att kunna göra uppskattningar av fyra distinkta 

sätt att använda humor – fyra humorstilar – genom självskattningsskalan Humor Style 

Questionnaire (HSQ). Med detta mätinstrument kunde två adaptiva humorstilar – 

självförstärkande och anknytande – och två maladaptiva – självutplånande och aggressiv – 

identifieras (Martin et al., 2003). Med den självförstärkande humorstilen används humor som 

en copingstrategi för egen fördel och motverkar stressorer och utmanande situationer. Med 

den självutplånande humorstilen används humor för att underhålla och få bekräftelse av andra 

genom att skämta om sig själv och på sin egen bekostnad (Cann & Matson, 2014; Martin et 

al., 2003). Dessa båda humorstilar är självinriktade medan de två andra, anknytande och 

aggressiv, är inriktade på andra (Cann & Matson, 2014). Den anknytande humorstilen 

används för att skapa goda relationer till andra genom att använda humor för att underhålla 

andra utan att skada någon. Aggressiv humorstil innebär ett användande av humor för att 

skämta på andras bekostnad och därmed bli överlägsen dessa genom att undermåla deras 

värde och skapa klyftor mellan individer (Cann & Matson, 2014; Martin et al., 2003). 
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Med HSQ kan alltså individuella skillnader i dessa fyra olika humorstilar 

uppskattas genom att personer får poängsätta beskrivningar av beteenden som är kopplade till 

de fyra humorstilarna. Cann och Matson (2014) menar att även om de representerade 

beteendena – både de adaptiva och de maladaptiva – kan ses som humoristiska, är det inte 

säkert att de tyder på ett högt sinne för humor. Vidare kunde Cann och Matson (2014) genom 

att låta romantiska partners skatta sig själva efter beteendebeskrivningarna i HSQ, visa på att 

de adaptiva humorstilarna – anknytande och självförstärkande – sågs som mer socialt 

önskvärda, medan de maladaptiva humorstilarna – aggressiv och självutplånande – ansågs 

kunna vara skadliga för sociala relationer. Till sist vädjar Cann och Matson (2014) att vidare 

forskning bör undersöka vilka positiva aspekter de maladaptiva humorstilarna har – t.ex. om 

de har någon mån av taktisk innebörd i form av att som ledare för en grupp, försvaga 

ambitiösa och konkurrerande gruppmedlemmar med hjälp av aggressiv humor, eller sänka 

och humanisera sin egen roll som respektingivande auktoritet med hjälp av självutplånande 

humor.  

Som ledare eller chef kan det finnas behov av att använda sig av olika 

humorstilar för att förbättra organisationskulturen och skapa ett mer kreativt arbetsklimat 

(Romero & Cruthirds, 2006; Westwood & Johnston, 2013). Ledaren bör dock ha i åtanke 

vilken organisationskultur som råder innan en humorstil kan väljas och appliceras (Romero & 

Cruthirds, 2006). Romero och Cruthirds (2006) hävdar att de bästa humorstilarna att använda 

för att främja ett kreativt klimat är de adaptiva – anknytande och självförstärkande. Detta 

beror på att anknytande humor kan skapa en större öppenhet för nya idéer genom att det får 

folk att slappna av och bli mindre benägna att ägna sig åt kritik och självförstärkande humor 

kan skapa humoristiska underdrifter av misslyckade idéer (Romero & Cruthirds, 2006). 

Däremot nämner de inget om de maladaptiva humorstilarnas roll i skapandet av kreativa 

klimat och kreativa produkter.  

 

Problemformulering 

   Kreativitet har genom historien ofta definierats som en domängenerell 

egenskap och att somliga människor är mer kreativa än andra. Flera av de tidiga instrument 

som använts – och som fortfarande används – för att mäta divergent tänkande och kreativa 

prestationer utgår från samma sorts definitioner och operationaliseringar av kreativitet. 

Således har lite hänsyn tagits till individuella skillnader i kreativitet inom mer 

domänspecifika områden. Ett sådant domänspecifikt område som utgår från kreativitet och 

skapar kreativa klimat är humor. Människor med ett högt sinne för humor har även en positiv 
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självbild, höga motivationsnivåer, sociala förmågor samt kreativa förmågor för att kunna 

utföra kreativa prestationer och skapa humoristiska och kreativa produkter. Ett högt sinne för 

humor beror dock på vilken humorstil man främst använder sig av. Forskning har visat att de 

adaptiva humorstilarna – anknytande och självförstärkande – är de humorstilar som är bäst 

lämpade för ett högt sinne för humor och därmed skapandet av kreativa klimat och produkter. 

Däremot finns det lite forskning som fokuserar på de maladaptiva humorstilarnas betydelse 

för kreativa förmågor och prestationer. 

 Då mätinstrument som fortfarande används för att mäta kreativa prestationer tar 

lite hänsyn till individuella skillnader inom domänspecifika områden, finns det ett intresse att 

fokusera på användningen av ovan nämnda test (AUT) för att undersöka huruvida dess 

mätningar hör ihop med det domänspecifika området humor genom att mäta personers sinne 

för humor. Vid bedömning av respondenters svar på AUT, finns ett flertal olika 

bedömningskategorier att utgå från, men då elaborering tidigare har visat sig vara en 

signifikant prediktor för ett högt sinne för humor, kommer fokus att hamna på just denna 

variabel i bedömningen. Det är även av intresse att belysa de maladaptiva humorstilarnas 

betydelse för kreativa förmågor och prestationer då detta område inte har behandlats 

tillräckligt inom tidigare forskning.  

 

Syfte 

 Syftet var att undersöka huruvida mätningar av individers domängenerella 

divergenta tänkande i en kreativ prestation hör ihop med deras sinne för humor samt huruvida 

hög eller låg grad av självutplånande eller aggressiv humorstil kan förklara skillnader i 

kreativ prestation. 

 

Hypoteser  

H1: Det går att förutsäga graden av en persons kreativa prestation utifrån dennes sinne för 

humor.  

H2: Skillnad i kreativ prestation kan förklaras av grad av (låg och hög) aggressiv humorstil. 

H3: Skillnad i kreativ prestation kan förklaras av grad av (låg och hög) självutplånande 

humorstil. 

 

Metod 

Deltagare 
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Urvalsgruppen bestod av studenter från ett svenskt universitet (N = 281). Ett 

tillgänglighetsurval användes i och med att enkäten blev tillgänglig för samtliga studenter vid 

universitetet via en gemensam Internet-baserad läroplattform. Könsfördelningen var 

snedfördelad då 66 (23,5%) av deltagarna var män och 215 (76,2%) var kvinnor. 

Åldersintervallet för deltagarna var 18 – 61 år (M = 27,97, SD = 8,674). 

Deltagarnas fördelning gällande utbildningsinriktning såg ut på följande sätt: 

135 (48%) hade en utbildningsinriktning inom området 

Lärarprogram/Samhällsvetenskap/Humaniora; 23 (8,2%) hade en utbildningsinriktning inom 

området Handelshögskola; 35 (12,5%) hade en utbildningsinriktning inom området 

Hälsa/Vård/Socialt Arbete; 54 (19,2%) hade en utbildningsinriktning inom området 

Ingenjör/IT/Naturvetare; 34 (12,1%) hade en utbildningsinriktning inom området Övrigt. 

Deltagarna hade studerat mellan 0 – 20 terminer (M = 5,16, SD = 3,367). 

Av deltagarna hade 154 (54,8%) låg grad av aggressiv humorstil och 127 

(45,2%) hög grad av aggressiv humorstil. 149 (53%) hade låg grad av självutplånande 

humorstil och 132 (47%) hade hög grad av självutplånande humorstil.  

Av de deltagare som uppvisade låg grad av aggressiv humorstil var 22 män och 

132 kvinnor. Av de deltagare som uppvisade hög grad av aggressiv humorstil var 44 män och 

83 kvinnor. Ett oberoende t-test visade att det fanns en signifikant skillnad i könstillhörighet 

beroende på om respondenten uppvisade låg eller hög grad av aggressiv humorstil (p = 

0,000062). Av de deltagare som uppvisade låg grad av självutplånande humorstil var 26 män 

och 123 kvinnor. Av de deltagare som uppvisade hög grad av självutplånande humorstil var 

40 män och 92 kvinnor. Ett oberoende t-test visade att det fanns en signifikant skillnad i 

könstillhörighet beroende på om respondenten uppvisade låg eller hög grad av 

självutplånande humorstil (p = 0,011).  

Av de 135 deltagare som hade en utbildning inom området 

Lärarprogram/Samhällsvetarprogram/Humaniora, uppvisade 77 en låg grad av aggressiv 

humorstil och 58 uppvisade en hög grad av aggressiv humorstil. Gällande grad av 

självutplånande humorstil, uppvisade 79 av dessa en låg grad och 56 uppvisade en hög grad.  

Av de 23 deltagare som hade en utbildning inom området Handelshögskola, 

uppvisade 8 en låg grad av aggressiv humorstil och 15 en hög grad av aggressiv humorstil. 

Gällande grad av självutplånande humorstil, uppvisade 11 av dessa en låg grad och 12 en hög 

grad. 

Av de 35 som hade en utbildning inom området Hälsa/Vård/Socialt Arbete, 

uppvisade 19 en låg grad av aggressiv humorstil och 16 en hög grad av aggressiv humorstil. 
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Gällande grad av självutplånande humorstil, uppvisade 18 av dessa en låg grad och 17 en hög 

grad. 

Av de 54 som hade en utbildning inom området Ingenjör/IT/Naturvetare, 

uppvisade 29 en låg grad av aggressiv humorstil och 25 en hög grad av aggressiv humorstil. 

Gällande grad av självutplånande humorstil, uppvisade 24 en låg grad och 30 en hög grad. 

Av de 34 som hade en utbildning inom området Övrigt, uppvisade 21 en låg 

grad av aggressiv humorstil och 13 en hög grad av aggressiv humorstil. Gällande grad av 

självutplånande humorstil, uppvisade 17 en låg grad och 17 en hög grad.  

 

Design 

 Föreliggande studie baserades på en kvantitativ enkätundersökning med 

deduktiv ansats. Studien var jämförande och ämnade att mäta tre separata samband och 

prediktioner. Dessa tre mätningar hade Sinne För Humor som prediktorvariabel samt varsin 

beroende variabel – Flöde, Elaborering och Medelvärde av Elaborering respektive. Samtliga 

beroende variabler var mått för kreativ prestation.  

Studien ämnade även mäta variansen mellan olika grupper. Testet som mätte 

humorstilar gav två oberoende variabler – Grad av Aggressiv Humor och Grad av 

Självutplånande Humor – som var för sig hade två betingelser – Hög respektive Låg. Dessa 

oberoende variabler mättes mot beroende variablerna Flöde, Elaborering och Medelvärde av 

Elaborering ur testet för kreativ prestation i en flervägs multivariat variansanalys 

(MANOVA). 

 

Instrument  

Sense of Humor Questionnaire SHQ-6: Testet (Svebak, 1996) konstruerades 

för att mäta personers sinne för humor. Originaltestet SHQ består av tre olika delar med sju 

frågor i respektive del. De tre olika delarna består av ett eget frågeområde – meta message 

sensitivity (M-items), liking of humorous situations (L-items) och mirthful expression (E-

items). Av dessa tre delar har M-items och L-items visat sig ha god validitet, men inte E-

items (Svebak, 1996). SHQ-6 som användes i föreliggande studie är en kort och reviderad 

version av Svebaks (1996) originaltest och är översatt till svenska. Det består av sex frågor – 

varav tre är M-items och övriga tre är L-items. Testet utgörs av en fyrgradig 

självskattningsskala där respondenten fyller i det alternativ som bäst passar den egna 

attityden till olika påståenden gällande humor. Det användes i enkätens fjärde del, bestående 

av fråga 15 – 20, där fråga 15, 16 och 19 är M-items och fråga 17, 18 och 20 är L-items. 
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Cronbach alpha på 0,85 utförd av Svebak (2010) visade att frågorna i detta test har en hög 

inre reliabilitet.  

 

Humor Style Questionnaire HSQ: Testet (Martin et al., 2003) konstruerades 

för att mäta grad av personers humorstilar. En svensköversatt version av testet användes i 

enkätens femte del, bestående av fråga 21 – 36. I sin helhet mäter testet personers grad av 

fyra olika humorstilar – aggressiv, självutplånande, självförstärkande och anknytande 

humorstil. De delar av testet som användes var de som mäter personers grad av 

självutplånande och aggressiv humorstil. Dessa två delar har i tidigare tester visat på en stark 

inre reliabilitet med Cronbachs alpha på 0,77 för aggressiv humorstil och 0,80 för 

självutplånande humorstil (Martin et al., 2003). Cronbachs alpha på 0,22 mellan de två 

delarna visar på att de mäter skilda områden (Martin et al., 2003). Testet utgörs av en 

sjugradig självskattningsskala där respondenten fyller i det alternativ som bäst passar den 

egna attityden till olika påståenden gällande användningsområden för humor. För fråga 23, 

27, 28, 31 och 35 omvändes poängsättningen så 1 = 7 och 7 = 1 osv.  

 

Alternate uses test: Testet (Guilford, 1967) mäter personers kreativa prestation 

genom att en bedömning görs av elaborering och flöde på de användningsområden för ett 

objekt som respondenten kan komma på. I enkäten fick respondenterna ange så många unika 

förslag på användningsområden för ett gem som möjligt. I Guilfords (1967) orignialversion 

av testet skall respondenternas svar göras under tidsbegränsning. En bedömning skall sedan 

göras av respondenternas flöde, dvs. antal svarsalternativ som ges under denna 

tidsbegränsning (Guilford, 1967). Med tanke på att enkäten konstruerades på Internet och var 

Internet-baserad, fanns inga funktioner för att kontrollera och begränsa tid tillgängliga. 

Därmed var en bedömning av varje respondents svar per tidsenhet inte möjlig. Däremot 

kunde respondenternas flöde i form av antalet svarsalternativ som gavs bedömas. 

Utöver flöde, bedömdes även respondenternas elaborering. Detta skedde utifrån 

en poängsättning av hur originella svarsalternativen var. En panel bestående av tre 

medbedömare fick tillgång till samtliga svarsalternativ och bedömde elaboreringen i dessa 

utifrån en skala från 0 till 5 där högre poäng indikerar högre grad av elaborering. Skalan såg 

ut som följande: 0 gavs till alternativ som utgick från gemets grundfunktion (t.ex. att hålla 

ihop papper och dyl.); 1 gavs till alternativ som utgick från gemets grundfunktion men som 

var mer utförliga (t.ex. markera var man är i en bok och dyl.); 2 gavs till alternativ som 

utgick från att göra simpla ändringar i gemets grundläggande fysiska form (t.ex. dyrka upp 
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lås och dyl.); 3 gavs till alternativ som både ändrade gemets grundläggande fysiska form men 

även hade en högre abstraktionsnivå – dvs. sätta gemet i situationer som är utanför dess mer 

vanliga och rimliga användningsområden (t.ex. göra modern konst eller smälta ned och göra 

en kedja och dyl.), 4 gavs till alternativ som var utförliga – dvs. alternativ som gav en längre 

och mer detaljerad beskrivning av användningsområdet – och hade hög abstraktionsnivå 

(t.ex. om du eller någon i din närhet verkar ha tappat känseln i en kroppsdel så kan man ta 

gemet och trycka lätt för att se om man känner det för att kontrollera); 5 gavs till alternativ 

som var mycket utförliga, mycket detaljerade och hade en väldigt hög abstraktionsnivå (t.ex. 

servera till dessert, om man bjuder den där fransosen som käkade upp ett flygplan, på 

middag). 

 

Genomförande 

 En enkät konstruerad i Internetverktyget Survey & Report distribuerades ut till 

deltagarna via deras gemensamma läroplattform, itslearning. Med hjälp av 

supportavdelningen för läroplattformen kunde ett kort uppmanande meddelande om 

deltagande samt länken till enkäten göras synlig och åtkomlig för samtliga studenter vid 

universitetet. Innan enkäten påbörjades fick deltagarna läsa igenom ett informationsbrev (se 

bilaga 2) som gav information om bl.a. studiens inriktning, deltagandets risker och förtjänster 

samt deltagarnas konfidentialitet. Efter att ha läst informationsbrevet fick respondenterna 

godkänna sitt samtycke till att delta. Vid godkännande påbörjades enkäten. Enkäten 

avslutades automatiskt med ett tack-meddelande för de deltagare som inte godkände 

samtycke. Varje nytt test i enkäten inleddes med en kort informationstext (se bilaga 3) för att 

förbereda deltagarna. Enkäten avslutades med ett tack-meddelande. 

Enkäten var tillgänglig i sju dagar och daglig kontroll över antal inlämnade svar 

sköttes via en översikt av Survey & Reports interna svarsstatistik. När ett fördelaktigt antal 

respondenter hade svarat på enkäten, stängdes den och databearbetning samt analys kunde 

påbörjas. 

  

Databearbetning 

Data behandlades i statistikprogrammet IBM Statistical Package of Social 

Science (IBM SPSS). Reliabilitetstester utfördes för att säkerställa reliabiliteten hos de tre 

tester som användes i undersökningen. Den svenska översättningen av SHQ-6 gav en 

Cronbachs Alpha på 0,630. De frågor ur den svenska översättningen av HSQ som mätte 

aggressiv humorstil gav en Cronbachs Alpha på 0,593. De frågor ur den svenska 
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översättningen av HSQ som mätte självutplånande humorstil gav en Cronbachs Alpha på 

0,786. De tre medbedömarnas bedömningar av respondenternas elaboreringar gav en 

Cronbachs Alpha på 0,580.  

Pearsons korrelationstest visade att variablerna för Flöde och Elaborering hade 

en stark korrelation (r = 0,982). Deltagare som fick hög poäng i flöde fick även hög poäng i 

elaborering. För att undvika ett kontamineringsproblem där respondenter med hög fluens 

automatiskt genererar hög elaborering, genomfördes en korrigering i form av en 

medelvärdesberäkning av elaboreringspoängen (elaborering = elaborering/flöde).  Detta gav 

en tredje variabel under kreativ prestation: Medelvärde av Elaborering. 

Tre separata Pearsons korrelationstest utfördes mellan variabeln Sinne För 

Humor och variablerna som mätte kreativ prestation – Flöde, Elaborering samt Medelvärde 

av Elaborering – för att bedöma om sambandet var signifikant och linjärt. Dessa 

korrelationstest skulle ligga till grund för tre separata regressionsanalyser med Sinne För 

Humor som prediktorvariabel och variablerna som mätte kreativ prestation som 

beroendevariabler. Korrelationstesten visade dock att sambandet mellan variabeln Sinne För 

Humor och variablerna som mätte kreativ prestation inte var signifikant. För att en 

regressionsanalys skall kunna genomföras, bör korrelationen mellan prediktorvariabel och 

beroende variabel vara tillräckligt stark och sambandet linjärt (Borg & Westerlund, 2011). 

Dessutom krävs homoscedasticitet och normalfördelade residualer, men spridningen var allt 

för stor och residualerna allt för snedfördelade för samtliga tre tester (Borg & Westerlund, 

2011). Därav kunde inte en regressionsanalys mellan Sinne För Humor och variablerna under 

Kreativ Prestation utföras.  

 En flervägs multivariat variansanalys (MANOVA) användes för att avgöra om 

variansen i beroende variablerna under Kreativ Prestation – Flöde, Elaborering och 

Medelvärde av Elaborering – var signifikant mellan personer med Låg respektive Hög Grad 

av Aggressiv humorstil samt mellan personer med Låg respektive Hög Grad av 

Självutplånande humorstil. För att kunna genomföra en MANOVA krävs att samtliga 

beroende variabler visar på ett samband, t.ex. en signifikant korrelation (Warnes, 2014; Borg 

& Westerlund, 2011). Då det i undersökningen fanns ett flertal beroende variabler för 

variansanalys som tillsammans mätte kreativ prestation och då två av dessa visade på en stark 

korrelation (r = 0,982), ansågs MANOVA vara en lämplig analysmetod. För att dela in 

respondenternas svar i grupperingar av låg och hög grad av de två humorstilarna, användes 

median split på de två index som skapats av respondenternas självskattade grad av aggressiv 

och självutplånande humorstil. Median för aggressiv humorstil var 26 och median för 
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självutplånande humorstil var 23. De respondenter vars poäng låg under medianen hamnade i 

grupperingen Låg Grad av Aggressiv Humorstil eller Låg Grad av Självutplånande Humorstil 

och respondenter med poäng över medianen hamnade i grupperingen Hög Grad av Aggressiv 

Humorstil eller Hög Grad av Självutplånande Humorstil. I den multivariata variansanalysen 

delades respondenterna upp i ytterligare fyra grupperingar då de två oberoende variablerna 

hade varsina två nivåer. Dessa grupperingar såg ut som följande: låg aggressiv humorstil/låg 

självutplånande humorstil (N = 115), låg aggressiv humorstil/hög självutplånande humorstil 

(N = 39), hög aggressiv humorstil/låg självutplånande humorstil (N = 79) och hög aggressiv 

humorstil/hög självutplånande humorstil (N = 48). 

 

Bortfall 

 För att minska internt bortfall, gjordes en pilotstudie. Genom respons från 

pilotstudien, kunde enkätens utformning revideras och omarbetas för att stärka 

användarvänligheten. Det externa bortfallet minskades genom att enkäten fanns lättillgänglig 

för samtliga användarkonton på universitetets läroplattform itslearning. 

 Det totala externa bortfallet var 38 327 i och med att enkäten blev tillgänglig för 

38 674 användarkonton på läroplattformen itslearning, varav 474 av dessa öppnade länken till 

enkäten och 347 genomförde enkäten. Länken till enkäten var tillgänglig på itslearning i fyra 

dygn och i snitt var 700 – 800 användarkonton inloggade varje dag.  

 Av de 347 som genomförde enkäten, fanns ett internt bortfall på 63 stycken. 

Detta berodde på att respondenter hade utlämnat svar på testet för kreativ prestation. Dessa 

respondenter togs bort från undersökningen, då svar på testet för kreativ prestation var 

nödvändig för en genomförbar dataanalys. 

 De sex frågor som mätte SHQ-6 samt de 16 frågor som mätte HSQ hade ett 

internt bortfall på 1-6 per fråga. Men i och med att bortfallet för dessa frågor var relativt litet, 

kunde utelämnade svar på en given fråga ersättas med det totala medelvärdet för samtliga 

respondenters svar på samma fråga och bortfallet kunde därmed justeras.  

 

Reliabilitet och validitet 

 Vid användning av självskattningsskalor som mätinstrument är det av vikt att ha 

response bias och questionnaire fallacy i åtanke när man konstruerar sin studie (Hayes, 2000). 

För att undvika att respondenterna svarar utifrån vad de tror är förväntat av dem att svara och 

på så sätt säkra validiteten i undersökningen, avslöjades aldrig forskningssyftet i detalj eller 

fullt ut för respondenterna. Forskningssyftet beskrevs istället med mer allmänna ord och 
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begrepp. Istället för att använda begreppet kreativitet, användes ord som 

problemlösningsförmåga i kommunikationen med respondenterna. På så sätt kunde 

respondenternas förväntningar och därmed risken för response bias minskas. Tack vare att 

respondenterna gavs en utökad anonymitet kunde response bias motverkas då respondenterna 

inte behövde känna sig utlämnade i sina svar (Passer et al., 2009). 

 Reliabilitetsrisker i form av questionnaire fallacy undveks och minskades 

genom att studien enbart använde sig av vedertagna mätinstrument för att få fram data. De 

versioner av mätinstrumenten som användes var översatta till svenska och dessa 

översättningar var godkända av originalskaparna. Reliabiliteten säkrades även ytterligare av 

att en pilotstudie användes innan enkäten publicerades. På så sätt kunde hänsyn tas till 

eventuella synpunkter och kritik och enkätens design, disposition och användarvänlighet 

förbättras innan data kunde insamlas. 

 Innan studien genomfördes säkrades även yt-, kriterie- och begreppsvaliditeten 

(Hayes, 2000). Som ovan nämnt användes etablerade och vedertagna tester för att mäta 

kreativ prestation, sinne för humor och humorstilar – AUT, SHQ-6 och HSQ. Därmed är 

ytvaliditeten säkrad då frågorna är relevanta för forskningssyftet. Tack vare dessa etablerade 

tester säkrades även begrepps- och kriterievaliditeten då testerna tidigare använts för att mäta 

samma områden och begrepp som föreliggande studie och i dessa tidigare mätningar har 

testet rönt höga Cronbach’s Alpha-värden. För att säkra den ekologiska validiteten hade en 

observationsstudie varit att föredra och då vår studie gav respondenterna en utökad 

anonymitet, försvårades möjligheterna att följa upp respondenterna i deras naturliga miljö och 

vardagliga beteenden. 

 Då studier utförda över Internet saknar kontroll över huruvida respondenterna 

tillhör den urvalsgrupp man riktar sig till, finns det en risk för att respondenter utanför 

urvalsgruppen kommer åt enkäten och lämnar in svar, alternativt att samma respondent svarar 

på samma enkät flera gånger. Detta innebär en validitetsrisk då kontrollen över lämnade svar 

minskar. För att undvika denna situation och säkra validiteten, användes en funktion i 

enkätprogrammet Survey & Report som inte tillåter samma dator och IP-address att lämna 

flera svar än ett åt gången. Således kunde en viss kontroll införas över antalet gånger en 

respondent kunde lämna in svar på enkäten. 

 

Etiska överväganden 

  Studien utgick från de fyra etiska kraven och riktlinjerna i Helsingfors-

deklarationen – informations-, konfidentialitets-, nyttjande- och samtyckeskravet 
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(Medicinska Forskningsrådets Nämnd För Forskningsetik, 2003). Dessa fyra krav låg till 

grund för ett etiskt protokoll (se bilaga 1) och ett informationsbrev till respondenterna (se 

bilaga 2). I brevet till respondenterna följde information om studiens syfte och mening samt 

vilka krav som skulle ställas på respondenten, vilka risker de eventuellt kunde utsättas för, 

vilken nytta deras deltagande skulle leda till, vad den data de lämnade skulle användas till, 

deras konfidentialitet och till sist deras valfrihet att delta. Således uppfylldes samtliga krav 

ovan.  

 Ytterligare insatser för att säkerställa att de etiska kraven uppfylldes utfördes. I 

enkäten upprepades samtyckeskravet i form av att en funktion i enkätprogrammet Survey & 

Report användes i enkätens första fråga. I frågan uppmanades respondenterna att fylla i 

huruvida de ville delta i studien eller ej och svarade de nej, avslutades enkäten automatiskt. 

Respondenterna erbjöds konfidentialitet och en utökad anonymitet vid deltagande då studien 

utfördes över Internet och över 35000 användarkonton hade tillgång till enkäten, men då 

spårbarheten inte var obefintlig då samtliga användare var studenter vi Karlstads Universitet, 

kunde inte anonymitet garanteras fullt ut. Inga personuppgifter förutom ålder och kön 

efterfrågades dock, vilket ledde till att anonymitet och konfidentialitet kunde garanteras 

respondenterna. Nyttjandekravet uppfylldes i och med att all insamlad data enbart användes 

till den aktuella studien och att enbart forskningsledare, handledare och examinator kunde ges 

tillgång till dessa data. 

 Vid genomförandet av studier där man bör ta kontakt och kommunicera med 

urvalsgruppen för att idka respondenter att delta finns det en risk för att man framstår för 

framfusig och att respondenterna som effekt av detta känner sig tvingade till att delta (Hayes, 

2000). Detta dilemma underlättades i och med att enkäten utdelades via ett slags publikt och 

öppet anslag på respondenternas gemensamma Internet-plattform, itslearning. På så sätt blev 

inte respondenterna tillfrågade personligen via t.ex. mail eller telefon, utan fick själva välja 

att delta utifrån denna öppna uppmaning som inte riktade sig till någon specifik respondent 

personligen. Tack vare att ingen personlig kommunikation fördes mellan forskningsledare 

och respondenter minskade även spårbarheten. Det öppna anslaget minskade även riskerna 

för att deltagarna skulle ha känt av en inskränkning av deras privatliv (Hayes, 2000).  

 

Resultat 

Deskriptiv statistik över respondenternas svar på samtliga tester redovisas i 

tabell 1. 
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___________________ 

Tabell 1 här 

               ___________________ 

 

Tre separata Pearsons korrelationstest genomfördes mellan variabeln Sinne För 

Humor och de tre variablerna som mätte kreativ prestation – Flöde, Elaborering och 

Medelvärde av Elaborering.  

 Resultaten visade inte på något signifikant samband mellan Sinne För Humor 

och Flöde (r279 = 0,023, p = 0,701). 

 I resultaten fanns inte heller något signifikant samband mellan Sinne För 

Humor och Elaborering (r279 = 0,012, p = 0,844). 

 Vidare visade resultaten inte heller på något signifikant samband mellan Sinne 

För Humor och Medelvärde av Elaborering (r279 = 0,037, p = 0,534). 

 En flervägs multivariat variansanalys genomfördes med tre beroende variabler – 

Flöde, Elaborering och Medelvärde av Elaborering. Oberoende variabler var: Grad av 

Aggressiv Humor och Grad av Självutplånande Humor, som var för sig hade två nivåer: Hög 

respektive Låg. Medelvärde och standardavvikelse för varje prövad effekt i den multivariata 

variansanalysen redovisas i tabell 2. 

 

___________________ 

Tabell 2 här 

               ___________________ 

 

 Resultaten visade inte på någon signifikant skillnad mellan Låg och Hög Grad 

av Aggressiv Humor när det gäller Flöde (F [1, 275] = 0,728, p = 0,394); Elaborering (F 

[1,275] = 0,782, p = 0,377); eller Medelvärde av Elaborering (F [1, 275] = 0,908, p = 0,342).  

 Vidare visade resultaten inte på någon signifikant skillnad mellan Låg och Hög 

Grad av Självutplånande Humor gällande Flöde (F [1, 275] = 0,304, p = 0,582); Elaborering 

(F [1, 275] = 0,653, p = 0,420); eller Medelvärde av Elaborering (F [1, 275] = 0,078, p = 

0,780). 

Till sist visade resultaten inte heller på någon signifikant interaktion mellan De 

oberoende variablerna Grad av Aggressiv Humor och Grad av Självutplånande Humor 

gällande Flöde (F [1, 275] = 0,065, p = 0,799); eller Elaborering (F [1, 275] = 0,394, p = 

0,531). Däremot fanns en tendens till signifikant interaktionseffekt mellan oberoende 
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variabler gällande Medelvärde av Elaborering (F [1, 275] = 3,055, p = 0,082). Detta tyder på 

att det utifrån angivet Medelvärde av Elaborering finns en tendens till att skillnader i nivåer 

hos den ena av de två oberoende variablerna Grad av Aggressiv Humor och Grad av 

Självutplånande Humor påverkas av skillnader i nivåer hos den andra. En analys av enkla 

effekter visade att en hög grad av självutplånande humorstil inte hade någon signifikant 

interaktionseffekt på Grad av Aggressiv Humorstil (F [1, 275] = 0,236, p = 0,627). En låg 

grad av aggressiv humorstil hade ingen signifikant interaktionseffekt på Grad av 

Självutplånande Humorstil (F [1, 275] = 1,455, p = 0,229) Inte heller hade en hög grad av 

aggressiv humorstil någon signifikant interaktionseffekt på Grad av Självutplånande 

Humorstil (F [1, 275] = 1,632, p = 0,203). Däremot hade en låg grad av självutplånande 

humorstil en signifikant interaktionseffekt på skillnader i medelvärde av elaborering mellan 

hög och låg grad av aggressiv humorstil (F [1, 275] = 5,509, p = 0,020). Låg grad av 

självutplånande humorstil och hög grad av aggressiv humorstil påverkade Medelvärde av 

Elaborering negativt medan låg grad av självutplånande humorstil och låg grad av aggressiv 

humorstil påverkade Medelvärde av Elaborering positivt. 

 

Diskussion 

 Resultaten i denna undersökning visar på att det inte finns något signifikant 

samband mellan sinne för humor och kreativ prestation och därmed kan inte heller ett sinne 

för humor vara en prediktor för kreativ prestation. Detta resultat skiljer sig markant från 

Ghayas och Maliks (2013) resultat som visade på hur ett högt sinne för humor kan vara en 

signifikant prediktor för olika kreativa förmågor och vice versa att elaborering kan vara en 

signifikant prediktor för ett högt sinne för humor. Att dessa resultat skiljer sig så markant åt 

kan bero på olika orsaker. Bland annat kan operationaliseringarna av begrepp rörande 

kreativitet, kreativ prestation, divergent tänkande och sinne för humor ha sett annorlunda ut i 

de två olika studierna. Enligt Kaufman et al. (2008) är begreppen humor och kreativitet två 

begrepp som är svåra att operationalisera på grund av den mängd olika definitioner och 

teorier som finns inom båda områdena. Därmed blir det också svårt att göra mätningar av 

samband mellan de två områdena då t.ex. humor inte visat sig ha några samband med 

kreativitet ifall kreativitet har operationaliserats vagt (Kaufman et al., 2008). Användning av 

begrepp och uttryck som divergent tänkande och mätningar av flöde, elaborering, flexibilitet 

och originalitet är exempel på sådana vaga operationaliseringar av kreativitet (Ziv, 1988). I 

föreliggande studie har denna sorts operationaliseringar använts i syfte att testa huruvida 
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tester som mäter kreativitet som en domängenerell förmåga kan visa på ett samband mellan 

kreativitet och humor.  

Kaufman et al. (2008) hävdar att studier som utgår från tester som mäter 

kreativitet på domängenerella sätt får ytterligare svårigheter för att upptäcka samband mellan 

kreativitet och humor. Guilfords (1957) AUT som i föreliggande undersökning användes för 

att mäta kreativa prestationer utifrån bedömningskriterierna flöde och elaborering, används 

vanligtvis för att mäta domängenerell kreativitet och divergent tänkande (Kaufman et al., 

2008; Silvia et al., 2009). Resultaten stödjer således Kaufmans et al. (2008) resonemang. En 

förklaring till detta skulle kunna vara att denna sorts kreativitetstest inte kan ge en fullständig 

bild av personers kreativa potential inom domänspecifika områden. För att nå signifikanta 

samband skulle tester som mäter kreativiteten inom det valda domänspecifika området – i 

detta fall sinne för humor – nödvändigtvis utvecklas (Kaufman et al., 2008; Silvia et al., 

2009; Zeng et al., 2011).  

AUT har fått mycket kritik genom de närmre 60 år som det använts. Kritiken 

fokuserar bland annat på hur testet enbart mäter divergent tänkande och att det därmed inte 

kan ge några fullständiga uppskattningar av det bredare begreppet kreativitet samt att testet 

utgår från domängenerella operationaliseringar av kreativitet (Amabile, 1982; Chase, 1985; 

Kim, 2006; Runco & Kim, 2011; Zeng et al., 2011). Vidare ger testet ingen 

helhetsbedömning eller uppföljning av individers vardagliga kreativitet (Kim, 2006). Testet 

ger snarare en sorts uppskattning av individers problemlösningsförmåga vid ett enda givet 

tillfälle (Runco & Kim, 2011). Föreliggande studie visar på att kreativitetstester av 

domängenerell natur inte har signifikanta samband med ett domänspecifikt område – humor. 

I och med att stickprovet var relativt omfattande (N = 281) men korrelationerna mellan sinne 

för humor och variablerna som motsvarade kreativ prestation var så svaga, kan relevansen i 

gamla domängenerella kreativitetstester som AUT ifrågasättas. Att testet används än idag i en 

stor del av forskningen inom området kreativitet ses som problematiskt då synen på 

kreativitet som en domängenerell förmåga tillåts kvarstå (Silvia et al., 2009). Det skulle därav 

vara nödvändigt att t.ex. komplettera AUT med andra, mer omfattande kreativitetstest (Kim, 

2006). Men även om stort avstånd tas gentemot AUT och liknande test, hävdar Zeng et al. 

(2011) att det finns en poäng i att utgå från befintliga och etablerade tester för att kunna 

utveckla bättre mätinstrument inom kreativitetsforskningen. Detta gäller både de 

forskningsprojekt som tar avstånd från dessa mätinstrument och de studier som förlitar sig 

blint på dem (Zeng et al., 2011). Det finns alltså en poäng i att fortsätta använda dessa gamla 



 22 

tester med låg reliabilitet och validitet för att hitta utgångspunkter att utveckla nya och mer 

omfattande mätinstrument inom kreativitetsforskningen.  

Studiens resultat kan ha påverkats av hur sinne för humor har operationaliserats. 

Kaufman et al. (2008) menar att distinktionen mellan produktion, uppskattning och förståelse 

av humor här är viktig. I undersökningar där denna distinktion har gjorts, framgår det ofta ett 

signifikant samband mellan kreativitet och produktion av humor samt mellan kreativitet och 

förståelse för humor (Kaufman et al., 2008). Uppskattning av humor visar sällan signifikanta 

samband med kreativitet (Kaufman et al., 2008). I testet SHQ-6, som användes för att mäta 

personers sinne för humor, ligger huvudfokus på respondenternas attityder till och 

uppskattningar av humoristiska situationer och humoristiska metabudskap (Svebak, 2010). 

Därav gjordes inga mätningar eller uppskattningar av respondenternas produktion av eller 

förståelse för humor och humoristiska situationer. Möjligtvis hade resultaten kunnat se 

annorlunda ut ifall undersökningen kompletterats med mätningar av dessa två områden av ett 

sinne för humor. 

 Således finns det olika möjliga förklaringar till varför det i resultatet inte fanns 

några signifikanta samband mellan sinne för humor och kreativa prestationer. Dels utgick 

studien från operationaliseringar av begreppen kreativitet och humor som hör till de 

etablerade test som användes. Tidigare har denna sorts operationaliseringar visat sig leda till 

insignifikanta samband mellan kreativitet och humor. Dels utgick mätinstrument för 

kreativitet från domängeneralitet och mätningen av humor var inte tydligt indelad i 

produktion, uppskattning och förståelse av humor. 

I studiens resultat framgår även att det inte fanns några signifikanta skillnader i 

kreativ prestation vare sig mellan hög och låg grad av aggressiv humorstil eller hög och låg 

grad av självutplånande humorstil. Detta skulle kunna tyda på att den kreativa prestationen är 

oberoende av de maladaptiva humorstilarna. Oavsett om man uppvisar låg eller hög grad av 

aggressiv eller självutplånande humorstil, kan inga skillnader i kreativ prestation tydliggöras. 

Detta stämmer överens med teorier gällande vilka humorstilar som är mest lämpade för att 

främja ett kreativt klimat. Då höga eller låga grader av de maladaptiva stilarna inte kan 

förklara skillnader i kreativ prestation, skulle detta kunna stärka Romero & Cruthirds (2006) 

syn på de adaptiva humorstilarnas lämplighet för att främja kreativitet. Samtidigt visar inte 

resultatet på att vare sig höga eller låga nivåer av de maladaptiva stilarna skulle påverka 

kreativa prestationer negativt. Detta kan alltså innebära att de maladaptiva humorstilarna 

varken är lämpliga eller olämpliga för att skapa och utforma kreativa produkter och 

processer.  



 23 

Resultatet visade på en tendens till signifikanta interaktionseffekter mellan Grad 

av Självutplånande Humorstil och Grad av Aggressiv Humorstil utifrån Medelvärde av 

Elaborering. Detta kan innebära att de två maladaptiva humorstilarna har en påverkan på 

varandra gällande skillnader i kreativ elaborering. Graden av självutplånande humorstil skulle 

exempelvis kunna förklara skillnader i kreativ elaborering mellan höga och låga grader av 

aggressiv humorstil. En av interaktionseffekterna i resultatet visade sig vara signifikant och 

innebar att en låg grad av självutplånande humorstil hade effekt på skillnader i elaborering 

mellan låg och hög grad av aggressiv humorstil. En låg grad av självutplånande humorstil 

kombinerat med en hög grad av aggressiv humorstil påverkade elaboreringen negativt medan 

en låg grad av självutplånande humorstil och en låg grad av aggressiv humorstil påverkade 

elaboreringen positivt. Här finns alltså en tendens till att de maladaptiva humorstilarna – 

framförallt den aggressiva humorstilen – kan påverka elaboreringen negativt. Elaboreringen 

påverkas i positiv riktning först när graden av både självutplånande och aggressiv humorstil 

är låg. Detta ger alltså visst fog för att Romero & Cruthirds (2008) syn på de adaptiva kontra 

de maladaptiva humorstilarnas betydelse för ett kreativt klimat skulle kunna stämma, men det 

krävs vidare forskning kring de övriga interaktionseffekternas betydelse för att säkerställa ett 

sådant påstående. 

Undersökningens resultat kan i sin helhet ha påverkats av vissa felkällor 

gällande reliabilitet och validitet. Först och främst kan validiteten ha påverkats av att tester 

som användes inte var fullständiga gällande konstruktion och bedömningskriterier. Kreativa 

prestationer i AUT skall helst bedömas utifrån flöde, flexibilitet, originalitet och elaborering 

samt novelty och appropriatness för att en uppskattning av kreativ prestation skall kunna 

göras (Kim, 2006; Zeng et al., 2011). I föreliggande studie utgick medbedömarna dock enbart 

från flöde och elaborering som bedömningskriterier vid respondenters svar på AUT. 

Resultatet hade därav kunnat se annorlunda ut om fler bedömningskriterier hade använts. Att 

studien utgår från två bedömningskriterier gällande mätningar av kreativa prestationer, gör de 

insignifikanta resultaten intressanta för fortsatt forskning inom området.  

Reliabiliteten och validiteten gällande användandet av AUT kan även ha 

påverkats av den information och de beskrivningar av bedömningskriterier som 

medbedömarna blev tilldelade. Beskrivningarna gavs muntligt till de tre oberoende 

medbedömarna och därav kan varje enskild beskrivning ha skiljt sig åt. Detta kan ha påverkat 

medbedömarnas uppfattning av bedömningskriterierna och därmed studiens validitet. 

Användningen Internetenkäter har många fördelar, som bl.a. repsondenters 

garanterade anonymitet, att effektivt nå ut till populationen och att snabbt kunna samla in 
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data (Kaplowitz, Hadlock & Levine, 2004). Men samtidigt kan avsaknaden av kontroll 

påverka resultatet. Först och främst finns ingen större kontroll över vilka som egentligen 

svarar på enkäten. Även om detta problem åtgärdades till viss mån genom att enkäten endast 

var tillgänglig för användarkonton kopplade till ett och samma universitets digitala 

läroplattform samt att enkäten enbart kunde besvaras en gång per dator, kan respondenternas 

tillhörighet till den valda populationen inte garanteras fullt ut. Detta i samband med 

användandet av tillgänglighetsurval kan ha påverkat homogenitet i urvalsgruppen (Hayes, 

2000).  

Internetenkätens avsaknad av kontroll kan även ha påverkat mätningen av 

kreativ prestation då kontroll saknades över när, var och hur respondenterna genomförde 

AUT. Då samtliga respondenter inte genomförde enkäten vid samma tidpunkt och under 

samma förhållanden kan detta ha inneburit att somliga respondenter hade bättre förhållanden 

än andra för att kunna genomföra en kreativ prestation – det kan t.ex. ha handlat om att 

somliga respondenter kan ha suttit i lugn och ro och kunnat komma på fler kreativa förslag på 

AUT än någon som fyllde i enkäten under en bussfärd eller under mer stressade förhållanden 

som t.ex. under korta raster eller pauser mellan föreläsnings- eller jobbpass. Således kan den 

press som omslöt respondenterna ha påverkat deras kreativa process och den slutgiltiga 

produkten (Rhodes, 1961; Runco & Kim, 2011). Användning av Internetenkät kan även ha 

lett till att viss kontroll saknats gällande ett av de två bedömningskriterier som användes i 

AUT – flöde. Guilford (1950) menade att flöde egentligen mäts utifrån två olika aspekter – 

power och speed – där power syftar till antalet förslag som ges medan speed syftar till de 

tidsramar under vilka flödet pågår. I föreliggande studie användes enbart power vid 

bedömning av respondenternas flöde. Detta berodde på att studien utfördes via Internet och 

att det därav inte fanns något sätt att kontrollera tidsramarna och därmed kunde inte heller 

flödets speed kontrolleras. Det är alltså möjligt att resultaten hade kunnat se annorlunda ut 

om testet utfördes under mer kontrollerbara förhållanden än via Internetenkät utan tidsramar. 

De mätningar som studien utgår från är till stor del baserade på 

självskattningsskalor i form av SHQ-6 och HSQ. Då dessa mäter socialt önskvärda attribut 

och egenskaper som respondenterna får skatta sig själva utifrån, är det viktigt att ta hänsyn till 

att respondenternas svar inte nödvändigtvis speglar deras verkliga egenskaper och attribut. En 

slags social desirability bias kan ha förekommit där respondenterna svarade utifrån vad som 

ansågs vara socialt önskvärt gällande sinne för humor och humorstil (King & Bruner, 2000). 

Då ett gott sinne för humor är en framgångsrik egenskap för att skapa sociala nätverk och 

relationer, finns det en chans att folk överdrev socialt önskvärda aspekter och underdrev de 
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mindre socialt önskvärda aspekterna av SHQ-6 och HSQ (Kaufman et al., 2008). Således kan 

även self-rating inflation och self-rating deflation ha förekommit (Goffin & Anderson, 2007). 

Användandet av självskattningsskalor som mätinstrument kan således ha påverkat resultatet 

då en falsk uppskattning av respondenternas egenskaper och attribut kan ha mätts. 

Hur respondenternas sinne för humor och humorstilar uppfattas av andra kan 

inte heller uppskattas utifrån självskattningsskalor. Med tanke på att humor och humoristiska 

produkter först blir roliga och underhållande i en social och kulturell kontext blir detta ett 

definitionsproblem (Kaufman et al., 2008). Möjligtvis hade användningen av 

självskattningsskalor således kunnat kompletteras i t.ex. en experimentmiljö där 

respondenterna får skapa humoristiska och kreativa produkter som sedan bedöms och 

utvärderas. Men detta kräver vidare forskningsförsök och en gedigen validitetskonstruktion 

gällande genomförande och bedömningsinstruktioner. 

 

Slutsatser 

Syftet var att testa huruvida kreativitetstest som utgår från kreativitet som en 

domängenerell egenskap har något samband med det domänspecifika området humor. 

Slutsatser som kan dras utifrån resultatet är att humor inte kan förutsäga den kreativa 

prestationen. Detta kan tyda på att testet som använts för att mäta kreativ prestation, AUT, 

har tidigare varit och är ännu för vagt operationaliserat och domängenerellt för att ha ett 

samband med mer domänspecifika kreativa områden. Då resultaten inte visar på några 

signifikanta samband mellan en domängenerell operationalisering av kreativitet och det 

domänspecifika området humor, kan föreliggande studie ligga till grund för vidare forskning 

med syfte att gå ifrån domängenerella operationaliseringar av kreativitet för att skapa 

mätinstrument utefter mer domänspecifika områden. Ett sådant test kan t.ex. utgå från att 

respondenten får skapa en domänspecifik kreativ produkt – t.ex. en låt, en dikt eller ett skämt 

– som sedan bedöms utifrån domänspecifika bedömningskriterier – t.ex. produktion, 

uppskattning och förståelse av humor (Kaufman et al., 2008; Silvia et al., 2009; Zeng et al., 

2011). Förslagsvis kan en liknande design i huvudsak följas, men med användandet av ett 

förnyat kreativitetstest. Då kan även skillnader i signifikansnivåer med föreliggande studie 

upptäckas och belysas. 

En annan slutsats är att låg eller hög grad av de maladaptiva humorstilarna inte 

kan förklara skillnader i kreativ prestation. Detta kan tyda på att de maladaptiva 

humorstilarna varken har en positiv eller negativ påverkan på kreativa prestationer. Däremot 

finns det en tendens till att skillnader i elaborering kan förklaras utifrån interaktionseffekter 
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mellan låga och höga grader av de maladaptiva humorstilarna. Det visar sig att låga grader av 

självutplånande humorstil har en signifikant interaktionseffekt på skillnader i elaborering 

mellan låg och hög grad av aggressiv humorstil. För vidare forskning finns det här dels ett 

intresse att jämföra resultatet av föreliggande studie med mätningar av de adaptiva 

humorstilarnas samband med kreativ prestation. Dels ett intresse för att göra ytterligare 

mätningar och analyser av både de maladaptiva och de adaptiva humorstilarnas 

interaktionseffekter. Detta i syfte att fastställa om någon av humorstilarna har en direkt 

påverkan på elaborering och kreativitet samt vilken riktning möjlig påverkan har. På så sätt 

kan man klargöra vilken eller vilka humorstilar som är bäst lämpade för att skapa kreativa 

produkter, prestationer, processer och klimat. Detta kan ligga till grund för teoribildningar om 

vilka humorstilar som är bäst lämpade för kreativt arbete vilket i sin tur kan vara till stor 

fördel för organisatoriska verksamheter med inriktning på bl.a. kreativa lösningar och 

produkter. 
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Tabell 1 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för SHQ-6, AUT Flöde, AUT Elaborering, 

AUT Medelvärde av Elaborering, HSQ Aggressiv Humorstil och HSQ Självutplånande 

Humorstil.  

 M SD Min Max 

SHQ-6 19,13 2,42 10,00 24,00 

AUT Flöde 7,55 6,18 1,00 44,00 

AUT Elaborering 15,20 16,12 0,00 119,00 

AUT Medelvärde av Elaborering 

HSQ Aggressiv Humorstil 

HSQ Självutplånande Humorstil 

1,75 

25,63 

24,22 

0,61 

6,77 

8,72 

0,00 

10,00 

8,00 

4,00 

46,00 

53,00 
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Tabell 2 

Medelvärden (M) och standardavvikelser (SD) för Flöde, Elaborering och Medelvärde av 

Elaborering samt med avseende på MANOVA-grupperingar – Grad av Aggressiv Humorstil 

(Låg, Hög) samt Grad av Självutplånande Humorstil (låg, hög). 

 Låg Grad av Aggressiv Humorstil Hög Grad av Aggressiv Humorstil 

 Låg Grad av 

Självutplånande 

Humorstil 

Hög Grad av 

Självutplånande 

Humorstil 

Låg Grad av 

Självutplånande 

Humorstil 

Hög Grad av 

Självutplånande 

Humorstil 

 M SD M SD M SD M SD 

Flöde 7,72 6,66 7,98 7,25 6,79 3,86 7,47 5,66 

Elaborering 15,82 17,40 16,21 18,06 12,47 9,84 15,65 16,12 

Medelvärde av 

Elaborering 

1,83 0,62 1,70 0,58 1,60 0,54 1,77 0,65 
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Bilaga 1: Etiskt protokoll  

 
Vilken nytta medför studien? 

Studien ger en inblick i sambandet mellan personers attityder till och sinne för humor samt 

deras kreativa prestationer. Hypotesen är att detta samband är signifikant för att man skall. 

Genom denna kunskap kan humor och humoristiska personer lyftas fram bl.a. inom 

organisationer med fokus på kreativa lösningar. Genom att ge humorn en större plats kan 

kreativiteten inom organisationer främjas. Studien medför även nytta för respondenterna, dels 

för att de kan känna att de får en chans att bidra till ett forskningsprojekt och få insyn i hur en 

psykologisk enkätstudie kan se ut. Dels för att de får möjlighet till självreflektion och 

självbedömning över egna beteenden kopplade till deras humorstilar och Sinne För Humor. 

 

Vilka risker finns för deltagaren? 

 Det finns alltid vissa risker för att negativa emotioner och tankemönster väcks hos deltagaren 

vid genomförandet av psykometriska tester. I detta fall kan bl.a. skattningar av negativa 

personliga egenskaper väcka obehagliga insikter hos deltagarna. Exempel på sådana 

egenskaper kan vara de humorstilar i frågeformuläret för HSQ som fokuserar på i vilken grad 

respondenten gör narr av andra och skämtar på andras bekostnad. Dessa och liknande 

frågeställningar/formuleringar i den enkät som distribueras, kan skapa negativa 

självbedömningar hos deltagarna i studien. 

 

Hur kan riskerna minskas? 

De risker som nämndes ovan kan anses vara minimala, men kan minskas ytterligare om en 

omformulering av vissa frågor i t.ex. HSQ och andra tester som används i enkäten vore 

möjlig. En omformulering skulle fokusera på att ändra ord och uttryck som associeras med 

negativa personlighetsdrag och egenskaper till mer neutrala. T.ex. skulle frågor och 

påståenden som Om någon gör ett misstag, retar jag dem ofta för det kunna omformuleras till 

Om någon gör ett misstag, påpekar jag ofta det. Nackdelen skulle i en sådan omformulering 

vara att man tar bort udden i den språkliga innebörden av ett ord som retar och därmed kan 

poängen med HSQ – att mäta människors olika humorstilar – kunna gå förlorad. Deltagandet 

till studien är dessutom frivilligt och respondenterna kan avbryta vid olust. 

 

Vilken information ska deltagaren få? 

Ett informationsbrev följer med enkäten i det mail deltagarna får tilldelade. I detta 
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informationsbrev förklaras med allmänna och övergripande formuleringar studiens syfte, vad 

som krävs av deltagarna (t.ex. hur lång tid enkäten tar att fylla i), att deras deltagande är 

frivilligt och kan avbrytas när som helst samt att de garanteras konfidentialitet. 

 

Hur ger deltagaren sitt samtycke? 

Deltagandet är frivilligt och respondenterna kan när som helst välja att avbryta. Samtycket 

utförs i skriftlig form i och med det informationsbrev som bifogas med den utskickade 

enkäten. Innan den web-baserade enkäten påbörjas efterfrågas respondenternas samtycke 

ytterligare en gång. Godkännandet sker först då deltagarna väljer att fylla i enkäten.  

 

Hur ska data hanteras? 

All insamlad data hanteras i statistikprogrammet SPSS. De resultat som utvinns redogörs i 

modeller, tabeller och grafer i den slutgiltiga rapporten. Först efter att uppsatsen är godkänd 

och färdigbehandlad kommer all grunddata att raderas och ingen obehörig kommer ta del av 

den. 

 

Hur ska konfidentialitet garanteras och spårbarhet minskas? 

Då samtliga respondenter är studenter vid Karlstads Universitet kan inte anonymitet fullt ut 

garanteras, men den bakgrundsinformation som söks utgörs enbart av deltagarnas ålder, kön 

och studieinriktning. Således kommer inga namn eller personuppgifter att kunna spåras. I och 

med att populationen består av närmre 10 000 studenter och datainsamlingsmetod sker via 

webenkät, garanteras ytterligare konfidentialitet och minskad spårbarhet. Efter godkänd och 

färdigbehandlad studie kommer inlämnad grunddata dessutom att raderas. 
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Bilaga 2: Informationsbrev till respondenterna: 
 

Hej!  

 i  eter Sven  estling oc   redrik  allberg oc   r  sykologi  -studenter vid  arlstads 

 niversitet.  i vill genomf ra en unders kning om vad som  åverkar  ersoners 

problemlösningsförmåga. Resultatet vi får kommer att användas i en C-uppsats i psykologi. 

Urvalsgru  en  r studenter vid  arlstads universitet, därför ber vi just dig att delta.  

 eltagandet  r frivilligt oc  du  r fri att avbryta n r du vill. Det kan alltid finnas risker med 

att delta i studier. I detta fall kan obehagliga reflektioner om dig själv som person väckas. Om 

du känner att detta verkar känsligt eller jobbigt för dig, ombes du att avstå från medverkan. 

Du som deltar i studien har däremot en chans att bidra till att öka kunskapen inom området 

och du får se hur en forskningsenkät inom psykologi kan se ut.  

 nk ten tar ca 10 min att genomf ra, svara g rna så utf rligt som m jligt.  u  r anonym oc  

inga svar kommer att kunna ko  las tillbaka till dig tack vare att vi inte kan se vem som 

svarat vad.  nk tsvaren l mnas in via  nternet (Survey  e ort) vilket g r att inga svar kan 

skiljas från varandra eller ko  las till en viss  erson då bara svaren  amnar i en databas som 

inte ser var svaren kommer ifrån. Vi ber inte heller om personliga uppgifter, förutom kön och 

ålder.  

Insamlad data analyseras i ett statistik rogram (  M S SS) oc  redovisas i våra  -u  satser. 

 ndast vi (Sven  estling oc   redrik  allberg) samt undervisande l rare oc   andledare  ar 

tillgång till data.  ngen obe  rig  erson kommer att få del av materialet. Efter godkänt arbete 

kommer grunddata att förstöras. Om du som deltagit är intresserad av att läsa 

undersökningen, kontakta oss via mail. 

Tack för din medverkan! 

 

Enkäten utförs av Psykologi C studenterna: Sven Westling och Fredrik Hallberg.  

 

Om frågor skulle uppkomma före/under/efter enkäten, skicka mail till: 

enkatfragor@outlook.com 

 

Handledare: Nina Svensson.   

Kontaktuppgifter: 

Mail: nina.svensson@kau.se   

Telefon: 054-700 22 42. 
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Bilaga 3: Enkät 

 
https://sunet.artologik.net/kau/Survey/4927  

1.1. Jag ger mitt samtycke till att delta i studien:    Ja  

1.2. Jag som fyller i enkäten är:        Man        Kvinna       Annat 

1.3. Ålder: _____________  

1.4. Utbildningsinriktning: ______________  

1.5. Antal avklarade terminer______________ 

 

2. Följande påståenden handlar om hur du är som person. Ange hur bra du tycker att ett 

påstående stämmer in just på dig genom att markera ett kryssa på skalan, som sträcker sig 

mellan ”st mmer inte alls” till ”st mmer  elt”. 

 

Det finns inga rätt eller fel svar. Försök att besvara påståendena ärligt och låt inte svaret på 

föregående fråga påverka svaret på nästa fråga. 

 

               Stämmer    Stämmer    varken bra   Stämmer    Stämmer 

                 inte alls        dåligt      eller dåligt  ganska bra     helt    

  

2.1. Jag tycker att jag är kreativ                                                      

2.2. Jag är bra på att komma på idéer                                                      

2.3. Jag har livlig fantasi                                                       

 

 

3. Dessa frågor handlar om din inställning till livet i allmänhet                          

Svarskalan: 1 = instämmer helt till 5 = instämmer inte alls  

3.1. I osäkra tider förväntar jag mig vanligtvis det bästa.                  

 

3.2. Om något kan gå fel för mig så gör det.                   

 

3.3. Jag är alltid optimistisk när det gäller min framtid.                 

 

3.4. Jag förväntar mig nästan aldrig att saker och ting blir som jag vill.                 

 

3.5. Jag räknar sällan med att något bra ska hända mig.                  

 

3.6. Jag förväntar mig i stort sett att det skall hända mig flera bra saker än dåliga.                 

 

https://sunet.artologik.net/kau/Survey/4927
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4. Svara genom att sätta kryss efter det alternativ som bäst beskriver din inställning. 

 

4.1.   Uppfattar du lätt en hint, exempelvis i form av ögonblinkning eller ett ändrat tonfall, 

som ett försök till humor?   
  

  Mycket lätt     Ganska lätt      Ganska svårt    Mycket svårt  

 

 

4.2.  Skulle det vara lätt för dig att hitta något komiskt eller vitsigt i de flesta situationer?     

 

  Mycket lätt     Ganska lätt      Ganska svårt    Mycket svårt  

 

 

4.3.  Det finns något ansvarslöst och opålitligt med personer som ständigt försöker vara 

roliga.   
 

  Helt oenig  Ganska oenig   Ganska enig  Helt enig  

 

 

4.4.  Det som irriterar mig mest med humoristiska personer, är att de så tydligt använder sin 

 förmåga för att få andra att skratta.  
 

  Helt oenig  Ganska oenig   Ganska enig  Helt enig  

 

 

4.5.  Skulle du påstå att du upplever många anledningar till munterhet under en vanlig dag?  

 

  Väldigt många     Ganska många  Ganska få     Väldigt få  

 

 

4.6.  Mitt intryck är att de som ständigt försöker vara roliga, gör detta för att dölja sin brist 

på självtillit. 

  

  Nej, inte alls    I någon grad      Ganska riktigt   Helt riktigt  
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5. Påståendena som följer ska svaras efter hur DU anser att du är, alltså DIN upplevelse ingen 

annans. Svara så precist du kan, hur det oftast är.  

Instruktioner: Svara genom att ringa in den siffra som är mest lik din åsikt. 

 

1= Stämmer inte alls, 7= Stämmer precis 
  

 

5.1. Om någon gör ett misstag, retar jag dem ofta för det. 

 

1      2 3 4 5 6 7

  

 

5.2. Jag låter människor skratta eller göra narr av mig på min bekostnad, mer än 

jag borde låta dem göra. 

 

1      2 3 4 5 6 7

    

 

5.3. Människor blir aldrig kränkta eller sårade av mitt sinne för humor. 

 

1      2 3 4 5 6 7

  

 

5.4. Jag går ofta för långt i att racka ner på mig själv om det kan få min familj eller 

mina vänner att skratta. 

 

1      2 3 4 5 6 7

  

 

5.5. När jag berättar ett skämt eller säger något kul, är jag vanligtvis inte speciellt 

bekymrad om hur andra personer tar det. 

 

1      2 3 4 5 6 7

  

 

5.6. Jag försöker ofta få människor att gilla eller acceptera mig mera genom att säga 

något roligt om mina svagheter, tabbar eller brister. 

 

1      2 3 4 5 6 7

   

 

5.7. Jag gillar inte när människor använder humor som ett sätt att kritisera eller 

trycka ner någon annan. 
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1      2 3 4 5 6 7

  

 

5.8. Jag berättar sällan roliga saker om mig själv för att framställa mig i dålig dager. 

 

1      2 3 4 5 6 7

   

 

5.9. Ibland kommer jag att tänka på något som är så roligt att jag inte kan hejda 

mig från att säga det, även om det inte är lämpligt i situationen.  

 

1      2 3 4 5 6 7

  

 

5.10. Jag går ofta till överdrift i att skoja, på min egen bekostnad, när jag skämtar 

eller försöker vara rolig. 

 

1      2 3 4 5 6 7

  

 

5.11. Jag deltar aldrig i att skratta åt andra även om alla mina vänner gör det. 

 

1      2 3 4 5 6 7

  

 

5.12. När jag är med vänner eller med min familj verkar det alltid som om jag är 

den person andra människor driver med eller skojar om. 

 

1      2 3 4 5 6 7

   

 

5.13. Om jag inte gillar en person använder jag ofta humor eller retas jag för att 

trycka ner dem. 

 

1      2 3 4 5 6 7

  

 

5.14. Om jag har problem eller känner mig ledsen döljer jag det ofta med att skämta 

och skoja, så att inte ens mina närmaste vänner vet hur jag verkligen känner. 

 

1      2 3 4 5 6 7
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5.15. Även om jag tycker något är verkligen roligt, skrattar eller skojar jag inte om 

det, om någon annan skulle ta illa upp. 

 

1      2 3 4 5 6 7

  

 

5.16. Att låta andra skratta åt mig är mitt sätt att hålla mina vänner och min familj 

på gott humor. 

 

1      2 3 4 5 6 7 

 

 

6. Skriv ner (lista) vad man kan göra med ett gem (olika användningsområden). 
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