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Kan haha – leda till – aha? 
        Kan skrattyoga påverka kreativiten och sinnesstämningen? 

Maja Palmqvist 

Abstrakt: det finns mycken forskning som visar att humor/skratt i olika former kan 
bidra till positivare sinnestämning och ökad kreativitet i arbetslivet. En relativt 
ny metod är skrattyoga - en företeelse som knappt varit föremål för studier i 
Sverige. Syftet med denna undersökning var att studera om skrattyoga påverkar 
sinnesstämningen och kreativitet, om kvinnor och män påverkas olika. Ett 
kvasiexperiment med skrattyoga genomfördes vid ett tillfälle på en vårdcentral 
som var försöksgrupp och en annan vårdcentral som var kontrollgrupp utan 
skrattyoga. Totalt trettio respondenter testades med kreativitets- och 
sinnesstämningsfrågeformulär. Inga signifikanta skillnader påvisades varken 
mellan skrattyoga och sinnesstämning, kreativitet eller genus. Dock påvisades 
korrelation mellan sinnesstämning och kreativitet. 

”Ett gott skratt förlänger livet” eller som Victor Borge uttryckte sig ”skrattet är kortaste vägen 
mellan två människor”. Ordspråk som dessa är säkert inte uppkomna av en slump utan snarare 
utifrån välgrundade erfarenheter från vardags- och arbetslivet. 
En som hävdar att humorn är kreativitetens kärna är De Bono (1994). Med humorns hjälp kommer 
vi ifrån invanda gamla tankespår och in i nya tankebanor som leder oss in i sidospår med andra 
möjligheter och lösningar. Denna process kallar han för lateralt tänkande. Huruvida skratt påverkar 
kreativt tänkande på arbetsplatser är dock inte alls lika väl undersökt, även om det finns en 
”industri” med kreativitetskonsulter som använder humor i sin arsenal enligt Amabile (1996). 
Kreativitet är enligt forskare en viktig faktor för individen men även för företagens utveckling och 
överlevnad. Sambandet mellan humor och kreativitet har stor betydelse (Amabile, 2007; Backe, 
Olsson & Sörensen, 2003; Steinberg, 1995; Alriksson, 1999). Detta har många företag tagit fasta på 
genom att med olika metoder försöka skapa bra förutsättningar för trivsel, öppnare klimat och goda 
relationer (Angelöw, 2002). En sådan metod är skrattyogan som får sägas vara en relativt ny 
företeelse i humorarsenalen. Skrattyogans fader, Dr. Kataria (1999), grundaren till tusentals 
skrattklubbar, menar att människor i allmänhet gärna vill skratta, men att pressen och stressen i 
dagens moderna livsföring påverkar sinnesstämningen negativt så att det kan leda till dåligt humör 
och nedstämdhet. Han anser att vi lever i ett mekaniskt samhälle där vi har börjat bli som robotar. 
Han betonar att det vore bra om människor reflekterade oftare över när de senast skrattade så att 
tårarna rann. Bland skrattyogans många positiva effekter poängterar Kataria (1999, 2007) bl.a. 
allmän känsla av välbefinnande, minskade spänningar, ökad kreativitet, mindre stress och 
depressioner, starkare immunförsvar, förbättrade mellanmänskliga relationer och ökad självtillit. 
För att hitta tillbaka till skrattet behövs därför menar han att mentala blockeringar och hämningar 
elimineras – vilket sker med hjälp av skrattyogan i skrattklubbarna. 
Kan det verkligen vara så enkelt som Kataria säger att man med skrattyoga kan få fram dessa 
positiva effekter och går det att finna vetenskapliga belägg som stöder hans påståenden? 
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Skrattets natur 
Skrattet utlöses, enligt Backe et al, (2003), av att något av våra sinnen, hörsel eller syn stimuleras. 
Detta i sin tur sätter igång en rad reaktioner hos individen både psykiskt och fysiskt. Rothbart 
(1996) beskriver i tre steg hur skrattet utlöses: först utsätts individen för plötslig inkongruent 
stimulus, vilket leder till olika bedömningar: är det farligt? För det andra: är det en utmaning för 
individens kunskaper eller är det någon lustig ologiskhet? För det tredje sker följande resonemang: 
hur kan denna inkongruens lösas? Om det inte är farligt så är det spänningsförlösande och ett leende 
eller skratt bryter ut. Själva skrattprocessen kan kort beskrivas på följande sätt: att impulsen börjar 
med att ansiktsmusklerna formar ”skrattansiktet” med stort gap, kisande ögon och bakåtkastat 
huvud. Därefter öppnas struphuvudet, stämbanden slappnar av för att lämna plats för kraftiga 
luftströmmar som pressas upp när impulsen når musklerna i bröstkorgen och magen som drar ihop 
sig och slappnar av i snabb följd. ”Man har uppmätt bortåt 100 km/tim i ett gapskratt.” 
(Grane,1999, sid.101) 

Skratt är ett av människans mest ursprungliga läten och är, enligt Provine (2000) genetiskt 
och instinktivt betingat. Han säger också förenklat att skratt är serier av korta regelbundna 
vokalstavelser vanligen i engelska översatt till ”ha-ha”, ”ho-ho” eller ”he-he”. Dessa utryck ingår i 
människans universella vokabulär vilka känns igen av människor i alla kulturer. Det är alltså 
genetiskt betingat och inte inlärt via kommunikationsläten. I skrattet uttrycker vi känslor som kan 
vara positiva och förenar vänskap men också negativa känslor som är förnedrande och uteslutande. 
Under 1990-talet har Provine och hans medarbetare undersökt 2000 personer och deras spontana 
skratt. Provine (1996) kom fram till att skratt framför allt bottnar i människans vokala och sociala 
samspel. Personerna skrattar mer åt alldagliga repliker än åt humoristiska inslag eller skämt. 
Koestler (1964) däremot menar att skratt är en lyxreflex, ett ofrivilligt läte som inte visar ett 
uppenbart överlevnadsvärde för människan. Han ansåg att humor är den enda form av aktiv 
kreativitet som av ett komplext stimuli på hög nivå utlöser en fysiologisk reflex (skratt). 

Den tyska psykologen Titze (1998, refererat i Kataria, 1999) hävdar på en humorkonferens i 
Schweiz att på 1940-talet skrattade tyska befolkningen ca 18 minuter per individ och dag medan på 
1980-talet skrattade tyska befolkningen ca 6 minuter per individ och dag. Detta beror enligt Titze på 
att det är 10 gånger mer sannolikt att dagens människor blir deprimerade därför att de ställer så 
höga krav på framgång och prestation. Uppnås inte målen är det nära till hands att depressioner och 
skamkänslor tar över. Som barn skrattar vi mer än som vuxna, t ex ”femåriga barn uppges skratta 
ca 400 gånger, 6-åringar ca 300 gånger och vuxna ungefär 15 gånger per dag” (Backe et al, 2003 
sid. 138). Detta anser Kataria (1999) beror på att barn inte skrattar på grund av humor utan att det är 
naturligt för barn att uppleva glädje. Skrattet avtar under barnets uppväxt under lager av ansvar, 
självkontroll, allvar, osäkerhet och rädsla. Han har funnit att det verkar som att stressen i tillvaron 
har höjt vår skrattröskel, att det kanske beror på att utbildningsnivån är högre numera. Dessa 
slutsatser bygger han på det faktum att i Indien skrattas det fortfarande mera på landsbygden där 
utbildningsnivån är lägre. 

Skrattyoga 
Kataria´s (1999) uppfattning och många andra är att vi människor har glömt bort skrattet – för att 
motverka detta har det lett till en uppsjö av olika metoder runtom i världen för att stimulera till 
skratt och humor. Kataria (1999) utvecklade själv en metod ”laugh for no reason” (skratta utan 
anledning) genom att stimulera till skratt som både har humor men också präglas såväl av en 
kognitiv process som av en fysisk aktivitet. I Sverige går denna metod under namnet skrattyoga. 
Skrattyoga är en relativt ny företeelse. Skrattyogan utvecklades som nämnts av den indiske läkaren 
Kataria under -90-talet, efter att han fann ett flertal vetenskapliga undersökningar om skrattets 
effekter. Detta inspirerade Kataria till att använda skrattet praktiskt i organiserad form. Han startade 
en skrattklubb i Bombay och utvecklade metoden ”laugh for no reson” (skratt utan anledning). 
Genom att utgå ifrån yogaövningar har han utvecklat skrattövningar där deltagarna i grupp får 
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koncentrera sig på att utföra olika typer av skratt: HO-HO-HA-HA-övningar kombinerat med 
andnings- och avslappningmoment. En viktig ingrediens är att deltagarna skall ha ögonkontakt detta 
stimulerar till skratt. Deltagarna skrattar med varandra och inte åt varandra. 
Skrattyogametoden skiljer sig från skratterapin som bygger på att humor stimuleras genom 
humorfilmer, vitsar, komiker etc. medan skrattyoga är mer spontan och lockar fram skratt utan att 
vara på någons bekostnad och därför är mindre provocerande. Deltagarna skrattar tillsammans utan 
att behöva några hjälpmedel (Kataria, 1999). I Indien har skrattyogan blivit en folkrörelse som 
lockar många människor till skrattklubbarna. Oftast är det tidigt på mornarna som deltagarna träffas 
i parker för att skratta men även på företag genomförs denna aktivitet innan medarbetarna börjar sin 
arbetsdag, för enligt Kataria (1999, 2007) skrattar man bäst på morgonen. Denna metod är nu spridd 
över hela världen. 

Humor 
Humor och skratt är två skilda saker som hänger intimt ihop. Humor är en mental process som sker 
i medvetandet medan skrattet är en fysiologisk aktivitet (Backe et al, 2003). 
Det finns ett flertal teorier om och definitioner av humor (Backe et al, 2003), vilken definition som 
kan användas beror på i vilket sammanhang humorn används. Cundall (2007) har genomfört en 
studie på inkongruensterorin - oförenlighet – huvudteorin till vad humor är – att humor liksom 
kreativitet är en kognitiv process som bygger på överraskning och kontrast, där två idéer ställs mot 
varandra. Han menar att denna teori täcker stora delar men att den har sina begränsningar och att 
den inte förklarar allt. För att mera heltäckande förklara humor tar han upp överlägsenhetsteorin 
som bygger på att man visar sin överlägsenhet över andra genom att skratta åt dem för att t.ex 
nedvärdera, göra till åtlöje eller visa aggression. Ytterligare en förklaringsteori är lättnadsteorin som 
utgår ifrån psykologiska effekter genom förskjutning av känslor och spänningar för att lätta på 
uppdämda inre spänningar.

Hur människor egentligen använder humor i sitt arbete på ett kreativt sätt hade Holmes 
(2007) som frågeställning i en studie när hon analyserade inspelade samtal från 2 minuters 
telefonsamtal till 3 timmars möten på 22 olika arbetsplatser med 500 deltagare i nya Zeeland. Det 
Holmes fann tyder på att humor inte bara effektiviserar mellanmänskliga relationer på arbetsplatser 
utan även kan stimulera den intellektuella kreativiteten rörande arbetet. Hon skriver också om den 
förhärskande föreställningen hos arbetsgivarna, nämligen att humor distraherar medarbetarna och 
att arbetsprestationen sjunker. Holmes (2007) menar på att humorforskare dock funnit klara tecken 
på att humor på arbetet löser spänningar, motverkar tristess och trötthet, vitaliserar diskussioner och 
aktiverar kreativt tänkande. Hon pekar på att det finns lite forskat på kreativitet och humor med 
avseende på lösande av arbetsrelaterade uppgifter. 

Generellt är positivt arbetsklimat och arbetsglädje grundbultarna till att befrämja 
hälsosamma arbetsplatser menar Angelöw (2002). Det finns företag som har med kriteriet humor 
vid anställning – att det skall vara individer med glimten i ögat. ”Kan man skratta och ha kul så kan 
man visa andra känslor också, vilket är en förutsättning för att få ett gott klimat” (Angelöw, 2002, 
sid.75). Provine (2000) beskriver skrattets natur som en social aktivitet – att man skrattar 30 gånger 
mer i grupp än om man är ensam. Cundall (2007) anser att skrattet är spänningslösande vilket han 
förklarar med lättnadsteorin – att skrattet är en försvarsmekanism som ger utlopp för sparade 
konfliktfyllda känslor hos individen. Han hävdar också att det krävs stor kreativitet för att skapa 
humor.  

Skrattet kan öka välbefinnandet - syreomsättningen i kroppen ökar och endorfiner frigörs 
(kroppens egna må bra hormoner) vilket leder till ett ökat välmående enligt Kataria (1999). Vidare 
kan det förklaras av att olika typer av känslouttryck är allmänmänskliga och medfödda vilket 
mycken forskning tyder på enligt Karlsson (2007). Han fortsätter att man har funnit att 
grundläggande primitiva känslouttryck såsom glädje, ilska, sorg, rädsla etc, speciellt de som 
uttrycks i ansiktet, är universella. likaså förståelsen av dem. Detta antas bero på överlevnadsvärdet 
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under evolutionensgång – vilket medfört att människans hjärna är specialiserad på att tolka dessa 
känsloyttringar. 

Kreativitet 
Genom hela vårt liv försöker vi hitta lösningar på problem, skaffa oss nya kunskaper samt utveckla 
ny design. Detta tillfredställer vår drivkraft och kan sammanfattas som ”kreativa instinkter” enligt 
Fagerberg (1977, refereras i Ekvall, 1988). 
Det finns dock flera definitionsproblem med kreativitet eftersom ordet är taget från talspråket, vilket 
ofta innebär oprecisa och vaga tolkningar. Enligt Bach (1971) har omfattande kreativitetsforskning 
genomförts utan en entydig definition. Nästan trettio år senare beskriver Amabile (1996) att det 
fortfarande anses vara problematiskt med att beskriva och definiera vad kreativitet är. Hon menar 
att spannet är stort från dem som beskriver kreativitet mera konkret, det vill säga som specificerbara 
konkreta produkter eller människors tankeprocesser till de som säger att kreativitet inte alls kan 
definieras - att det är okänt. Enligt Amabile (1996) innehåller definition på kreativitet två väsentliga 
element - ”A product or response will be judged as creative to the extent that a) it is both a novel 
and approropriate, useful, correct or valuable response to the task at hand, and b) the task is 
heuristic rather than algorithmic” (Amabile 1996, sid. 35). Med andra ord, kreativitet ska anses 
vara en nyhet och användbart samt att det mera ska vara processen i en lösning än en färdig lösning 
till ett problem. Bland de teoretiska modellerna om kreativitet och innovation finns en utvecklad av 
Amabile (1996). I hennes modell ingår tre viktiga komponenter för kreativitet hos individen 
alternativt små grupper, nämligen expertkunskap, färdighet att tänka kreativt och motivation att lösa 
problem. Med expertkunskap menas kunskap eller talang på det speciella området i kontexten. 
Färdighet att tänka kreativt innebär kognitiva processer med förmåga att tänka i nya banor. Detta 
kan främjas med träning och erfarenhet att tänka i nya banor. Personliga karaktärsdrag är också av 
betydelse. Motivation att lösa problemet ligger i första hand i individens attityder och motiv att 
engagera sig i och följa upp uppgiften. Det finns även externa motiv som både kan främja eller 
bromsa inre (individens) motivation, som t ex företagets inställning till att få misslyckas eller de 
tidskrav som finns. 

Ekvall (1988) menar att kreativa idéer ofta utvecklas utifrån förkunskaper på det speciella 
området. Ett fenomen är att lösningen på problemet inte sällan kommer plötsligt och oväntat när 
individen i fråga inte medvetet hade problemet i tankarna. Enligt Ekvall (1988) kan kreativitet vara 
en egenskap hos en person eller resultat av tankeprocesser såsom idéer, upptäckter, 
problemlösningar och konst eller litteratur som har nyhetsvärde eller originalitet. Ett kriterium på 
kreativiteten är att den skall fylla en funktion eller ha användbarhet för en grupp människor och inte 
bara en individ. 

Hur kan då den kreativa personligheten karaktäriseras? Det finns en hel del forskning på 
detta. Ekvall (1988) beskriver flera forskningsresultat och har gjort följande sammanställning av 
egenskaper hos en kreativ individ: ”hon är självständig, individualistisk, orädd och radikal, 
självsäker och dominerande, impulsiv men samtidigt inåtvänd och otillgänglig” (Ekvall 1988, sid. 
28). Kreativa individer är psykiskt välfungerande och de styrs snarare av mål än av frustrationer. 
I en studie av Getzells och Jackson (1962, refereras i Amabile, 1996), påvisades att ett uttalat sinne 
för humor var en av de viktigaste faktorerna när det gällde att skilja vuxna högkreativa från mindre 
kreativa. Kreativa tankeprocesser fordrar ofta tid och plats för ”inkubation” i en ostörd och 
avkopplande miljö (Ekvall 1988). Det är också svårt att lösa problem och komma med kreativa 
lösningar under stressiga förhållanden. ”Den kreativa processen sker alltid hos en enskild 
människa, men samspel med andra människor kan stimulera – eller hämma - den kreativa mentala 
aktiviteten” (Ekvall, 1988 sid. 13). Han drar slutsatsen att kreativa tankeprocesser sker bäst när man 
kopplar av och gör andra saker. Utifrån motivationskomponenten anser De Bono (1994) att den har 
en stark påverkan på kreativiteten, eftersom individer som anstränger sig och lägger ner mycket tid 
på att tänka kreativt förr eller senare kommer att bli belönade med nya kreativa lösningar. Han 
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menar att individer med kreativ begåvning i grund och botten har en kreativ motivation. Kreativitet 
finns hos alla människor med normala nervfunktioner. Det är naturligtvis stora individuella 
skillnader beroende på t ex hur ofta, vilken typ och vilken ”höjd” kreativiteten har, enligt Ekvall
(1988). Men också individens förutsättningar har betydelse såsom utbildning, livserfarenhet, talang, 
intressen, psykisk energi, intelligens och så vidare eftersom det påverkar den kreativa processen. 
Han menar att kreativitet skall betraktas som en kontinuerlig variabel eftersom det är individernas 
kreativa styrka som skiljer dem åt. För att öka individens kreativitet finns det en mängd olika 
kreativitetshöjande program enligt Amabile (1996). Bland de mest populära kreativa 
stimuleringsprogrammen omnämns brainstorming, vilket innebär fritt fram för idéer och 
uppslagmen inga invändningar. Även tekniker med humor används relativt ofta. Humorn påverkar 
psykosociala processer i viss mån men sannolikt mest genom direkt kognitiva mekanismer. 

”Det finns ett AHA i varje HAHA” (Steinberg, 1995, sid. 68). Steinberg säger att det finns 
ett starkt släktband mellan kreativitet och humor. Genom skratt öppnas och frigörs våra sinnen för 
nya tankebanor. Kreativitet är det som bildas av nya tankebanor och kopplingar. Humor kullkastar 
ofta gamla inarbetade tankesätt vilket kan föra tankarna i helt andra oväntade riktningar.
Även Unestål (1999) menar på att humor och kreativitet är starkt förknippande med varandra. Att 
låta medarbetarna ”tala först och tänka sen” (Alriksson, 1999, sid. 94) eller att spåna så att idéer kan 
kläckas som sedan andra kan utvärdera, är viktiga aspekter. För att skapa ett sådant klimat borde 
både lekfullhet och humor vara en naturlig företeelse i arbetet. För att inta ett kreativt sinnestillstånd 
är humor ett bra verktyg. Andra kreativitetshöjande metoder som nämns är olika fysiska aktiviteter, 
hypnos, avslappningsövningar, alkoholdrickande, musik mm (Amabile, 1996). Ytterligare en metod 
som nämns i litteraturen är lateralt tänkande (De Bono, 1994), vilket definieras som ”ett sätt att lösa 
problem genom otraditionella eller till synes ologiska metoder” (De Bono, 1994, sid. 77). En 
modell för detta är De sex tänkande hattarna -att tänka sig in i olika aspekter av ett problem genom 
att sätta på sig olika hattar. Vita hatten: är neutral och förmedlar information och fakta; Röda hatten: 
står för känslor och intuition. Svarta hatten: står för försiktighet och riskbedömning. Gula hatten 
står för optimism, positiv inställning och handling. Gröna hatten står för kreativitet och nya idéer. 
Blå hatten står för organisation och styrning. Denna metod främjar produktiva diskussioner i stället 
för att hamna i argumenterande situationer. 

Sinnesstämning 
Genom forskning har man funnit att ansiktsuttrycken inte bara förmedlar budskap om känslor utan 
också påverkar känsloupplevelsen i sig. Detta benämns som facial feedback i Tomkins affektteori 
(1962, refereras i Karlsson, 2007). Affektteorin ”går ut på att affekterna (känslorna) primärt är 
ansiktsutryck för att sedan uttryckas i kroppen” (Karlsson, 2007 sid.404). När den fysiologiska 
reaktionen upplevs får man samtidigt feedback om vilket ansiktsuttryck man har – upplevelsen blir 
intensivare. Ett avsiktligt leende gör att man automatiskt känner sig gladare. Tomkins hävdade att vi 
föds med olika affekter - positiva och negativa. Exempel på positiva affekter är: intresse/spänning 
eller nöje/glädje. Exempel på negativa affekter är: rädsla/skräck eller skam/ förödmjukelse. 
I affektteorin är affekten den fysiologiska händelsen i kroppen, medan känslan uppstår när individen 
uppmärksammar eller accepterar mekanismer som utlöser affekten. Emotion är kombinationen av 
tidigare minnen och upplevelser av affekten. En sinnesstämning uppstår när man får associationer 
till upplevelser kring en affekt. En affekt är sekundsnabb medan en sinnesstämning kan vara så 
länge det finns i ens minne tills en störning avbryter den. Koestler (1964) pekar på det faktum att 
sinnesstämning har större konsekvenser än själva orsaken. Med det menar han att våra känslor inte 
hänger med i samma takt och inte kan hållas isär från orsakerna. Rent neurofysiologiskt är det lätt 
att förklara hur kroppen påverkas men konsekvenserna kan vara betydligt mer oöverskådliga och 
långvariga. Exempelvis kvarstår ångestkänsla eller ilska alternativt rädsla långt efter det att orsaken 
undanröjts. Känsla och tanke följs inte åt. Spänningen mellan emotionen och den logiska tanken 
släpper inte genom en orsaksförklaring. Det lilla som då kan behövas för att ge utlopp för dessa 
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spänningstillstånd kan vara skratt. I detta sammanhang är skrattyoga intressant såtillvida att den 
enligt Kataria (1999, 2007) framkallar en allmän känsla av välbefinnande och positiv 
sinnesstämning som uppstår vid nära ömsesidig ögonkontakt och ansiktsuttryck. 

Fysiologen och gelotologen (gelotologi: läran om skrattet) William F. Fry Jr tillika professor 
i psykologi har i sin forskning bl.a. undersökt vilka fysiologiska effekter skrattet har på kroppen. 
Det har visat sig att andning, muskulatur, hjärtat och delar av nervsystemet blir engagerat. 
Fry (1992) menar att skratt är en bra aerobisk aktivitet, som kan jämföras med jogging där 
lungkapaciteten ökar, viket leder till träning både för viljestyrda och icke viljestyrda muskler. 

Forskning visande samband mellan välbefinnande/sinnesstämning och kreativitet är ett 
eftersatt område men det finns laboratorieförsök som visat att känslotillstånd kan inverka på 
kreativiteten både negativt och positivt. Detta säger Rasulzada (2007) som i sin avhandling vid 
Lunds universitet undersökt sambandet mellan kreativitet och välbefinnande. Hennes forskning 
bygger på enkätmaterial från tre olika studier. Studien utfördes på två högteknologiska 
industriföretag i Sverige. Den visar att kreativitet leder till välbefinnande genom att medarbetare 
som befinner sig i en kreativ organisation, känner sig mer entusiastiska, optimistiska och glada än i 
organisationer där kreativitet värderas lågt. Rasulzadas (2007) undersökning visar också att om 
individerna i organisationen tillåts uttrycka sina idéer fritt, så öppnar det upp för humor och 
utrymme ges åt medarbetarna att vara nyskapande. Om organisationen har ”högt i tak” och tillåter 
olika tankesätt påverkas medarbetarnas hälsa i en positiv riktning. Ett annat starkt samband som 
Rasulzadas (2007) hittade var mellan kreativitet och stress. Det visade sig att genom ökat kreativt 
klimat på arbetsplatsen uppstod mindre problem med sömnsvårigheter, hög puls, 
koncentrationssvårigheter, minnesproblem och andra stressrelaterade problem. 

Genus 
Finns det skillnader mellan kvinnor och män när det gäller skratt, humor och kreativitet? 
Kataria´s (2007) erfarenheter av skrattyoga genom åren är att kvinnorna initialt var väldigt fåtaliga i 
hans skrattklubbar i Indien på grund av blygsel, men att efter något år ökade det kvinnliga 
deltagandet starkt. Han noterade att kvinnorna var mer entusiastiska och var mer ”lättsmittade” till 
skratt. Orsaken till detta kan han inte säga men han tror att kanske kvinnor agerar mer utifrån 
hängivelse än män. Det ökade kvinnliga deltagandet ökade också deltagandet generellt – då det gav 
mer tyngd och förtroende för skrattklubbverksamheten. 

Det finns forskning som visar att kvinnlig och manlig humor skiljer sig åt. Generellt är 
kvinnlig humor mer samverkansinriktad och humorn hämtas oftast i från deras egna liv, medan 
männens humor är mer aggressiv och har mer anspegling på sex enligt Backe et al, (2003). Det 
finns inget som tyder på att kvinnor har mindre humor än män även om det är så att det förkommer 
fler manliga komiker än kvinnliga. Kvinnor söker män som får dem att skratta medan män är mer 
benägna att få kvinnor att skratta. Framförallt är det männens sinne för humor som uppskattas hos 
kvinnorna. Detta komplementära beteende med kvinnligt och manligt skrattbeteende är intressant då 
det sker omedvetet. Det kvinnliga, inte det manliga, skrattet är avgörande för en god relation 
(Provine, 2000). 

Ekvalls (1988) kreativitetsforskning och flera med honom har visat att det råder skillnader 
mellan könen, i den bemärkelsen att kreativiteten tar sig olika riktningar och innehåll beroende på 
kön. Kreativiteten hos män är generellt mer konkret och utmynnar oftare i något påtagligt för våra 
sinnen såsom uppfinningar, tekniska lösningar och böcker. Kvinnors kreativitet är generellt mer 
fantasirik och mer inriktad på relationer, känslor och människor. Detta kan helt klart härledas till 
olikheter mellan kvinnors och mäns olika beteenden, värderingar och intressen, vilket resulterar i 
stora differenser i hur könen löser intellektuella problem menar Ekvall (1988). En studie som visar 
på könsskillnader är utförd av Filipowicz (2006). Han undersökte hur kreativitet påverkades av 
positiv påverkan med humoristiska videofilmer i termer som trivsel och entusiasm. Kreativiteten 
mättes med ”RUSCIO, Whitney and Amabile`s (1998) creative problem-solving task” (Filipowicz 
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2006, sid 143). I korthet gick testet ut på att med hjälp av en byggsats konstruera ett torn och en bro 
där man sedan mätte höjden och längden samt ”den kreativa konstruktionen”. Filipowicz fann att 
kreativiteten ökade markant hos männen men inte hos kvinnorna. Han fann också att humorvideos 
påverkade såväl trivsel som entusiasm hos männen men enbart trivsel hos kvinnorna. Han tolkar att
både trivsel och entusiasm är komponenter som behövs vid kreativitet. Det man kan fundera över är 
om hans test, som var konkreta konstruktionsuppgifter var mer lämpat för manlig kreativitet. 
Ekvalls (1988) forskningar säger - att mäns kreativitet är generellt mer konkret genom att utveckla 
och uppfinna konstruktioner vilket kanske passade den manliga kreativiteten bättre än kvinnors 
kreativitet. 

Syfte 
Sammanfattningsvis har forskning visat att skrattet är någonting unversiellt som alla människor 
förstår och som kan som tolkas både positivt och negativt men framför allt är spänningslösande. 
Likaså att skrattet hänger starkt ihop med humor där skrattet är en fysiologisk aktivitet och humorn 
en mental process som i stort kan förklaras med inkongruensteorin. Vidare att humor är en kreativ 
process och att humor kan leda till nya tankebanor och därför är kreativitetshöjande. Det som också 
kan tänkas påverka kreativiteten är sinnesstämning som uppstår vid associationer till upplevelser 
kring affekter – affektteorin – där känslan lever kvar mycket längre än själva tanken. Det finns 
också visat att det råder könsskillnader vad gäller skratt och kreativitet. Det finns mycken forskning 
som visar att humor/skratt i olika former kan bidra till ökat välbefinnande/sinnestämning och ökad 
kreativitet i arbetslivet. En relativt oprövad metod är dock skrattyoga som knappt varit föremål för 
studier i Sverige eller utomlands speciellt inte med avseende på kreativitet på arbetsplatser och 
likaså huruvida genus har betydelse i sammanhanget. Kan denna undersökningen visa att det finnas 
någon giltighet i de många postiva effekter som skrattyogan kan ge enligt (Kataria 1999,  2007) 
speciellt avseende sinnesstämning och kreativitet? 
Därför är syftet med denna undersökning ett försök att belysa detta genom följande:
-  Påverkar skrattyoga sinnesstämning och kreativitet hos medarbetare? 
-  Påverkas kvinnor och män olika av skrattyoga avseende sinnesstämning och kreativitet? 

Metod 
Deltagare 
Denna undersökning bestod av 30 respondenter, 21 kvinnliga och 9 manliga, bland vårdpersonal 
som t ex läkare, sjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter samt administrativ personal fråntvå 
vårdcentraler i Mellansverige. Ålders spann var från 25 år till 63 år. Medelåldern för kvinnor 48 
år och för män 46 år. Respondenterna delades upp i två lika stora grupper: en experimentgrupp och 
en kontrollgrupp vilket av praktiska skäl fick utgöras av respektive vårdcentraler. Undersökningen 
utfördes på varje vårdcentral. 

Procedur 
Studien genomfördes som ett kvasiexperiment då ingen randomisering gjordes och att det ej blev 
lika förutsättningar för försöks- och kontrollgruppen. Det skedde på följande sätt: jag kontaktade 
per telefon ansvarig verksamhetschef på respektive vårdcentral och informerade om studiens syfte 
och experimentets tillvägagångssätt. Med chefernas samtycke genomfördes undersökningen utan att 
respondenterna i förväg blev informerade om undersökningen och dess syfte. Detta förfarande 
valdes, under övervägande av etiska aspekter, med tanke på att vetskap om själva syftet med 
undersökningen bedömdes öka risken betydligt för påverkan av svaren. Inför själva testillfället fick 
dock respondenterna göra ett aktivt val om de ville delta eller inte. Försöksgruppen fick delta i 
skrattyoga i ca 20 min för att sedan fylla i frågeformuläret som tog ca 15 min. Direkt efter 
genomförda tester fick respondenterna en mer uttömmande information om syftet med 
undersökningen. Detta skedde i slutet på december 2008 vid ett personalmöte. Försöksgruppen 
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ombads att inte yppa något om testsyftet till kontrollgruppen som fick göra testet senare under en 
gemensam personallunch i början av januari 2009. Kontrollgruppen utsattes således inte för något 
stimuli utan fyllde endast i frågeformulären på ca 15 min. I övrigt var proceduren densamma som 
med försöksgruppen. För att inte utlämna eller skada försökspersonerna behandlades frågorna 
konfidentiellt och frågor som namn och yrkestillhörighet utelämnades för att bevara anonymiteten. 

Material 
De bakgrundsvariabler som respondenterna fick uppge var kön och ålder. Respondenterna fick 
svara på följande tre tester. 
Sinnesstämning - konstruerad av Watson och Clark (1988) för att får reda på negativa eller positiva 
känslor hos deltagaren. I den här undersökningen avses begreppet välbefinnande mer ha betydelsen 
graden av välbefinnande inbegripande såväl positiva som negativa känslor och sinnestillstånd. 
Begreppet sinnesstämning används i forsättningen. Frågeställningen var: Hur känner du dig just nu? 
Frågeformuläret har 20 st. påståenden som t ex intresserad, olycklig, stark, rädd varav hälften har 
positiv innebörd och 10 ord har negativ innebörd. Respondenten fick sätta en siffra 1-5 på varje ord 
beroende hur väl påståendet stämmer in med en responsskala mellan 1 = mycket litet och 
5 = väldigt mycket. Medelvärdet räknades ut på respektive positiva och negativa ord – 
känslotillstånd. Välbefinnandevariabel delades upp i positiva känslor och negativa känslor där 
reliabiliteten (Cronbach´s alpha) uppmättes till .89. respektive .77. 
Kreativ prestation - Ovanliga användningssätt (Psykologiförbundet, 1992) 
tillämpades för att mäta kreativitet. Deltagaren fick uppgiften att under tio minuter skriva upp till 
sex olika ovanliga tänkbara sätt att använda var och ett av sex olika angivna föremål. 
Medelvärden räknades fram på summan av förslag. Detta test med öppna svar som kan kallas ett 
divergenstest valdes pga. enkelheten att mäta just kreativitet Ekvall (1988). Kreativitetsvariabeln 
Ovanliga användningssätt uppmättes reliabiliteten (Cronbach´s alpha) till .71. 
Självskattning- bedömning av personliga egenskaper (BPE) tillämpades. Den är konstruerad av 
Ekvall (1986) -med 38 st. adjektiv varav 18 st. av dessa adjektiv bektraktas som kreativitets 
relaterade t ex ”optimistisk,” ”orädd,” ”vital” är inbakade . Respondenten fick välja ut 10 av 
dessa 38 egenskaper (adjektiv) som stämde in på dem. Medelvärden beräknades på summan av 
”kreativa” adjektiv som kunde variera mellan 0 och 10. Eftersom reliabilitetsanalysen gav ett lågt 
värde så gjordes en item-analys. Denna visade att fem item tillsammans (energisk, idérik, spontan, 
påhittig och entusiastisk) fick reliabiliteten .67. och det är dessa fem item som bygger upp variabeln 
BPE. 

Resultat 

Materialet analyserades med en oberoende tvåvägsvariansanalys där alphanivån sattes till .05 och 
skrattyoga och kön som oberoende variabler. Medelvärdet och standardavikelsen visas i tabell 1 och 
resultatet av variansanalysen visas i tabell 2. 

Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser för försöksgrupp- och kontrollgrupp, fördelat på kön.
Kvinnor Män

Variabel Försöks. kontroll Försöks. kontroll
Positiv sinnesstämning M   3.27   2.93    3.44   3.10

Sd   0.89   0.53    0.79  .   0.99
Neg. sinnesstämning M   1.40   1.17    1.46   1.40

Sd   0.53   0.20    0.43   0.42
Ovanliga anv. sätt. M 17.40 18.73  22.80 19.50

Sd   6.29   2.69    7.19   8.35
BPE M   1.30   1.55    0.60   1.25

Sd   1.25   1.81     0.89   1.50
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Tabell 2 visar att positiv sinnesstämning - Varken huvudeffekten skrattyoga eller kön var
signifikanta vilket innebär att skrattyogan och kön inte visade några skillnader avseende deltagarnas
positiva sinnesstämning. Inte heller interaktionseffekt var signifikant det vill säga att faktorerna 
skrattyoga och kön inte samvarierar med avseende att känna/uppleva positiva känslor. 

Negativ sinnesstämning - Även i detta fall visar varken huvudeffekten skrattyoga och kön någon 
signifikant skillnad vilket innebär att skrattyogan inte visade några skillnader avseende deltagarnas 
negativa känslor. Inte heller interaktionseffekten var signifikant det vill säga att faktorerna 
skrattyoga och kön inte samvarierar med avseende att känna/uppleva negativa känslor. 

Ovanliga användningssätt - Även denna test visade att huvudeffekten skrattyoga och kön inte var 
signifikant vilket innebär att skrattyogan inte visade några skillnader avseende deltagarnas 
kreativitet. Inte heller interaktionseffekten var signifikant det vill säga att faktorerna skrattyoga och 
kön samvarierar inte med avseende på kreativitet. 

BPE - Varken huvudeffekten av skrattyoga och kön var signifikant vilket innebär att skrattyogan 
inte medförde några skillnader avseende deltagarnas kreativitet. Inte heller interaktionseffekten var 
signifikant det vill säga att faktorerna skrattyoga och kön samvarierar inte med avseende på 
kreativitet. 

Tabell 2. F-kvoter från variansanalyser med skrattyoga och kön som oberoende variabler.
Variabel Skrattyoga (S) Kön (K) S x K Df
Positiv sinness. 1.22 0.32 0.00 1.26
Negativ sinness. 0.79 0.79 0.26 1.26
Ovanl. anv.sätt 0.19 1.83 1.03 1.26
BPE 0.57 0.71 0.12 1.26

Vid Pearsons korrelationsanalys mellan sinnestämnings- och kreativitetsvariabler framkom att 
korrelationen var 0.30 (p< .05; n=30) mellan positiv sinnesstämning och ovanliga användningssätt 
(kreativ prestation) samt en signifikant korrelation på - 0.38 (p< .05; n=30) kunde påvisas mellan 
negativ sinnesstämning och ovanliga användningssätt.

 Diskussion 

Inledningsvis avsåg undersökningen att ta reda på huruvida skrattyoga har någon påverkan på 
sinnesstämning och kreativitet. Flera tidigare studier har visat att skratt och humor har positiv 
inverkan på sinnestämning och kreativitet (De Bono, 1994; Holmes, 2007; Steinberg, 1995). 
När det gäller skrattyoga har denna undersökning dock inte visat några signifikanta skillnader 
mellan försöks- och kontrollgrupp (tabell 2). Däremot kunde en korrelation påvisas mellan 
sinnestämning och kreativitet. Förutom detta går det inte att dra några generella slutsatser av 
undersökningen. 

Metoddiskussion 
Den här undersökningen får klassas som ett kvasiexperiment eftersom ingen randomisering gjordes 
på grund av att det var två givna grupper, som fick utgöra försöks- och kontrollgrupp även om dessa 
var tämligen lika. Detta medför en minskad säkerhet att uttala sig om huruvida skrattyoga och kön 
är de enda bakomliggande variablerna som påvekar kreativitet (Borg & Westerlund, 2007). Det kan 
finnas andra bakomliggande faktorer som påverkade detta. Exempelvis stress? Motivation? 
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Tyvärr lät sig en randomisering inte göras av rent praktiska skäl då det tekniskt inte gick att 
dela upp respondenterna slumpmässigt i olika grupper pga hårt styrd verksamhet vilket också 
innebar att betingelserna inte blev helt lika. Genomförandet fick göras när verksamheten tillät det. 
Respondenterna fick utföra sin aktivitet med lite olika förutsättningar – skrattgruppen fick utföra sin 
aktivitet på eftermiddagen mellan ett personalmöte och ett kvällssamkväm medan kontrollgruppen 
utförde sin aktivitet efter det att deltagarna ätit lunch. 

Det kan vara lite speciellt att utföra skrattyoga första gången, nämligen att skratta på 
befallning och att titta varandra i ögonen, vilket kan kännas obekvämt innan man har blivit van vid 
situationen. När deltagarna väl ger sig hän i situationen blir de mer avslappnade och mottagliga 
vilket tilltar vid upprepade övningar med skrattyogan. Kataria (1999, 2007) menar på att skrattyoga 
skall göras regelbundet och att det är kontinuiteten med upprepningar som har betydelse för ökat 
positivt och kreativt tänkande. Det är möjligt att mätningar över tiden med flera exponeringar av 
skrattyoga kanske hade ändrat utfallet i denna undersökning. Dock gavs inte tidsutrymme att göra 
upprepade skrattyoga med respondenterna i denna undersökning. Kataria (1999, 2007) menar 
också att bästa tidpunkten för skrattyoga är mornarna och att deltagarna bör vara omkring 
25 – 30 st. I denna undersökning fick skrattyoga genomföras vid lunchtid och på sena 
eftermiddagen med 15 st per grupp. 

Det är vanskligt att tolka icke randomiserat material exempelvis att i undersökningen utläsa i 
kreativitetstestet (tabell 1) att männen hade bättre resultat än kvinnorna. Det kan vara så att 
försöksgruppens män i detta fall råkade vara väldigt kreativa. Utan någon statistisk signifikans får 
detta tillskrivas slumpen. För att mer korrekt bedöma utfallet hade det behövts en mätning före och 
efter själva prestationen Detta gjordes inte i den här studien av tidsskäl men det får ändå betraktas 
som en kvalitetsbrist. Självfallet hade ett riktigt experiment med randomisering och lika betingelser 
för bägge grupperna varit det bästa. Det man kan fundera över är om ett signifikant värde hade 
uppnåtts (Borg & Westerlund, 2007) om stickprovet hade varit väsentligt större med fler 
respondenter. Enligt Cohen, Manion och Morrison (2007) finns det inget entydigt svar på 
stickprovspopulationens storlek beroende på syftet med studien och populationens storlek. Som 
tumregel anser Cohen et al, (2007) att det bör vara minst 30 stycken och att det för varje variabel 
behövs minst 30 enheter. 

I undersökningen skedde mätning vid ett tillfälle. Därmed undveks risken för 
inlärningseffekter som kan fås vid upprepande av likartade frågor till respondenterna. Upprepade 
mätningar hade krävt att vissa frågegrupper hade fått delas upp för att undvika inlärningseffekter 
t.ex. sex ovanliga föremål (kreativitetstestet) delas upp i tre uppgifter vid ett tillfälle och tre vid ett 
annat tillfälle, vilket kunnat leda till skillnader på grund av olika frågeställningar. 

Anledningen till att upplägget av studien blev som det blev var nämligen att det var klart 
med att göra denna undersökning på en annan stor offentlig arbetsplats med chefernas bifall – samt 
att berörd personal fick anmäla sig om de ville vara med i undersökningen varefter slumpmässig 
uppdelning skulle ske till försöksgrupp och kontrollgrupp. Det blev dock endast ett fåtal som 
anmälde sitt intresse varför det inte blev någon undersökning. Mot bakgrund av detta blev 
upplägget således annorlunda på den nya arbetsplatsen med den skillnaden att personal kallades till 
personalmöte utan att informeras om undersökningen i förväg. Etiken i detta förfarande kan ju 
diskuteras men det framkom inga negativa reaktioner vid den kompletterande informationen efteråt. 
Det var ingen som hoppade av. 

Generell diskussion 
Utifrån undersökningens upplägg och utförande fås således fram att skrattyoga inte har någon effekt 
på kreativitet och sinnesstämning - i alla fall inte vid ett tillfälle. Några signifikanta könsskillnader 
kunde inte heller påvisas. Testet självskattning BPE (tabell 1) om kreativa egenskaper gav ingen 
fingervisning åt något håll huruvida det finns något samband mellan kreativitet och uppfattning om 
ens egen kreativitet. Självskattningstestet verkar således inte tillföra någon ökad kunskap i denna 
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undersökning. Det som ändå kom fram var korrelation mellan sinnesstämning och kreativitet. 
Nämligen att kreativitet korrelerade med r = 0,30 till positiv sinnestämning medan vid negativ 
sinnesstämning fås en signifikant omvänd korrelation r = - 0,38 till kreativitet, dvs att kreativiteten 
ökar med ökad positiv sinnesstämning vilket kan vara en slumpen men att kreativiteten sjunker 
signifikant med tilltagande negativ sinnesstämning visar denna undersökning. Intressant är att det 
fås fram ett samband mellan sinnesstämning och kreativitet i ett så pass litet material vilket pekar 
på betydelsen av vilken sinnesstämning man är i för att vara kreativ. Men Rasulzadas studie visar, 
till skillnad från andra (Amabile, 1996; Kataria, 1999; Ekvall, 1988), att kreativitet leder till 
välbefinnande där hon betonar den kreativa miljön. Man kan ju fundera på vilket som är hönan och 
ägget. Det går inte att uttala sig om utfrån denna studie. Kanske är det så att kreativitet och 
sinnesstämning påverkar i bägge riktningar. 

Ytterligare forskning 
Även om denna undersökning inte visade något signifikant resultat förutom negativ sinnesstämning 
och kreativitet skulle det vara intressant att designa en experimentell undersökning hurvida 
skrattyoga påverkar kreativitet och sinnesstämning på arbetsplatser när den utövas regelbundet 
under en längre period ungefär som vid regelbundna gympapass. Att studerera samband kreativitet 
och stress kan också vara av intresse. Ytterligare områden som skulle vara inressant att studera är 
om skrattyoga kan få människor mindre deprimerade genom att hitta tillbaka till skrattet, att lätta på 
stressupplevelse och sänka prestationskrav. 

Min förhoppning är att framtida skrattyogastudier visar att haha leder till aha! 
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