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Vad skrattar ni åt? 

Om humor inom olika yrken 
 

Amanda Kollberg och Ina Kovacs Molander 

 

Humor som fenomen förekommer i alla sociala sammanhang, inte minst på 

arbetsplatser, och varierar i funktion och uttryck. Denna studie bygger på ett 

konceptuellt ramverk om fyra humorstilar, som identifierar om 

humoruttryck fokuserar på självet eller relationer, respektive om de har en 

positiv eller negativ effekt på dessa. Syftet med studien var att undersöka 

om det finns skillnader i humorstilar mellan olika yrkesgrupper, samt om 

kundernas känslouttryck påverkar humorn enligt principen om 

känslobaserad social påverkan. Studien avsåg även att besvara om  

humorskillnader visar på samband med anställningens längd samt kön. De 

180 deltagarna i undersökningen var anställda inom yrkesgrupperna 

telefonförsäljare, äldreomsorgspersonal och reserådgivare. Deltagarna 

besvarade Humor Styles Questionnaire som kompletterats med nödvändiga 

tilläggsfrågor för att besvara studiens hypoteser. Studien fann 

humorskillnader med avseende på kundernas känslouttryck, kön samt 

anställningens längd, dock inte mellan yrkesgrupper. Studien bidrar till 

insikten att kunders känslouttryck påverkar användandet av positiva 

respektive negativa humorstilar.  

 

Keywords: humor, humor styles questionnaire (HSQ), occupation, 

employment period, gender 

 

 

Inledning 
 

Humor är ett universellt fenomen, och förekommer i alla kulturer även om det kan finnas 

stora kulturskillnader i humoranvändning med avseende på dess former och uttryck. Likväl 

som människor kan skilja sig åt med avseende på humorpreferenser och förmågor över 

kulturer (Kalliny, Cruthirds, & Minor, 2006; Martin, 2000), pekar forskning även på att detta 

kan vara ett resultat av skillnader i personlighet (Martin, 2000; Martin, Puhlik-Doris, Larsen, 

Gray, & Weir, 2003). Det är svårt att finna en samstämmig definition av vad humor innebär, 

utan definitionerna varierar mellan olika teoretiska perspektiv. Det finns i huvudsak tre 

humorteorier. Överlägsenhetsteorin menar att det alltid finns en social och motiverande 

funktion bakom humor, samt att det alltid finns ett visst mått av aggression som underförstått 

eller uttalat nedvärderar en annan person för att öka ens egna välmående. Motsägelseteorin 

menar att humor är ett uttryck för de kognitiva processer som aktiveras vid motsägande eller 

oväntade idéer, händelser eller situationer. Den psykoanalytiska teorin baseras på Freuds teori 

om omedvetna impulser av aggressivitet och sexualitet, där humor är ett sätt att uttrycka 

dessa. Humor uppstår enligt denna teori i situationer där människor normalt upplever negativa 

känslor, och kan där med även ses som en försvarsmekanism (Martin, 2000). Denna teori har 

vidareutvecklats på senare år då allt mer intresse riktats åt humor som ett sätt att hantera 

stress, vilket går under benämningen coping-humor (Hay, 2000; Martin, 2000). 

Humor går alltså att finna i psykologins samtliga dimensioner, det vill säga kognition, 

emotion, beteende, samt i fysiologiska och i sociala aspekter. Humorns kognitiva aspekter 

handlar om mentala processer så som uppfattningen, skapandet, förståelsen samt 
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uppskattningen av humoristiska motsägelser. Vid underhållning, upprymdhet och glädje 

uppstår de behagliga känslor som associeras med humorns emotionella komponenter. De 

beteenden som kan uppstå i samband med humor är de ansiktsgrimaser, ljud och det 

karaktäristiska kroppsspråk som uppstår vid skratt. Effekterna av humor omfattar även 

fysiologiska förändringar i hjärnan och nervsystemet som påverkar bland annat andning och 

hormonproduktion. Men humor är i första hand ett socialt fenomen då skratt till störst del 

uppstår i grupper av två eller fler personer. Humorns sociala aspekter involverar alla de 

interpersonella sammanhang där humoristiska samtal äger rum (Martin, 2000). Det involverar 

i och med detta även alla de funktioner som humor fyller i olika relationer och kontexter 

(Cox, Read, & Van Auken, 1990; Dunbar, Banas, Liu, Rodriguez, & Abra, 2012; Hay, 2000; 

Martin, 2000; Plester & Sayers, 2007; Scott, 2007). 

 

 

Humor och organisationer 
 

Utifrån tidigare forskning, diskuterar Barsoux (1996) vikten av att se humor som en tillgång i 

organisationer, istället för ett hot. Det finns fördelar att vinna då humor kan hjälpa anställda 

att slappna av och skapa sammanhållning mellan gruppmedlemmar. Forskning visar dessutom 

att humoruttalanden med både uppskattande, likväl som en förringande ton, kan ha denna 

positiva effekt på en grupps sammanhållning (Scogin & Pollio, 1980). Enligt Meyer (1997) 

skapas humor ibland just med syfte att ena en grupp trots medlemmarnas olikheter. Genom 

detta minskar risken för att konflikter ska uppstå, på grund av kommunikationssvårigheter. 

Humor uppmuntrar individer till att utbyta idéer samt skapar en öppenhet gentemot 

förändringar och utmaningar som organisationer kan stå inför (Barsoux, 1996). Lyttle (2007) 

diskuterar dock utifrån en litteraturgenomgång vikten av att humor bör användas på ett 

förnuftigt och balanserat sätt på arbetsplatser. Detta för att organisationen ska kunna skapa en 

kreativ atmosfär med god sammanhållning mellan medlemmar. Lyttle menar att ett 

oförnuftigt humoranvändande kan väcka anstöt, öka medlemmars frånvaro samt skada 

organisationens trovärdighet, och att det därmed är av vikt att finna en medelväg i 

humoranvändningen på arbetsplatser. 

 

Humor och yrkesgrupper. Holmes och Marra (2002) fann genom att studera fyra olika 

organisationer som varierade över sektorer, storlek och inriktning, framträdande skillnader 

mellan arbetsplatser med avseende på humoranvändning. Yrkesgrupperna varierande i 

humormängd, samt skiljde sig åt med avseende på vilken humor de föredrog. En del 

yrkesgrupper använde sig av en utmanande humor, som innebär motsättningar och 

underminerande av en annan persons tidigare uttalanden. Andra använde sig av en stödjande 

humor, som innebär medhåll, utveckling eller styrkande av motpartens tidigare uttalanden. 

Analysen lyfter fram att respektive arbetsplats, har en unik kombination av egenskaper som 

ligger till grund för humorn, som vidare bidrar till att forma arbetskulturen. Bland annat har 

personal som är involverade i arbete med plötsliga dödsfall visat på ett antal gemensamma 

uttryck för humor. Scott (2007) visade att bland annat sjuksköterskor och 

ambulanssjukvårdare tenderar att uttrycka humor på liknande sätt som ett resultat av deras 

emotionellt utmattande arbetsförutsättningar. Humorn tog sig uttryck genom ironi, 

kvicktänkta kommentarer, tillkännagivande av situationers absurditet, och anekdoter med 

oväntade vändningar. En hel del skämt fokuserade även på omständigheter runt den avlidne. 

Dessa humoruttryck har funktionen att avdramatisera situationen, samt att skapa solidaritet 

och kamratkänsla trots de rådande arbetsförhållandena. 
Ett frekvent uttryck för humor inom IT- företag är skämt, som till stor del handlar om att 

småretas kollegor emellan med fokus på varandras karaktärsdrag. Plester och Sayers (2007) 
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identifierade med intervjuer i tre olika företag att dessa skämt förekommer kontinuerligt i alla 

aspekter av arbetet, och en majoritet av deltagarna uttrycker att de någon gång varit måltavlan 

för skämten. Det föreligger dock en underliggande förståelse i företagen att personen som 

varit måltavla då även ger igen med samma mynt, vilket skapar det frekventa utbytet av skämt 

och fräcka kommentarer mellan kollegorna. Skämten fyller ett flertal funktioner för de 

anställda då det förmildrar kritik, ger ett avbrott i arbetsdagen och bidrar till socialiseringen 

av nya medlemmar. Humorn fungerar också som ett sätt att belysa och definiera 

statusskillnader, samt andra olikheter mellan medlemmarna. Slutligen utgör skämten ett 

verktyg för att uppvisa den rådande organisationskulturen, där humor utgör en viktig del. De 

skillnader som identifierades mellan de tre företagen kunde härledas till detta, då 

organisationskulturen till stor del påverkar vilken typ av skämt som används.  

 

 

Humor och kön 
 

Flera studier har visat att kvinnor och män tenderar att använda olika typer, och mängd, av 

humor (Cox et al., 1990; Hay, 2000; Holmes, 2006). Men det finns även resultat som tyder på 

att det inte förekommer några könsskillnader (Çeçen, 2007). Holmes (2006) påvisar att 

stödjande humor främst uppstår i grupper som inkluderar kvinnor, medan utmanande humor 

framför allt tenderar att uppstå i grupper som inkluderar män. Det är mest troligt att livliga 

humorkonversationer, där parterna överlappande bidrar till samtalet, uppstår i kontexter där 

individer av båda könen är delaktiga, och minst troligt då det endast är män inblandade. 

Holmes lyfter även att både män och kvinnor bidrar till att konstruera könsroller på arbetet i 

sin användning av humor. 

Genom att studera naturliga konstellationer av vänner fann Hay (2000) att män och 

kvinnor skiljer sig åt med avseende på användningen av humorns olika funktioner i samtal, 

samt att de olika funktionerna förekom i olika utsträckning i enkönade, respektive blandade 

grupper. Solidaritetsfunktionen innebär att humorn har ett huvudsakligt syfte att skapa 

sammanhållning mellan gruppmedlemmar. En strategi för att uppnå detta är att dela med sig 

av information om sig till gruppen, vilket kvinnor använder sig till störst del av. Män 

använder sig dock mer av strategin att belysa likheter och delade erfarenheter. Generellt 

använder kvinnor mer än dubbelt så mycket solidaritetsbaserad humor, än män. Makthumorns 

huvudsakliga funktion är att upprätthålla eller skapa en maktposition. En maktstrategi är att 

använda humor med avsikt att kontrollera eller påverka beteendet hos en annan gruppmedlem. 

En annan strategi är att retas, vilket är en strategi som även används inom 

solidaritetsfunktionen. Hay fann få humoruttalanden med maktfunktion, som tros bero på att 

de som studeras i undersökningen är grupper av vänner. Hay förväntar sig att det förekommer 

mer i konstruerade grupper, så som på arbetet, eller andra grupper med en tydligare hierarki. I 

sitt urval fann dock Hay att män använder sig något mer av maktfunktionen än kvinnor och 

att det förekommer mer i enkönade grupper än blandade. Att retas förekom mer i enkönade 

grupper, vilket tros bero på att både män och kvinnor försöker uppföra sig då de interagerar i 

blandade grupper. Den generella funktionen delar både solidaritets-, och maktbaserade 

element. Hit hör humoruttalanden som syftar till att skapa eller upprätthålla sammanhållning i 

en grupp genom att roa andra gruppmedlemmar, men på så vis även påverka sin position i 

gruppen positivt. Män använder oftast denna typ av humor. Den psykologiska funktionen kan 

delas in i att försvara, och att hantera. Att försvara innebär att man använder humor för att 

försvara sig själv. Att hantera innebär hanteringen eller bearbetningen av problem. Skillnader 

med avseende på kön visar att män använder sig mer av kontextuellt bunden 

hanteringshumor, vilket innebär användningen av humor för att hantera ett problem som 

uppstår interaktionen. Kvinnor däremot använder mer hanteringshumor som inte är bunden 



4 

 

 

till situationen. Vilket innebär att i samtalet prata och skämta om ett mer generellt problem 

som sjukdom eller stress, som alltså uppstått och existerar utanför ramarna för den givna 

interaktionen. Detta går ofta under namnet coping- humor. Humor med psykologisk funktion 

förkommer mer i enkönade grupper än i blandade. 

Könsskillnader i kommunikationsmönster har även studerats i arbetssammanhang. Cox et 

al. (1990) konstruerade en enkät med ett antal hypotetiska incidenter, som beskriver 

situationer på arbetet som kan vara potentiellt pinsamma för en kollega. Deltagarna fick sedan 

ange hur benägna de trodde sig vara att reagera genom att ignorera, hjälpa eller skämta, i 

dessa situationer. Resultaten visar att män är mer benägna att reagera med en humorrespons, 

medan kvinnorna är mer benägna att hjälpa kollegan. Dunbar et al. (2012) forskning visar 

dock på att män gjorde ungefär åtta gånger färre humoruttalanden än kvinnor, i en 

samarbetsuppgift. Kvinnor uppmätte högre värden på samtliga typer av humor i 

undersökningen. Bland annat använder kvinnor nästan sju gånger så mycket mer humor som 

är självnedsättande och/eller smickrande gentemot samarbetspartnern, än männen i 

undersökningen, och det finns indikationer på att kvinnorna även använder något mer humor 

för att upphöja sig själva. 

 

 

Humorstilar  
 

Utifrån tidigare forskning som undersöker sambandet mellan humor och välmående skapade 

Martin et al. (2003) ett konceptuellt ramverk för att identifiera humorstilar. Genom att 

kartlägga humorforskningen med avseende på om den var fokuserad på självet eller 

relationer, respektive om den var positiv eller negativ identifierades fyra humorstilar. 

Humorstilarna utesluter inte varandra, utan en individ kan uppvisa samtliga humorstilar, men 

i olika grad. 

Individer med hög grad av anknytande humorstil tenderar att säga roliga saker, berätta 

roliga historier och att delta i spontana lättsamma skämt för att roa andra. De gör detta för att 

främja relationer och mildra spänningar i gruppen. De tenderar att ha självdistans, och skämta 

om sig själva för att få andra att slappna av, men utan att det har en negativ effekt på självet. 

En anknytande humorstil tyder också på högre värden av intimitet i sociala relationer (Martin 

et al., 2003). 

Individer med hög grad av självupphöjande humorstil har en humoristisk syn på livet, och 

tenderar att ofta roas av livets absurditeter, och har förmågan att upprätthålla detta även i 

stressfyllda situationer och motgångar. Humor fungerar även som ett redskap för att hantera 

dessa situationer, då det tillåter en att undvika negativa känslor samtidigt som ett realistiskt 

perspektiv upprätthålls. Denna humorstil har ett intrapsykiskt fokus. En självupphöjande 

humorstil bidrar till tillfredställelsen av socialt stöd i stressfyllda situationer (Martin et al., 

2003). Både den anknytande och självupphöjande humorstilen korrelerar negativt med 

depression och ångest (Martin et al., 2003), samt med ensamhet (Çeçen, 2007). Men de 

korrelerar positivt med självkänsla och välmående (Martin et al., 2003).  

Individer med hög grad av aggressiv humorstil har en tendens att inte ta hänsyn till hur 

andra upplever humorn, och har även svårt att motstå impulser att säga roliga saker även om 

detta kan såra andra. De använder sig till stor del av sarkasm och nedvärderande humor, där 

förlöjligande och hån är förekommande. Att retas är också ett vanligt uttryck för denna 

humorstil. Humorstilen inkluderar även användning av humor med avsikt att manipulera 

andra. Både den aggressiva och den självnedsättande humorstilen korrelerar positivt med 

fientlighet och aggression (Martin et al., 2003). 

Individer med hög grad av självnedsättande humorstil tenderar att använda sig av 

överdrivna mängder självnedvärderande humor för att roa andra. De säger roliga saker på sin 



5 

 

 

egen bekostnad för att accepteras av andra. De tillåter även att andra skämtar på deras 

bekostnad, och skrattar med när andra hånar eller nedvärderar dem. En självnedsättande 

humorstil korrelerar, i motsats till en anknytande och en självupphöjande humorstil, negativt 

med självkänsla och välmående, samt positivt med depression och ångest (Martin et al., 

2003). Forskning visar även på ett positivt samband mellan självnedsättande humor och 

ensamhet (Çeçen, 2007). 

Män uppmäter signifikant högre värden på samtliga humorstilar, men skillnaderna mellan 

män och kvinnor på de två positiva humorstilarna; anknytande och självupphöjande, är så 

pass små att Martin et al. (2003) påpekar att dessa resultat blev signifikanta på grund av det 

stora urvalet i deras undersökning. 

 

 

Syfte och frågeställning 
 

Humor inom organisationer har det forskats på tidigare (Barsoux, 1996; Hay, 2000; Holmes 

& Marra, 2002; Meyer, 1997; Plester & Sayers, 2007; Scott, 2007), men humorstilarna 

(Martin et al., 2003) figurerar sällan, och de har aldrig förekommit i en jämförande studie, 

vilket motiverar denna studie. Syftet med denna studie är att utifrån humorstilarna undersöka 

om det finns skillnader mellan olika yrkesgrupper, med avseende på hur humor används 

mellan kollegor i respektive yrkesområde. Samtliga av de yrkesgrupper som valts ut till denna 

undersökning har någon form av kundmöten; äldreomsorgspersonalen möter sina brukare, 

telefonförsäljarna ringer upp sina kunder, och reserådgivare är i kontakt med sina resenärer. 

De olika kunderna antas uppvisa olika känslouttryck i kundmötena, vilket antas kunna 

påverka yrkesgruppernas användning av humor i olika riktning, i och med den potentiella 

påverkan kundernas känslouttryck har på de anställdas beteenden. Detta i enlighet med 

principen om känslobaserad social påverkan som innebär att en persons känslouttryck, 

påverkar en eller flera andra individers attityder, tankar och/eller beteenden, oavsett om detta 

uttrycks verbalt, kroppsligt, i tonfall eller genom mimik (Van Kleef, Van Doorn, Heerdink, & 

Koning, 2011). Denna påverkan kan även förekomma utan en direkt interaktion ansikte mot 

ansikte (Cheshin, Rafaeli, & Bos, 2011). Sett till denna studies yrkesgrupper förväntas 

telefonförsäljare ha en stor del arga eller sura kunder, äldreomsorgspersonal förväntas ha 

större andel ledsna och rädda kunder, och reserådgivare tros ha större andel glada kunder. 

Ytterligare ett syfte med denna studie är alltså att se om kundernas känslouttryck påverkar 

humorn enligt principen om känslobaserad social påverkan, vilket leder till frågeställningen: 

Påverkar kundernas känslouttryck deltagarnas användande av humorstilarna? 

Tidigare humorforskning har identifierat olika humorfunktioner (Barsoux, 1996; Hay, 

2000; Meyer, 1997; Plester & Sayers, 2007; Scott, 2007), och olika organisationer och yrken 

uppvisar varierande uttryck av humor (Holmes & Marra, 2002; Plester & Sayers, 2007; Scott, 

2007). Frågan är: Går det att identifiera skillnader i humorstilar mellan telefonförsäljare, 

äldreomsorgspersonal och reserådgivare? I IT-industrin ges exempel på ett relativt hårt 

humorklimat, med skämt och skratt på andras bekostnad (Plester & Sayers, 2007), som tyder 

på en mer aggressiv humorstil (Martin et al., 2003). Även i akutvården fann man en ganska 

hård humorjargong, som uppstår för att hantera det stressiga arbetsklimatet (Scott, 2007) 

vilket kan tolkas som ett uttryck för en självupphöjande humorstil (Martin et al., 2003). 

Liknande arbetsförhållanden råder även inom äldreomsorgen och telemarketing. I övrigt lyfter 

forskningen vikten av sammanhållning och goda arbetsrelationer, vilket kan åstadkommas 

med hjälp av användningen av humor på arbetet (Barsoux, 1996), vilket främst främjas av den 

anknytande humorstilen med dess fokus på goda relationer (Martin et al., 2003). Detta 

indikerar att humorstilarna förekommer i varierande utsträckning i olika yrkesgrupper. 

Humorstilarna har också visat sig variera med avseende på kön (Martin et al., 2003), vilket 
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också kan påverka i vilken utsträckning humorstilarna förekommer. Exempelvis är 

äldreomsorgen är en kvinnodominerad bransch, och telemarketing har en majoritet av manliga 

medarbetare.  

 

Hypotes 1: Äldreomsorgspersonal visar högre värden av den anknytande 

humorstilen, än telemarketing och reserådgivare. 

Hypotes 2: Reserådgivare visar lägre värden av den självupphöjande 

humorstilen, än äldreomsorgspersonal och telefonförsäljare. 

Hypotes 3: Telefonförsäljare visar högre värden av den aggressiva 

humorstilen, än äldreomsorgspersonal och reserådgivare. 

Hypotes 4: Äldreomsorgspersonal visar högre värden av den självnedsättande 

humorstilen, än telefonförsäljare och reserådgivare. 

 

Mycket forskning har bedrivits för att identifiera skillnader i humor mellan könen, där en 

majoritet av studierna visar på signifikanta könsskillnader (Cox et al., 1990; Hay, 2000; 

Holmes, 2006), även med avseende på humorstilarna (Martin et al., 2003), men det finns 

resultat som motsäger att det finns könsskillnader med avseende på humor (Çeçen, 2007), 

vilket gör det värdefullt att vidare studera könsskillnader i humorstilarna vilket är ytterligare 

ett syfte med denna undersökning. Frågeställningen som följer är om det finns skillnader 

inom humorstilarna mellan kön? När könsskillnader i humor studerats i arbetssammanhang 

tidigare av Cox et al. indikeras att kvinnor inte använder sig av humor i samma utsträckning 

som män på arbetet, men som Hay (2000) påtalar, brister denna undersökning, då endast en 

typ av humor studeras, nämligen humor på andras bekostnad (Hay, 2000), som kan betecknas 

som en aggressiv humorstil (Martin et al., 2003). Forskning visar dock att kvinnor tenderar att 

använda en mer stödjande (et al., 2012; Holmes, 2006), och solidarisk humor (Dunbar et al., 

2012; Hay, 2000), vilka visar på gemensamma karaktärsdrag med en anknytande humorstil 

(Martin et al., 2003). Kvinnor har också visat sig ha en mer humor där de är självnedsättande 

(Dunbar et al., 2012). 

 

Hypotes 5: Kvinnor visar högre värden av den anknytande humorstilen än 

män. 

Hypotes 6: Kvinnor visar högre värden av den självupphöjande humorstilen 

än män. 

Hypotes 7: Män visar högre värden av den aggressiva humorstilen än 

kvinnor. 

Hypotes 8: Kvinnor visar högre värden av den självnedsättande humorstilen 

än män. 

 

Ytterligare en aspekt som är intressant att kontrollera för, med avseende på yrkesgruppers 

humorbruk, är hur länge de varit anställda på den befintliga arbetsplatsen. Scogin och Pollio 

(1980) identifierade nämligen att varaktiga grupper använder sig av humor med likväl 

uppskattande, som förringande ton, medan tillfälliga grupper undviker förringande 

humoruttalanden. I och med humorns viktiga roll i socialiseringen till arbetsplatsen (Barsoux, 

1996; Meyer, 1997; Plester & Sayers, 2007), så kan förutsättningarna för en nyanställd se 

olika ut, i förhållande till en som arbetat länge inom samma organisation, då en som är 

nyanställd inte ännu är fullt inkluderad i humorkulturen. Finns det skillnader i humorstilarna 

mellan de som varit anställda en kort respektive lång tid? 
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Metod 
 

Deltagare 
 

Tre deltagargrupper valdes ut till denna undersökning, bestående av yrkesgrupperna telefon-

försäljare, äldreomsorgspersonal, och reserådgivare. Dessa yrkesgrupper valdes ut då de antas 

ha kunder med olika känslouttryck i deras möten, vilket vidare antas kunna påverka 

användningen av olika humorstilar. Yrkesgrupperna består av ett flertal olika företag inom 

respektive bransch, lokaliserade i Mellan-, och Sydsverige, för att utesluta organisationskultur 

som en samvarierande variabel till humorstil. Sammanlagt delades 393 enkäter ut, och studien 

fick ett generellt bortfall på 211. Deltagarna erbjöds inte någon ersättning för sin medverkan. 

Totalt 182 enkäter samlades in till denna studie. Efter ett internt bortfall där två deltagare 

föll bort ur studien då de inte hade besvarat något av de påståenden som mäter de beroende 

variablerna blev det totala deltagarantalet 180, där telefonförsäljargruppen var 58 deltagare, 

och äldreomsorgsgruppen bestod av 60 deltagare och reserådgivarna hade 62 deltagare. Totalt 

antal män i studien var 49, och totalt antal kvinnor var 131. I Tabell 1 finns ytterligare 

information om deltagarnas ålder, anställningstid och kön. 

Bland telefonförsäljarna var det en deltagare som inte angav ålder, och två deltagare angav 

inte anställningstid. Bland äldreomsorg deltagarna var det 11 deltagare som inte angav hur 

länge de varit anställda. Inom resebyråerna var det en deltagare som inte angav ålder, och en 

deltagare som inte angav anställningstid. 

 

Tabell 1 

Deskriptiv data över deltagarna 

___________________________________________________________________________ 

Yrkesgrupp 

 
Telemarketing Äldreomsorg Reserådgivare 

Ålder    

Under 25 26 10 3 

25-40 16 15 30 

41-55 10 25 21 

Över 55 5 10 7 

    

Anställningstid    

Ca 0,5 år 23 2 2 

1-3 år 26 11 13 

3,5-9,5 år 6 14 15 

Över 10 år 1 22 31 

    

Kön    

Män 38 3 8 

Kvinnor 20 57 54 

 

 

 

 



8 

 

 

Material 
 

För att mäta och kartlägga de fyra humorstilarna, vilka utgör studiens beroende variabler; 

Anknytande, Självupphöjande, Aggressiv och Självnedsättande, inom de olika 

yrkesgrupperna, användes Humor Styles Questionnaire (HSQ) (Martin et al., 2003). HSQ 

innehåller totalt 32 påståenden, där varje humorstil består av åtta påståenden. Ett påstående 

som mäter den anknytande humorstilen är ”Jag behöver inte anstränga mig särskilt mycket för 

att få mina kollegor att skratta – jag verkar vara en naturligt humoristisk person.” Ett 

påstående som mäter den självupphöjande humorstilen är ”Om jag känner mig nere brukar jag 

kunna muntra upp mig själv med humor.” Aggressiv humorstil skattas bland annat med hjälp 

av påståendet ”När en kollega gör ett misstag retas jag ofta med den personen.” 

Självnedsättande humorstil skattas bland annat med påståendet ”Jag låter mina kollegor 

skratta eller ha roligt på min bekostnad mer än jag borde.” Enkäten innehåller även vissa 

omvända påståenden, ett exempel på ett omvänt påstående som skattar aggressiv humorstil är 

”Mina kollegor blir aldrig förolämpade eller sårade av min humor.” Påståendena bedöms på 

en skala från 1 (Stämmer inte alls) till 7 (Stämmer helt och hållet). HSQ korrelerar positivt 

med andra valida humortest, bland annat med Multidimensional Sense of Humor Scale 

(MSHS), vilket tyder på HSQs validitet. I denna studie uppfyller tre av mätinstrumentets fyra 

skalor tillfredställande intern reliabilitet. Den anknytande humorstilen uppmäter ett Cronbachs 

alfa på .74. Självupphöjande humorstil uppmäter .80, och den självnedsättande humorstilen 

uppvisar ett värde på .74. Reliabilitetstestet för den aggressiva humorstilen visade till en 

början ett Cronbachs alfa på .58. Vid närmare granskning konstaterades att skalans reliabilitet 

kunde ökas i och med att påståendet ”Ibland kommer jag på något som är så roligt att jag inte 

kan låta bli att säga det – även om det inte passar i situationen”. raderades. Detta gav ett 

Cronbachs alfa på .61. Diskussioner fördes då kring förlusten i att utesluta den aggressiva 

humorstilen från det konceptuella ramverk som de fyra humorstilarna utgör, både för 

ramverket i sig, men även för denna studie. Detta, i kombination med att det uppmätta värdet 

tangerar till gränsvärdet för Cronbachs alfa på .65, motiverade beslutet att fortsatt inkludera 

den aggressiva humorstilen i studien. 

En svensk översättning av HSQ (Plenty, Bejerot, & Eriksson, 2014) ligger till grund för 

utformningen av enkäten i denna undersökning. Medförfattaren Kimmo Eriksson kontaktades 

för att få tillgång till enkäten samt för godkännande att använda översättningen i denna studie. 

Då HSQ ursprungligen berör generell användning av humor, omformulerades frågorna för att 

bättre passa denna undersöknings syfte om humoranvändning på arbetet. Exempelvis 

anpassades påståendet ”Jag skrattar och skämtar en hel del med mina närmaste vänner.” som 

är ett uttryck av en anknytande humorstil, till ”Jag skrattar och skämtar en hel del med mina 

närmaste kollegor”. Det aggressiva humorstils- påståendet ”Folk känner sig aldrig 

förolämpade eller sårade av min humor.”, omformulerades till ”Mina kollegor känner sig 

aldrig förolämpade eller sårade av min humor.”. Påståendena omformulerades även för att 

undvika dubbla negationer vid besvarande av enkäten. Exempelvis omformulerades 

påståendet ”Jag brukar inte skratta eller skämta särskilt mycket med andra människor” till 

”Jag brukar sällan skratta eller skämta med mina kollegor”. Utöver HSQs 32 påståenden, 

adderas frågor om de oberoende variablerna, det vill säga, deltagarnas Kön samt Yrke. Även 

kontrollfrågor gällande hur länge de anställda arbetat på sin nuvarande arbetsplats, benämnt 

Anställningstid, och om vilka känslor de människor de möter i sin yrkesroll uppvisar, 

adderades till enkäten. Denna kontrollvariabel nämns framöver som Kundemotioner. De 

känslor som undersöktes vad glädje, ledsamhet, rädsla och ilska. Respondenterna fick bedöma 

hur ofta de mötte kunder som uppvisade respektive känsla på en skala från 1-5, där 1 

motsvarar Väldigt sällan/Aldrig och 5 motsvarar Väldigt ofta/Alltid. Den slutgiltiga enkäten 
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som bestod av 37 frågor och påståenden, utformades både i webb-, och pappersformat. 

Webbenkäten besvarades av 103, och pappersenkäterna besvarades av 79 respondenter. 

 

 

Procedur 
 

De företag som representerade deltagarna för telefonförsäljning, kontaktades per telefon, där 

syftet med studien presenterades för respektive företagschef. Genom fortsatt elektronisk 

kontakt, fick respektive företagsledning tillgång till missivbrev innehållande länk till 

webbenkäten, som vidare skickades ut till de anställda inom företaget. I missivbrevet 

informerades deltagarna om studiens syfte ”…om det finns några skillnader mellan olika 

yrkesgruppers användning av humor på arbetsplatsen.”, att deltagandet är frivilligt, samt 

upplysning om anonymitet. Deltagarna erbjöds möjlighet till att ta del av resultaten, innan 

brevet avslutades med författarnas kontaktuppgifter. Ett besök genomfördes på ett av 

företagen, där studien presenterades, och pappersenkäter med tillhörande missivbrev delades 

ut till de anställda. Efter några timmar samlades de besvarade enkäterna in av författarna.  
För deltagare inom äldreomsorgen, skapades ett evenemang på ett socialt nätverk. 

Evenemanget fanns offentligt tillgängligt för nätverkets medlemmar, och riktade sig till 

individer som arbetade inom äldreomsorgen, eller har personer i sin bekantskapskrets som är 

verksamma inom yrket. Genom att bjuda in personer med denna bakgrund, skapades ett 

snöbollsurval, då de inbjudna personerna i sin tur uppgavs möjlighet till att bjuda in personer 

av ovan nämnda yrkeskategori. Detta gjorde evenemanget självgående då potentiella 

deltagare kontinuerligt bjöds in till att delta. Missivbrevet publicerades i evenemanget, följt 

av länken till webbenkäten. För fler deltagare inom äldreomsorgen, kontaktades olika 

äldreboenden via elektronisk post och per telefon, där syftet presenterades för enhetschefer. 

Detta följdes upp av besök på respektive äldreboende, där pappersenkäter med tillhörande 

missivbrev delades ut till de anställda. De besvarade enkäterna hämtades efter en vecka från 

respektive enhetschef.  

Enkätsvaren som representeras av yrkeskategorin reserådgivare, samlades in genom att 

besöka resebyråer och presentera studien för ansvariga chefer. Efter medgivande om 

samtycke, lämnades pappersenkäter och missivbrev ut till butikernas anställda. För ytterligare 

deltagare kontaktades ett reseföretag per telefon. Studien presenterades för personalansvarig 

chef, som efter att ha uppgett sitt samtycke, fick missivbrev med webbenkätslänk skickade via 

elektronisk post. Detta skickades i sin tur ut till företagets reserådgivare som därefter fick 

möjlighet till att ta del av missivbrev och webbenkät. 

Efter datainsamlingen, och en första deskriptiv dataanalys i SPSS, konstaterades att den 

sneda könsfördelningen i yrkesgruppen äldreomsorgen inte gjorde det möjligt att använda kön 

som en faktor vid en tvåvägs variansanalys. För att möjliggöra för denna yrkesgrupp att 

fortsatt vara med i undersökningen, så valdes att byta faktor från könsskillnader till skillnader 

i anställningstid, då denna visat korrelera med flertalet av undersökningens variabler. I 

enkäten ombads respondenterna att ange anställningstid i antal år och halvår, så för att 

möjliggöra för användning av denna variabel som en faktor, dikotomiserades den med hjälp 

av en median split. Detta gav kategorierna; kort anställning < 3.75 år, samt lång anställning > 

3.75 år, eller < 45 månader samt > 45 månader. Åttioen deltagare har varit anställda i < 45 

månader och 85 deltagare har varit anställda i > 45 månader. 
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Resultat 
 

Tabell 2 redovisar medelvärden och standardavvikelser samt Pearsons korrelationer mellan 

undersökningens beroende- och oberoende variabler samt kontrollvariabler. Resultaten visar 

att kön har en positiv korrelation med ålder och anställningstid och negativa korrelationer 

med de självupphöjande och självnedsättande humorstilarna. Anknytande humorstil korrelerar 

positivt med självupphöjande humorstil, och negativt med den aggressiva. 

 

Tabell 2 
Pearsonkorrelationer, medelvärden och standardavvikelser 

 

Variabel 1 2 3 4 5 6 M SD 

1. Kön1  - 
     

- - 

2. Ålder2 .26** - 
    

- - 

3. Anställningstid3 .32** .63**  - 
   

94.92 106.44 

4. Anknytande humor -.04 -.15* -.07  - 
  

5.49 0.90 

5. Självupphöjande humor -.19** -.11 -.18*  .22** - 
 

4.60 1.02 

6. Aggressiv humor -.11 .04  .00 -.23** -.08 - 2.94 0.93 

7. Självnedsättande humor -.26** -.10 -.16* -.09 .17* .39** 3.08 1.00 

 
 1man = 0, kvinna = 1, 2under 25 = 1, 25-40 = 2, 41-55 = 3, över 55 = 4, 3i månader 

* p < .05, ** p < .01  

 

 

Kundemotioners samband med humorstilar 
 

Tabell 3 redovisar medelvärden och standardavvikelser samt Pearsons korrelationer mellan 

humorstilarna och kundemotioner.  

 

Tabell 3 
Pearsonkorrelationer, medelvärden och standardavvikelser för humorstilar och 

kundemotioner 

 

Variabel 1 2 3 4 5 6 7  M SD 

          

1. Anknytande humor - 

      

5.49 0.90 

2. Självupphöjande humor .22** - 

     

4.60 1.02 

3. Aggressiv humor -.23 -.08 - 

    

2.94 0.93 

4. Självnedsättande humor -.09 .17  .37** - 

   

3.08 1.00 

5. Ledsna kunder -.02 -.09  .19* .10 - 

  

2.47 1.16 

6. Glada kunder .29** .05 -.32** -.27** .02 - 

 

3.97 0.71 

7. Arga/sura kunder -.03 .09  .26** .10 .43** -.17* - 3.06 0.96 

8. Rädda kunder -.12 -.08  .09 .11 .63** -.01 .41** 2.13 1.19 

 
* p < .05, ** p < .01 
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Som det framgår i Tabell 3, finns det ett positivt samband mellan användning av humorstil 

och glada kunder. Aggressiv humor korrelerar positivt med ledsna samt arga/sura kunder och 

negativt med glada kunder. 

 

 

För att undersöka om yrkesgrupperna skiljer sig åt med avseende på kundemotioner, 

genomfördes en envägs variansanalys för oberoende mätningar. Yrkesgruppernas 

medelvärdesskillnader med avseende på kundemotioner redovisas i Figur 1. Samtliga 

yrkesgrupper upplevde att de har flest glada kunder, och telemarketing uppmätte det högsta 

värdet. De är också den yrkesgrupp som uppmätte lägst värden av ledsna, respektive arga/sura 

kunder. De har även näst lägst värde av rädda kunder, där resebyråerna är de som angivit lägst 

antal rädda kunder. Utöver mestadels glada kunder, uppger resebyråerna sig ha mest arga/sura 

kunder, följt av ledsna och slutligen rädda kunder. Äldreomsorgen är den yrkesgrupp som 

uppmätte högst värden av både ledsna, arga/sura samt rädda kunder jämfört med de andra 

yrkesgrupperna, men de är även den yrkesgrupp som uppger sig ha näst mest glada kunder av 

yrkesgrupperna.  

 

Ledsna kunder. Variansanalysen visar att det finns signifikanta skillnader mellan 

yrkesgrupperna med avseende på hur ofta de uppskattar sig möta ledsna kunder (F2, 172 = 

60.69, p < .001). Det konstaterades även en stor effektstorlek (η2 = .41). Tukey’s post hoc- 

test genomfördes för att identifiera mellan vilka yrkesgrupper som skillnaderna förekommer. 

Testet visade att äldreomsorgen (M = 3.51, SD = 0.99) skiljer sig från telemarketing (M = 

1.89, SD = 0.73) och resebyråerna (M = 2.00, SD = 0.94, p < .001). Däremot fanns ingen 

skillnad signifikant skillnad mellan resebyråerna och telemarketing (p = .769). 

 

Glada kunder. Variansanalysen visar att det finns signifikanta skillnader mellan 

yrkesgrupperna med avseende på hur ofta de uppskattar sig möta glada kunder (F2, 176 = 

25.62, p < .001). Det konstaterades även en stor effektstorlek (η2 = .23). Tukey’s post hoc- 

test genomfördes för att identifiera mellan vilka yrkesgrupper som skillnaderna förekommer. 

Testet visade att samtliga yrkesgrupper skiljde sig åt.  Äldreomsorgen uppmäter ett 

medelvärde på 3.88 (SD = 0.67) och resebyråerna 3.60 (SD = 0.68) Dessa skiljer sig åt med en 

signifikansnivå om p = .037. Telemarketing uppmäter 4.40 (SD = 0.53), och skiljer sig från de 

andra yrkesgrupperna med en signifikansnivå om p < .001. 

 

Arga/sura kunder. Variansanalysen visar att det finns signifikanta skillnader mellan 

yrkesgrupperna med avseende på hur ofta de uppskattar sig möta arga/sura kunder (F2, 174 = 

20.86, p < .001). Vid beräkning av η2 konstaterades även en stor effektstorlek (η2 = .19). 

Tukey’s post hoc- test genomfördes för att identifiera mellan vilka yrkesgrupper som 

skillnaderna förekommer. Testet visade att telemarketing (M = 2.48, SD = 0.79) skiljer sig 

från äldreomsorgen (M = 3.40, SD = 0.85) och resebyråerna (M = 3.32, SD = 0.97, p < .001). 

Däremot fanns ingen skillnad signifikant skillnad mellan resebyråerna och äldreomsorgen (p 

= .878). 

 

Rädda kunder. Variansanalysen visar att det finns signifikanta skillnader mellan 

yrkesgrupperna med avseende på hur ofta de uppskattar sig möta rädda kunder (F2, 172 = 

73.93, p < .001). Vid beräkning av η2 konstaterades även en stor effektstorlek (η2 =.46). 

Tukey’s post hoc- test genomfördes för att identifiera mellan vilka yrkesgrupper som 

skillnaderna förekommer. Testet visade att äldreomsorgen (M = 3.25, SD = 1.04) skiljer sig 

från telemarketing (M = 1.56, SD = 0.76) och resebyråerna (M = 1.55, SD = 0.79, p < .001). 
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Däremot fanns ingen skillnad signifikant skillnad mellan resebyråerna och telemarketing (p = 

.997).  

 

 

Figur 1. Skillnader i upplevda kundemotioner mellan yrkesgrupper. Deltagarna uppskattade 

hur ofta de mötte respektive kundemotion på en skala mellan 1 (Väldigt sällan/Aldrig) -5 

(Väldigt ofta/Alltid).  

 

 

Humorskillnader mellan yrkesgrupper 
 

För att besvara frågan om yrkesgrupperna skiljer sig åt med avseende på humorstil och 

därmed testa hypotes 1-4, genomfördes 3 (resebyråer/telemarketing/äldreomsorg) x 2 

(kort/lång anställningstid) variansanalys för oberoende mätningar med humorstilar som 

beroendevariabler och kön och ålder som kovariat i tillämpliga fall.  

 

Anknytande humorstil. Testet visade till en början inte på några signifikanta resultat (p > 

.05). Då den anknytande humorstilen korrelerade med ålder, lades denna variabel till som 

kovariat, varpå testet gjordes om. Resultatet, som redovisas i Figur 2, visade en signifikant 

huvudeffekt av anställningstid på anknytande humorstil (F1, 158 = 4.31, p = .040), vilket visar 

att anställningstid har en påverkan på anknytande humoranvändning. De som varit anställda 

kortare tid är mindre benägna att använda sig av anknytande humor (M = 5.53, SD = 0.78) än 

de som varit anställda en längre tid (M = 5.66, SD = 0.87). Effektstorleken är dock liten (η2 = 

.03). Yrket visade ej på någon signifikant huvudeffekt (F2, 158 = 0.50, p=.605), alltså finns 

inget stöd för Hypotes 1: Äldreomsorgspersonal visar högre värden av den anknytande 

humorstilen än telemarketing och reserådgivare. Interaktionseffekten var inte heller 

signifikant (F2, 158 =1.03, p = .359). 

 

1

2

3

4

5

Ledsna kunder Glada kunder Arga/sura kunder Rädda kunder

Resebyrå Telemarketing Äldreomsorg
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Figur 2. Användandet av anknytande humorstil som en funktion av yrkestillhörighet och 

anställningstid.  

Självupphöjande humorstil. Testet gav inga signifikanta resultat (p > .05). Den 

självupphöjande humorstilen har uppvisat korrelation med kön, vilket därför adderades som 

kovariat i testet. Resultatet redovisas i Figur 3. Interaktionseffekten var inte signifikant (F2, 159 

= 0.44, p = .646) Huvudeffekten för anställningstid var ej signifikant (F1, 159 = 1.64, p = .202). 

Yrket visade inte heller någon signifikant huvudeffekt (F2, 159 = 0.27, p = .765), alltså finns 

inget stöd för Hypotes 2: Reserådgivare visar lägre värden av den självupphöjande 

humorstilen än äldreomsorgspersonal och telefonförsäljare. 
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Figur 3. Användandet av självupphöjande humorstil som en funktion av yrkestillhörighet och 

anställningstid.  

 

Aggressiv humorstil. Resultaten för den aggressiva humorstilen redovisas i Figur 4. 

Huvudeffekten för anställningstid var ej signifikant (F1, 160 = 0.01, p = .923). Yrket visade inte 

heller någon signifikant huvudeffekt (F2, 160 = 1.07, p = .345). Interaktionseffekten var ej 

signifikant (F2, 160 = 0.27, p = .765). Det finns inget stöd för Hypotes 3: Telefonförsäljare 

visar högre värden av den aggressiva humorstilen än äldreomsorgspersonal och reserådgivare.  

 

 

Figur 4. Användandet av aggressiv humorstil som en funktion av yrkestillhörighet och 

anställningstid.  

 

Självnedsättande humorstil. Testet visade till en början på en signifikant huvudeffekt av 

anställningstid på självnedsättande humor, samt en signifikant interaktionseffekt mellan yrke 

och anställningstid (p < .05). Kön adderades som kovariat då detta visat sig korrelera med 

humorstilen. Detta gav resultaten som redovisas i Figur 5. Huvudeffekten för anställningstid 

visar på signifikant resultat (F1, 159 = 3.97, p = .048) där deltagarna som varit anställda under 

en längre tid (M = 2.81, SD = 0.99) uppvisade lägre värden av den självnedsättande 

humorstilen än deltagarna som varit anställda under kortare tid (M = 3.23, SD = 0.96). 

Effektstorleken var dock liten (η2 = .03) Yrket visade inte på någon signifikant huvudeffekt, 

men det finns en tendens till effekt (F2, 159 = 2.84, p = .062), detta är dock inte nog för att 

stödja Hypotes 4: Äldreomsorgspersonal visar högre värden av den självnedsättande 

humorstilen än telefonförsäljare och reserådgivare. Även interaktionseffekten var signifikant 

(F2, 159  = 4.65, p = .011), med en måttlig effektstorlek (η2  = .07) vilket visar att anställningstid 

har betydelse enbart för reserådgivare. En enkeleffektsanalys visade att de som varit anställda 

kort tid (M = 3.48, SD = 0.88) har mer självnedsättande humorstil än de som har varit 

anställda lång tid (M = 2.13, SD = 0.68), t(397) = 3.92, p < .001. För övriga yrkesgrupper var 

skillnaderna inte signifikanta. 
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Figur 5. Användandet av självnedsättande humorstil som en funktion av yrkestillhörighet och 

anställningstid.  

 

 

Könsskillnader i humorstilar 
 

För att besvara frågan om det förekommer könsskillnader i humorstilarna, samt för att testa 

hypotes 5- 8, genomfördes t-test för oberoende mätningar. Dessa resultat redovisas även i 

Tabell 2. 

Anknytande humorstil. Den anknytande humorstilen visade inte på något samband med 

avseende på kön (r = -.04, n = 180, p = .564). Alltså finns det inget stöd för Hypotes 8: 

Kvinnor visar högre värden av den anknytande humorstilen än män. 

 

Självupphöjande humorstil. Den självupphöjande humorstilen uppvisar en negativ 

korrelation med kön (r = -.19, n = 180, p = .010), där män (M = 4.92, SD = 0.95) uppvisar 

högre värden av självupphöjande humor än kvinnor (M = 4.48, SD = 1.02). Detta ger dock 

inget stöd för Hypotes 6: Kvinnor visar högre värden av den självupphöjande humorstilen än 

män. 

 

Aggressiv humorstil. Den aggressiva humorstilen visade inte på något samband med 

avseende på kön (r = -.11, n = 180, p = .156). Därmed saknas stöd för Hypotes 7: Män visar 

högre värden av den aggressiva humorstilen än kvinnor. 

 

Självnedsättande humorstil. Den självnedsättande humorstilen uppvisar en negativ 

korrelation med kön (r = -.26, n = 180, p < .001), där män (M = 3.50, SD = 0.93) använder 

självnedsättande humor i större utsträckning än kvinnor (M = 2.92, SD = 0.98). Vilket 

motsäger Hypotes 8: Kvinnor visar högre värden av den självnedsättande humorstilen än män. 
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Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att utifrån humorstilarna undersöka om det finns skillnader 

mellan olika yrkesgrupper, med avseende på hur humor används mellan kollegor i respektive 

yrkesområde, och att se om kundernas känslouttryck påverkar humorn enligt principen om 

känslobaserad social påverkan. Ytterligare ett syfte var att studera könsskillnader i 

humorstilarna.  

Vid denna studies inledningsfas gjordes alltså antaganden om att en möter människor som 

uppvisar olika typer av emotioner beroende på vad en arbetar med, och att detta i sin tur 

påverkar hur en interagerar med sina kollegor med avseende på humor. Detta i sin tur skulle 

leda till att olika yrkesgrupper använder olika typer av humor. Studiens resultat har visat på är 

att detta delvis stämmer. Beroende på vad du arbetar med finns det en större eller mindre 

chans att du möter människor som är exempelvis glada eller arga, för att se till ytterligheterna. 

Det finns också anledning att tro att vilka känslor som dina kunder uppvisar har ett samband 

med vilken typ av humor du använder dig av när du pratar med dina kollegor. Dock är inte 

detta tillräckligt för att visa på skillnader inom specifika yrken, i alla fall inte inom de som är 

utvalda till denna studie. En annan aspekt som visat på samband med humoranvändning är 

hur länge en varit anställd. Där de som varit anställda en längre tid tenderar att använda 

humoruttalanden i mindre utsträckning än de som varit anställda en kortare tid. Denna 

skillnad kan dock vara tydligare i vissa yrken än andra. Ett annat syfte med denna studie var 

att undersöka för eventuella könsskillnader i humorstilar, vilket identifierades.  

Studiens hypoteser med avseende på humorskillnader mellan män och kvinnor fick inte 

något stöd, men det fanns signifikanta könsskillnader inom den självupphöjande samt den 

självnedsättande humorstilen. I motsats till förväntningarna visade det sig att män använder 

sig mer av en självnedsättande humorstil än kvinnor. Antagandet om att det var kvinnor som 

gjorde det baserade sig på de iakttagelser som Dunbar et al.(2012) gjorde, där kvinnor gjorde 

sju gånger så många fler självnedsättande humoruttalanden än männen i deras studie. Likaså 

baserades antagandet om att kvinnor använder sig mer av den självupphöjande humorstilen på 

tidigare forskning (Hay, 2000), där kvinnor i större utsträckning använder sig av så kallad 

coping-humor som har beröringspunkter med den självupphöjande humorstilen. Det är 

tänkbart att studien inte kunde identifiera liknande skillnader i och med att denna forskning 

inte studerar humor i naturliga arbetssammanhang, utan i en grupp konstruerad specifikt för 

att lösa en uppgift i forskningssyfte (Dunbar et al., 2012), samt i naturliga 

vänskapskonstellationer (Hay, 2000). Den sneda könsfördelningen i studiens urval är 

självklart även en faktor som behövs tas i åtanke som kan ha haft en potentiell inverkan på 

resultatet. Det finns även anledning att tro att män generellt sätt använder sig mer av humor 

än kvinnor (Martin et al., 2003), även specifikt i arbetssammanhang (Cox et al., 1990). Detta 

gör att det även är intressant att notera att trots att det bara gick att finna signifikanta resultat 

inom den självnedsättande och självupphöjande humorstilen, så kan en ändå genom att enbart 

titta på medelvärdesskillnader se att män uppmäter högre värden inom samtliga humorstilar. 

Det kanske mest intressanta resultat som denna studie identifierade är det faktum att en 

använder sig av olika mängd av de olika humorstilarna beroende på om du har varit anställd 

en kort eller lång tid. Det gick att identifiera signifikanta skillnader i användandet av såväl 

anknytande som självnedsättande humorstil, där de som varit anställda under en kort period 

uppmätte högre värden av respektive humorstil. En möjlig förklaring till detta är att de som är 

relativt nyanställda anstränger sig mer, med avseende på humor, för att bli accepterade av sina 

kollegor. Den anknytande humorstilen, har bland annat funktionen att andra slappnar av kring 

dig, och den självnedsättande humorstilen kan ha funktionen att du på din egen bekostnad 

accepteras av andra (Martin et al., 2003). Båda väldigt användbara funktioner då du önskar bli 

accepterad av en ny grupp. En annan möjlig och relaterad förklaring är att humorn utgör en 
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viktig del av den rådande organisationskulturen (Plester & Sayers, 2007), och att de som varit 

anställda en kortare tid ännu inte har acklimatiserats till den rådande humorkulturen som i 

detta fall kanske utgörs av en mindre del anknytande och självnedsättande humor. Det gick 

även att identifiera signifikanta resultat med avseende på den självupphöjande humorstilen 

och anställningstid, där de som varit anställda en kort period uppmätte högre värden av 

humorstilen. Detta gick dock bara att identifiera i de inledande korrelationerna som 

presenteras i Tabell 2 och inte i de följande variansanalyserna. Dessa motsägelsefulla resultat, 

som kan ses som en klar begränsning med denna studie, kan bero på att anställningstiden 

dikotomiserades inför variansanalysen, till skillnad från de inledande korrelationerna där 

variabeln fortfarande var kontinuerlig.  

Studien visar också att det finns skillnader i yrken med avseende på vilka kundemotioner 

som respektive yrke möter. Inledningsvis förväntades det att yrkesgruppen med 

telefonförsäljare i större utsträckning möter människor som är arga och sura, än vad personer 

som arbetar inom äldreomsorgen och resebyråer gör. Studieresultaten motvisar detta, då det 

visade sig främst vara glada kunder som går att finna inom telemarketing. Gällande 

resebyråerna, hypotiserades att de i större utsträckning möter glada kunder, i förhållande till 

de andra två yrkeskategorierna. Dock visade det sig inte vara fallet, utan det var inom 

telemarketing och äldreomsorg som en upplevde sig möta fler glada kunder än resebyråerna. 

Vidare hypotiserades att anställda inom äldreomsorgen i större utsträckning möter individer 

som utstrålar ledsamhet och rädsla, något som denna studie även stödjer. En möjlig orsak till 

att studiens andra antaganden inte bekräftades, kan vara att urvalet av yrkesgrupper inte 

kommer i kontakt med tillräckligt specifika kundemotioner, utan yrkesgrupper där de 

anställda istället möts av en större variation av kundemotioner som där med bidrog med andra 

resultat än väntat. Intressant är dock, att resultaten påvisar, att olika yrken kan signifikant 

skilja sig åt gällande kundemotioner, och att detta öppnar upp för framtida forskning 

angående kundemotioners inverkan på de anställda i olika yrken.   

Det främsta syftet med denna studie var egentligen att identifiera skillnader i humorstilar 

mellan olika yrken, och tidigare forskning gav idéer om hur dessa skillnader skulle kunna se 

ut, vilket låg till grund för formuleringen av studiens hypoteser. Hypoteserna fick dock inget 

stöd, och studien fick inte heller något stöd för att det skulle existera några sådana 

humorskillnader mellan olika yrken över huvud taget. Det första argumentet till dessa 

hypoteser var de olika kundmöten som de utvalda yrkena antas ha, med betoning på vilka 

känslor som kunderna uppvisar gentemot dem. Detta antagande fick stöd: Både att olika 

yrken uppskattar att de har olika kundmöten, men också att de emotioner som kunderna visar 

kommer att påverka hur du interagerar med dina kollegor med avseende på humor. Så det 

finns alltså belägg för antagandet. Men att detta inte är tillräckligt för att påvisa riktiga 

skillnader i humoranvändningen mellan yrken, kan beror på ett flertal orsaker. Bland annat 

blev det i resultatet tydligt att det gjorts felaktiga antaganden om vilka emotioner som 

respektive yrkes kunder uppvisar. Det gjordes ett antagande om att telefonförsäljare skulle 

uppleva sig möta flest arga och sura kunder av de utvalda grupperna, och därmed använda sig 

mer av en aggressiv humorstil, men studiens resultat visade istället att de var den yrkesgrupp 

som upplevde sig möta flest glada kunder. Men faktum kvarstår att arga och sura kunder visar 

på ett positivt samband med en aggressiv humorstil i arbetet. Kanske hade humorskillnader 

mellan yrken kunnat identifierats om urvalet av yrkesgrupper varit annorlunda, där kunderna 

inte visat på samma bredd av emotioner som de konstaterats göra i denna studie. En annan 

möjlig orsak till att studien inte fick de förväntade resultaten är de kundemotioner valdes ut 

från första början. Det finns en mängd olika emotioner, och kanske andra emotioner skulle ge 

en annan effekt på ett eventuellt samband mellan yrken och humorstilar. 

Det andra argumentet till de hypoteser som formulerades med avseende på yrkens 

potentiella skillnader i humorstil baserade sig på tidigare studier som gjorts om humor inom 
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olika yrken och på olika arbetsplatser (Holmes & Marra, 2002; Plester & Sayers, 2007; Scott, 

2007). HSQ är relativt ovanligt i arbetssammanhang, vilket blev extra tydligt i och med de 

anpassningar som fick göras av enkäten. Vid de få tillfällen som denna enkät förekommit i en 

arbetssituation (Kerkkänen, Kuiper, & Martin, 2004), så har det inte varit i form av en 

jämförande studie likt denna. Till grund för studiens hypoteser ligger därför forskning som 

inte direkt matchat, men som snarare bara haft beröringspunkter med de utvalda 

yrkesgrupperna och humorstilarna, där exempelvis det hårda humorklimat som Plester och 

Sayers (2007) beskriver i IT-branschen ligger till grund för valet av telefonförsäljare som 

yrkesgrupp, och hypotesen om att dessa skulle uppvisa högre värden av den aggressiva 

humorstilen.  Möjligtvis gjordes det för generösa tolkningar i detta, vilket i alla fall skulle 

kunna ge en förklaring till varför just dessa hypoteser inte fick något stöd. När en däremot ska 

reflektera kring varför studien inte lyckades identifiera något samband mellan yrkesgrupperna 

och humorstilarna överhuvudtaget, så känns det logiskt att se till urvalet. Möjligtvis är ett 

urval om cirka 60 deltagare per grupp allt för litet för att kunna uttala sig om sådana 

skillnader. Studiens resultat pekar trots allt på en effekt till samband mellan yrkesgrupp och 

den självnedsättande humorstilen. Detta får oss ändå att höja lite på ögonbrynet och det ger 

förhoppningar om att det ska finnas möjlighet att identifiera humorskillnader mellan olika 

yrken i framtiden med hjälp av ett större urval. 

Slutligen fann studien även intressanta samband mellan humorstilar och kundemotioner, 

där de som upplever sig ha glada kunder även använder sig mer av en anknytande humorstil, 

och mindre av den aggressiva humorstilen. En möjlig förklaring till dessa samband, kan vara 

att glada emotioner försätter människor i en positiv sinnesstämning som gör dig mer benägen 

att söka kontakt och inta ett öppet förhållningssätt gentemot andra människor och där med 

använda sig av en anknytande humorstil som ger förutsättningar att bli inkluderad i, och skapa 

goda relationer inom arbetsgruppen. Detta i förhållande till den aggressiva humorstilen där du 

riskerar att distansera dig från andra människor och skapa konflikter (Martin et al., 2003). 

Resultat visar även att de som upplever sig ha en större andel ledsna, likväl som arga och 

sura, kunder även uppmäter högre värden av den självnedsättande humorstilen. Medan glada 

kunder bidrar till att du använder dig av självnedsättande humor i mindre utsträckning. Det är 

möjligt att arga och sura kunder riktar eventuell kritik mot en, vilket kan påverka ens 

sinnesstämning negativt, som i sin tur gör att du skämtar på din och potentiellt dina kollegors 

bekostnad. Förenklat skulle en kunna sammanfatta detta som att positiva kundmöten ger 

förutsättningar för en vidare positiv interaktion med dina kollegor, medan negativa 

kundmöten riskerar att försätta dig i en negativ sinnesstämning som bidrar till användandet av 

de humorstilar som potentiellt kan ha en negativ inverkan på dig och arbetsplatsens relationer.  

 

 

Studiens begränsningar 
 

De begränsningar som kan ha påverkat studiens utfall är framförallt att det inte går att lita 

på de resultat där den aggressiva humorstilen är inblandad, i och med dess låga tillförlitlighet. 

En annan begränsning har att göra med könsfördelningen inom yrkesgrupperna. Inom 

resebyråer men främst inom äldreomsorgen, begränsades studien av den sneda 

könsfördelningen då kvinnor var överrepresenterade i båda grupperna. Detta gjorde att 

undersökningen av könsskillnader inom de olika yrkesgrupperna med avseende på 

humorstilar inte var möjlig, och fick ersättas av variabeln anställningstid. Ytterligare en 

begränsning kan ha varit det partiella bortfallet inom äldreomsorgen med avseende på 

anställningstid. Inom äldreomsorgen var det 11 deltagare som inte angav hur länge de arbetat 

på befintlig arbetsplats, vilket kan ha drabbat studiens resultat. Det känns även relevant att 

kommentera urvalet i stort, då ett urval om cirka 60 deltagare per yrkesgrupp i efterhand 
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känns allt för litet i förhållande till studiens omfattning, speciellt med tanke på de bortfall som 

nämns ovan. Enkätverktyget som användes i denna studie är ursprungligen utformat för att 

mäta individuella skillnader i humorstilar och hur dessa korrelerar med bland annat 

personlighet och hälsa. Det var därför nödvändigt att omformulera enkäten för att den bättre 

skulle passa studiens syfte och urvalsgrupp. Kanske en kan säga att det ursprungliga 

enkätverktyget har ett större fokus på individen och processerna som sker inom hen, medan 

denna studie till större del fokuserar på yttre och interpersonella faktorer, som kundmöten och 

hur du därefter interagerar med dina kollegor. Denna omformulering kan ha påverkat 

validiteten. Att deltagarna kan tolka ett och samma påstående på olika sätt utgör också ett hot 

mot validiteten och reliabiliteten. Vissa av tilläggsfrågorna i enkäten kan dessutom i efterhand 

konstateras att de hade kunnat formulerats annorlunda för att få mer exakta data. Deltagarna 

fick till exempel ange deras ålder genom att kryssa i den ålderskategori som de tillhörde, 

istället för att ange precis ålder i år. Likväl så ombads deltagarna ange hur länge de varit 

anställda i antal år och halvår, istället för i antal månader. Ytterligare en potentiell 

begränsning är att enkäten distribuerades i såväl webb- som pappersformat, detta kan ha 

påverkat svarsfrekvens samt resultat. 

 

 

Studiens styrkor och framtida forskning 
 

Detta för oss naturligt in på studiens styrkor. Förenklingar av studiens enkät gjordes bland 

annat genom att formulera om enkätens påståenden för att undvika dubbla negationer och 

därmed minimera tolkningsutrymmet. Att dessutom anpassa påståendena i enkäten för att 

efterfråga humor med deltagarnas kollegor, snarare än deras vänner kan i motsats till vad vi 

argumenterar för i studiens begränsningar även ha påverkat validiteten i en positiv riktning. 

Detta för att studiens syfte var att undersöka för skillnader i användandet av humorstilar 

mellan kollegor, och inte för användning av humorstilar generellt. Omformuleringen blev en 

nödvändighet för att kunna mäta det som avsågs att mätas. En av studiens största styrkor är 

dessutom det att den bidrar till att lära oss mer kring de fyra humorstilarna i olika 

arbetssammanhang, och det väcker nya frågeställningar kring humorstilarnas inverkan på 

andra aspekter i organisationer i stort. Relaterat till detta visar även studien på starka samband 

mellan de känslor som de kunder en möter uppvisar, och hur en sedan interagerar med sina 

kollegor med avseende på humor. Detta gör att det ur ett arbetslivspsykologiskt perspektiv 

även blir intressant att se vilka andra aspekter av organisationen och individerna däri som kan 

påverkas, vilket blir en utmaning för framtida forskning. I och med att denna studie 

misslyckades med att identifiera skillnader i humorstilar över olika yrken, så kan även detta 

bli ett ämne för framtida forskning. Utifrån lärdomarna från denna studie kommer detta att 

kräva en större noggrannhet med avseende på urval av deltagargrupper och kundemotioner. 

Denna studie lyckades även identifiera vissa könsskillnader i humorstilarna, men inte i 

förhållande till yrkesgrupperna. Detta på grund av den sneda könsfördelningen. Inom framtida 

forskning som vill undersöka detta, är det därför av vikt att en har en bättre könsfördelning 

inom yrkesgrupperna, för att skapa generaliserbara och intressanta resultat.  
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