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Gerir húmor gagn? 

Tengsl húmors, starfsánægju og tegundar fyrirtækis 

Sigrún Alda Magnúsdóttir 
Þórður S. Óskarsson 

Húmor getur verið mikilvæg aðferð í uppbyggingu starfsumhverfis þar sem starfsfólk 
þarf að afkasta á sem skilvirkastan hátt (Huang og Kuo, 2011). Hann getur einnig leitt 
til meiri vináttu milli starfsfólksins, orðið upphafið af samræðum sem leiða til ný-
sköpunar, hjálpað til við að miðla upplýsingum til starfsmanna og dregið úr streitu 
(Hudson, 2001). En mest af öllu þá hjálpar húmor starfsfólkinu að taka sig ekki alltof 
alvarlega (Deal og Kennedy, 2000). Húmor leikur stórt hlutverk í að skilgreina okkur 
sem einstaklinga og hvernig við hegðum okkur gagnvart öðrum einstaklingum (Lynch, 
2002). 

Fáar rannsóknir hafa verið gerðar um húmor sem stjórnunaraðferð en ótal margar 
greinar hafa verið skrifaðar. Flestir fræðimenn komast að þeirri niðurstöðu að húmor 
geti verið gagnleg aðferð, líkt og hvatning og starfsánægja, en þeim finnst stjórnendur 
ekki taka þessa aðferð nógu alvarlega og telja að margir séu hræddir við að nota hana 
(Malone, 1980). Einnig kemur fram að ef húmor á að virka sem stjórnunaraðferð þá 
verði það að koma frá stjórnandanum sjálfum (Hudson, 2001). Margir benda á að því 
hærra sem stjórnandinn er í skipuritinu því meira taki hann sig alvarlega og fjarlægist 
starfsfólk sitt frekar. Auðveldara er fyrir stjórnendur að nota húmor sem stjórnunar-
aðferð taki þeir sig sjálfa ekki alltof alvarlega (Hudson, 2001). Þeir stjórnendur sem 
nota húmor sýna starfsfólkinu að þeir séu aðgengilegir, geti gert grín að sjálfum sér og 
starfsfólkið verður afslappaðra í kringum þá. Deal og Kennedy (2000) halda því fram 
að þar sem húmor er notaður sem stjórnunaraðferð sé fyrirtækjamenningin skemmti-
leg, andrúmsloftið meira afslappað og starfsandinn mjög góður (Deal og Kennedy, 
2000). 

Tengsl húmors, starfsánægju og fyrirtækjamenningar 
Stjórnendur sem nota húmor sem stjórnunaraðferð eru taldir ná meiri árangri í starfi 
og getur það haft áhrif á starfsánægju starfsmanna þeirra (Decker, 1987). Fáar rann-
sóknir á þessu viðfangsefni gera það að verkum að stjórnendur halda að sér höndum 
enda er þessi aðferð til stjórnunar nær óþekkt (Malone, 1980). Margir fræðimenn vilja 
þó meina að það verði að vera gaman í vinnunni, sama hvers eðlis starfið er, og húmor 
sé öflugt mótefni við starfsleiða. Ávinningurinn af því að tengja saman húmor og 
starfsánægju getur haft þau áhrif að starfsleiði og streita starfsmanna minnkar, 
andrúmsloft á vinnustað verður betra og framleiðni eykst. Afslappað og skemmtilegt 
vinnuumhverfi er líklegra til að auka starfsánægju, áhuga og hollustu starfsfólks og 
minnka samskiptaörðugleika. Húmor getur hjálpað til við að losa streitu sem vegur 
upp á móti þeim alvarleika sem fylgir mörgum störfum og hann getur aukið jákvæð 
viðhorf starfsfólks til stjórnenda og samstarfsfólks (Newstrom, 2002). 
Þeir fræðimenn sem fjallað hafa mest um áhrif húmors sem stjórnunaraðferð eru 

ekki sammála því að vinna og skemmtun eigi ekki samleið og það sé fyrir neðan 
virðingu sumra fyrirtækja að starfsmenn þeirra skemmti sér í vinnunni. Þessir fræði-
menn telja að tegund fyrirtækisins skipti ekki máli. Húmor á að vera allsráðandi sama 
hvernig ástandið er í fyrirtækinu. Sumir hverjir ganga svo langt að segja að fyrirtæki án 
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húmors séu leiðinleg og þvingandi (Deal og Kennedy, 2000). Deal og Kennedy (2000) 
benda á að sterk fyrirtækjamenning geri fyrirtæki farsæl og árangursrík. Fyrirtæki sem 
leggja mikla áherslu á að hlúa að mannauði sínum geri það með því að skapa honum 
gott starfsumhverfi og sterka menningu. Þau fyrirtæki sem mótað hafa sterka fyrir-
tækjamenningu eigi auðveldara með að aðlagast breyttum aðstæðum sem leiða til 
aukins árangurs. 

Í þeim fyrirtækjum sem verkefnin eru alvarlegs eðlis gæti húmor verið talinn ógn 
og þá sérstaklega ef hann orsakar hlátur. Litið gæti verið svo á innan þessara fyrirtækja 
að húmor myndi draga athygli starfsmannanna frá alvarleika starfsins (Robert og Wan, 
2005). Robert og Wan (2005) stinga upp á tillögum um húmor sem gæti hentað 
ýmsum tegundum fyrirtækja. Þeir telja að þar sem andrúmsloftið í fyrirtækinu er af-
slappað sé meira umburðarlyndi fyrir húmor heldur en í fyrirtækjum þar sem starfs-
umhverfið er ekki eins afslappað. Robert og Wan (2005) nefna tvö mikilvæg atriði sem 
notkun húmors gæti hjálpað við að ná fram hjá starfsmönnunum en það eru 
sköpunargáfa (creativity) og samloðun (cohesiveness). Eitt af því áhugaverðasta sem komið 
hefur út úr notkun húmors í fyrirtækjum er aukin sköpunargeta starfsfólks. Hug-
myndaflug starfsmanna eykst og þeir hafa trú á því að þeir hafi frelsi til að koma með 
hugmyndir sem nýtast fyrirtækinu. Þegar starfsmaður upplifir að hugmyndaflæðið skili 
einhverju til fyrirtækisins hefur húmorinn haft góð áhrif á sköpunargáfuna. Þeir félagar 
taka fram að hjá fyrirtækjum með rótgróið valdaskipulag þar sem valdafjarlægð (high 
power distance) er allsráðandi sé ekki hægt að búast við miklu framlagi frá starfsfólkinu. 
Þannig skipulag felur í sér skýra stefnu stjórnunar innan fyrirtækisins þar sem 
skipanirnar koma eingöngu frá æðstu stjórnendum og eiga að berast niður til lægst 
settu starfsmannanna. Robert og Wan (2005) telja að það sé ekki hægt að mynda 
tengsl á milli húmors og sköpunargleði í fyrirtæki með þess háttar valdaskipulag. 

Húmor er hægt að nota til að leggja áherslu á sameiginleg gildi í fyrirtækjamenningu 
við myndun samloðunar. Þetta getur haft í för með sér að erfiðara verður fyrir utanað-
komandi aðila að átta sig á menningu viðkomandi fyrirtækis. Á sama hátt er hægt að 
nota húmor til að mynda samloðun með því að greina sameiginlega reynslu starfsfólks 
af áföllum eða streituvaldandi þáttum í starfi. Húmor er talinn draga verulega úr 
árekstrum með því að leyfa starfsfólkinu að tjá sig ef því mislíkar eitthvað án þess að 
það hafi áhrif á starfsandann innan fyrirtækisins. Robert og Wan (2005) telja að 
notkun húmors í samloðun þrífist best þar sem heildarhyggja (collectivism) er allsráðandi. 
Í þannig samfélagi er einstaklingurinn hluti af samheldnum hópi þar sem hver verndar 
annan innan hans (Hofstede, 2001). Sá sem notar húmorinn sem stjórnunaraðferð 
verður að vera viðurkenndur hluti af hópnum ef innleiðing húmorsins á að takast 
(Robert og Wan, 2005). 
Þeir stjórnendur sem leggja sig fram við að greina húmor starfsmanna sinna geta 

lært mikið um það hvað er að gerast í starfsumhverfinu og áhrif þess á fyrirtækja-
menninguna (Duncan og Feisal, 1989). Að mati Deal og Kennedy (2000) er innleiðing 
húmors í fyrirtækjamenningu mikilvægt atriði fyrir stjórnendur. Það bæti árangur allra 
hagsmunaaðila fyrirtækisins. 

Húmor og stjórnendur 
Fræðimenn hafa bent á að góður húmor er með því mikilvægasta sem einkennir 
áhrifamikla stjórnendur ásamt þeim hæfileikum að vera greindir, góðir í mannlegum 
samskiptum, skapandi, góðir ræðumenn og að búa yfir sannfæringarkrafti. Húmor sem 
stjórnunaraðferð getur komið að góðum notum í öllum þessum þáttum (Decker og 
Rotondo, 2001). 

Jack Duncan setur stjórnendum viðmið um hvernig hægt er að koma notkun 
húmors inn í menningu fyrirtækis. Hann bendir þeim á að vera ekki hræddir við að 
nota þessa aðferð. Húmor er ekkert öðruvísi en ólík viðhorf og persónueinkenni sem 
stjórnendur þurfa að fást við hjá starfsfólki sínu á hverjum degi. Hægt er að búa til 
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traust og afslappandi starfsumhverfi með því að draga úr árásargjörnum húmor 
(Duncan, 1982). 

Fyrri rannsóknir og vangaveltur fræðimanna 
Bandaríski prófessorinn Paul B. Malone hefur verið duglegur að benda á í greinum 
sínum þörfina á því að rannsaka húmor sem stjórnunaraðferð stjórnenda fyrirtækja. 
Hann hefur bent á að þrátt fyrir það að umræðan um þetta viðfangsefni hafi verið við 
lýði frá árinu 1950 þá er þessi aðferð ekki litin alvarlegum augum (Malone, 1980). 

Fyrstu rannsóknirnar um áhrif húmors voru að mestu leyti byggðar á því að hann 
væri hugsaður sem svar starfsfólks við leiðindum og þreytu í starfi (Westwood og 
Johnston, 2013). Bandarískur félagsfræðingur að nafni Donald Francis Roy gerði árið 
1960 vettvangskönnun um starfsánægju verkafólks í fataverksmiðju í New York. 
Niðurstaðan var sú að þeir notuðu húmor til að koma í veg fyrir starfsleiða og mynda 
tengsl við aðra starfsmenn. Sömu niðurstöðu fékk skoski félagsfræðingurinn Andrew 
Sykes í sinni vettvangskönnun árið 1966 þegar hann skoðaði samskipti verkafólks í 
stórri prentsmiðju í Glasgow (Decker, 1987). 

Í rannsókn Duncan og Feisal frá árinu 1989 kom ekki fram neinn stuðningur við 
þá kenningu að húmor bætti frammistöðu starfsfólks. Það kom hins vegar fram að 
hann bætti samloðun hópa og vegna þess töldu þeir líklegt að það hefði einnig áhrif á 
frammistöðuna (Duncan og Feisal, 1989). Hugtakið samloðun er ekki einfalt að út-
skýra en ein útskýringin er sú að þetta sé ákveðin tegund af aðdráttarafli sem myndast 
annars vegar á milli einstakra hópmeðlima með vináttuböndum og hins vegar með 
jákvæðu viðmóti hópmeðlima til hópsins (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 
2012). Duncan og Feisal (1989) benda á að fyrri rannsóknir sýni að þeir hópar sem eru 
meira samloðnir skili hærri framleiðni sem hafi betri áhrif á eldmóð einstaklinganna 
innan hans. 

Í grein þeirra Robert I. Westwood og Allanah Johnston frá árinu 2013 fjalla þau 
um hver staðan á rannsóknum um húmor sem stjórnunaraðferð sé í dag. Þrátt fyrir 
fjölmargar rannsóknir sem þau fjalla um í grein sinni telja þau að þetta viðfangsefni sé 
ennþá frekar lítið rannsakað og fræðilegar kenningar fáar. Þau benda á að frekari 
rannsóknir verða að kanna afdráttarlaust hvernig húmor er innleiddur, viðurkenndur, 
túlkaður og hvaða áhrif hann muni hafa innan fyrirtækisins. Þessir þættir eru líklegir til 
að hafa áhrif á það hvort húmorinn muni hafa hagnýt áhrif á fyrirtækjamenninguna 
eða grafa undan henni (Westwood og Johnston, 2013). 

Rannsóknin 

Notast var við megindlega rannsóknaraðferð og mælitækið var vefkönnun í formi 
spurningalista sem innihélt 32 spurningar. Könnuninni var skipt í fjóra hluta. Spurn-
ingunum í fyrsta hlutanum var ætlað að mæla starfsánægju, í öðrum hlutanum fyrir-
tækjamenningu og þriðji hlutinn samanstóð af spurningum sem var ætlað að mæla 
viðhorf þátttakendanna til húmors sem stjórnunaraðferðar og persónulegra eiginleika 
yfirmanns þeirra. Fjórði hlutinn innihélt spurningar um bakgrunn þátttakenda. Þrjú 
fyrirtæki tóku þátt í rannsókninni og svarhlutfallið var alls 32%.  

Þátttakendur 
Tvö af þeim fyrirtækjum sem tóku þátt í rannsókninni eru einkarekin og það þriðja 
opinbert. Fyrirtæki 1 starfar innan fjölmiðlageirans. Starfsmenn þess eru 300 talsins. 
Svarhlutfallið var 39%. Fyrirtæki 2 er endurskoðunarfyrirtæki. Starfsmenn þess eru 210 
talsins. Svarhlutfallið var 29%. Fyrirtæki 3 er opinbert og innan þess starfa 385 manns. 
Svarhlutfallið var 29%. 



Sigrún Alda Magnúsdóttir og Þórður S. Óskarsson 

4 

Helstu niðurstöður  

Alls 60 stjórnendur af þeim 71 sem tóku þátt í þessari könnun, töldu húmor skipta 
miklu og mjög miklu máli sem stjórnunaraðferð (sjá mynd 1).  
 

 

Mynd 1. Hversu litlu eða miklu máli telur þú sem stjórnandi húmor skipta sem 
stjórnunaraðferð? 

 
Flestum þátttakendunum þótti skipta máli að yfirmaður þeirra hefði góðan húmor. 

Niðurstöðurnar sýndu að yfir 80% þátttakenda í fyrirtækjunum þremur þótti þetta 
skipta miklu og mjög miklu máli.  
Þegar þátttakendur voru spurðir hvort það skipti þá máli að yfirmaður þeirra hefði 

húmor fyrir sjálfum sér (tæki sig ekki alltof alvarlega) var niðurstaðan sú að það skipti 
um 90% þeirra sem tóku þátt í hverju fyrirtæki fyrir sig máli (sjá mynd 2). Þegar spurt 
var hvort þátttakendurnir töldu yfirmann sinn hafa góðan húmor var niðurstaðan sú 
að um 60% þeirra töldu svo vera. 
 

 

 

Mynd 2. Hversu litlu eða miklu máli finnst þér skipta að yfirmaður þinn hafi 
húmor fyrir sjálfum sér (taki sig ekki alltof alvarlega)? 
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Flestum í fyrirtækjunum þremur fannst yfirmaðurinn vera vingjarnlegur eða 180 af 
þeim 290 sem tóku þátt. Þar á eftir fannst þeim hann hæfur, sanngjarn og gáfaður. 
Fæstum fannst hann hins vegar vera áhrifamikill, vinsæll og fyndinn. 

Starfsandinn hjá fyrirtækjunum er almennt góður og rúmlega helmingur þátt-
takenda finnst andrúmsloftið í fyrirtækjunum vera afslappað. Niðurstöðurnar sýndu 
lítinn mun á þátttakendum fyrirtækjanna þriggja þegar spurt var hvort það skipti þá 
máli að gaman væri í vinnunni. Flestum í fyrirtæki 1 fannst þetta skipta máli eða 98% 
þeirra sem tóku þátt, 97% í fyrirtæki 2 og 96% í fyrirtæki 3. 
Þátttakendurnir töldu húmor koma að mestu gagni við að auka/bæta starfs-

ánægjuna eða 270 af þeim 290 sem tóku þátt. Einnig fannst þeim hann gagnlegur til að 
auka/bæta samskipti á vinnustaðnum og draga úr streitu. Fæstir töldu húmor gagn-
legan til að koma í veg fyrir starfstengd mistök. Það sem helst ýtti undir starfsánægju 
þátttakenda voru skemmtilegir samstarfsfélagar, að líða vel í vinnunni, sveigjanleiki í 
starfi og að framlagið í starfi skipti máli. Það sísta var að ágreiningur væri leystur á far-
sælan hátt. 

Í fyrirtæki 3 þótti 63% þátttakenda fyrirtækjamenningin vera skemmtileg, 43% í 
fyrirtæki 1 og sömuleiðis 43% þátttakenda í fyrirtæki 2. 
Þátttakendurnir í fyrirtæki 2 eða 77% þeirra sem tóku þátt töldu sig oft vera hluta 

af fyrirtækinu sem þeir starfa hjá á meðan 76% þátttakenda í fyrirtæki 3 og 58% í fyrir-
tæki 1 töldu svo vera. 

Meirihluta þátttakendanna í fyrirtæki 3 fannst staðið illa að breytingum hjá fyrir-
tækinu (sjá mynd 3). Í fyrirtæki 2 fannst rúmlega helmingi þátttakenda hvorki staðið 
illa né vel að þeim og í fyrirtæki 1 var lítill munur á þeim þátttakendum sem fannst illa 
staðið að breytingum innan fyrirtækisins og þeim sem fannst hvorki staðið illa né vel 
að þeim. 

 
 

 

Mynd 3. Hversu illa eða vel finnst þér staðið að breytingum á þínum vinnustað? 

 
Marktækur munur var á stjórnendum og öðrum starfsmönnum í fyrirtækjum 2 og 3 

og hversu illa eða vel þeir þekktu framtíðarsýn fyrirtækisins sem þeir starfa hjá. Stjórn-
endur þessara fyrirtækja þekktu hana betur en aðrir starfsmenn. Alls 88% stjórnenda 
hjá fyrirtæki 2 þekktu framtíðarsýnina betur en stjórnendur fyrirtækis 3 en þar þekktu 
69% þeirra hana. Aðrir starfsmenn fyrirtækis 2 eða 59% þeirra þekktu hana betur en 
þeir hjá fyrirtæki 3 sem voru 43%. Ekki var marktækur munur á þessum hópum í 
fyrirtæki 1. 
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Umræða 

Tilgangur rannsóknarinnar var að skoða hvort og hvernig húmor gæti verið gagnleg 
stjórnunaraðferð í starfsemi fyrirtækja. Lögð var áhersla á hugtökin húmor, starfs-
ánægju og fyrirtækjamenningu og reynt að komast að því hvort tengsl væru á milli 
þessara hugtaka. Rannsóknarspurningarnar voru eftirfarandi: 
 

• Telja stjórnendur húmor skipta máli sem stjórnunaraðferð? 
• Skiptir persónuleiki stjórnenda máli þegar húmor er notaður sem 

stjórnunaraðferð? 
• Að hvaða gagni getur húmor komið sem stjórnunaraðferð? 
• Skiptir tegund fyrirtækis máli ef húmor er innleiddur í menningu þess? 

 
Hér á eftir verður rannsóknarspurningunum svarað með hliðsjón af niðurstöðum 

rannsóknarinnar og þær skoðaðar í samræmi við fræðilega umfjöllun og aðrar rann-
sóknir sem gerðar hafa veriði í tengslum við viðfangsefnið. 

Telja stjórnendur húmor skipta máli sem stjórnunaraðferð? 
Flestir stjórnendanna í þessari rannsókn töldu húmor skipta miklu máli sem 
stjórnunaraðferð. Höfundar álykta að þeir taki húmor sem stjórnunaraðferð alvarlega. 
Þeir gætu litið á þetta sem viðbót, við aðrar stjórnunaraðferðir, til að bæta og/eða 
auka samskiptin við starfsfólkið sitt. Að mati Huang og Kuo (2011) er húmor aðferð 
sem getur komið að góðum notum til að byggja upp traust samband, ná sameigin-
legum markmiðum og samheldni innan fyrirtækja. Malone (1980) segir húmor sem 
stjórnunaraðferð geti stuðlað að aukinni starfsánægju, framleiðni starfsmanna og sé 
gagnlegur þegar tekist er á við breytingar.  

Skiptir persónuleiki stjórnenda máli þegar húmor er notaður sem stjórnunaraðferð? 
Höfundar ályka að í þessari rannsókn sýni viðhorf þátttakendanna til yfirmanna sinna 
það að þeir hafi þann persónuleika sem þarf til að nota húmor sem stjórnunaraðferð. 
Þeir eru vingjarnlegir, hæfir og sanngjarnir. Samkvæmt Duncan (1982) þarf stjórnandi 
að bera virðingu fyrir öllum einstaklingum innan fyrirtækisins, vera hlutlaus og sann-
gjarn til að öðlast traust starfsfólksins. Hann telur einnig gagnkvæman húmor starfs-
manna og stjórnanda árangursríka leið fyrir stjórnandann að verða álitinn góður félagi 
af starfsfólki sínu. 

Að hvaða gagni getur húmor komið sem stjórnunaraðferð? 
Ávinningurinn af því að tengja saman húmor og starfsánægju getur haft þau áhrif að 
starfsleiði og streita starfsmanna minnkar. Afslappað og skemmtilegt starfsumhverfi er 
líka líklegra til að auka starfsánægjuna (Newstrom, 2002). Niðurstöður þessarar rann-
sóknar sýndu að flestir þátttakendurnir töldu húmor koma að mestu gagni sem 
stjórnunaraðferð til að auka og/eða bæta starfsánægjuna. Starfsánægja er breytileg 
meðal einstaklinga en það sem getur haft áhrif á þessa tilfinningu er m.a. starfs-
umhverfið, samskipti við stjórnendur og samstarfsmenn, möguleiki á stöðuhækkun, 
meiri ábyrgð og laun (Ingunn Björk Vilhjálmsdóttir og Jóhanna Gustavsdóttir, 1999). 
Skemmtilegir samstarfsfélagar var einn af þeim þáttum sem þátttakendurnir í fyrir-
tækjunum töldu ýta undir starfsánægjuna. Að vinna með skemmtilegu fólki, sem hefur 
gaman af því sem það er að gera, hefur jákvæð áhrif á starfsánægjuna og starfsandann í 
fyrirtækinu (Eyþór Eðvarðsson, 2005). 

 Annar þáttur sem helst ýtir undir starfsánægjuna í fyrirtækjunum er sveigjanleiki í 
starfi. Hudson (2001) bendir á að með því að gera fyrirtækið öflugra og sveigjanlegra 
færðu sem stjórnandi meira skapandi og áhugasamara starfsfólk. Aðrir þættir, sem 
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húmor gæti komið að gagnlegum notum, að mati þátttakendanna, eru að auka/bæta 
samskipti á vinnustað og draga úr streitu starfsmanna. Að mati Hudson (2001) getur 
húmor leitt til meiri vináttu milli starfsfólksins, orðið upphafið af samræðum sem leiða 
til nýsköpunar, hjálpað til við að miðla upplýsingum til starfsmannanna og dregið úr 
streitu. 

Höfundar telja húmor koma að miklu gagni sem stjórnunaraðferð þegar tekist er á 
við breytingar innan fyrirtækjanna sem tóku þátt. Að mati þátttakendanna í tveimur af 
þessum fyrirtækjunum, er staðið illa að breytingum en hjá einu þeirra telja flestir að 
hvorki sé staðið illa né vel að þeim. Samkvæmt Huang og Kuo (2011) getur húmor 
verið mikilvæg stjórnunaraðferð á tímum sífelldra breytinga í alþjóðlegu starfs-og 
tækniumhverfi fyrirtækja. Með því að hugleiða að nota húmor í stjórnun, en ekki vísa 
honum alveg á bug, geta stjórnendur innleitt breytingar út frá upplifun þeirra á vinnu-
staðarhúmornum.  

Meira en helmingur þátttakendanna telja sig oft vera hluta af fyrirtækinu sem þeir 
starfa hjá. Peter Drucker taldi að eitt mikilvægasta hlutverk stjórnandans væri að hlusta 
og tala svo. Hann benti á að stjórnendur þyrftu að afla sér þeirrar þekkingar sem kæmi 
sér best fyrir alla hagsmunaaðila fyrirtækisins og nýta öll þau tækifæri sem standa því til 
boða. Það gerðu þeir með þátttöku og samskiptum við starfsfólk sitt (Þorkell Sigur-
laugsson, 2009). 

Höfundar telja að þessi rannsókn sýni sömu niðurstöður og flestir fræðimenn og 
rannsakendur fá þ.e. að húmor komi að sem mestu gagni þegar auka og/eða bæta þarf 
starfsánægjuna, samskipti milli starfsmanna og yfirmanna og hann dragi úr streitu 
starfsmanna. 

Skiptir tegund fyrirtækis máli ef húmor er innleiddur í menningu þess? 
Í opinbera fyrirtækinu er fyrirtækjamenningin skemmtilegust. Þar er starfsandinn líka 
bestur og andrúmsloftið mest afslappandi. Deal og Kennedy (2000) benda á að sterk 
fyrirtækjamenning geri fyrirtæki farsæl og árangursrík. Fyrirtæki sem leggja mikla 
áherslu á að hlúa að mannauði sínum geri það með því að skapa honum gott starfs-
umhverfi og sterka menningu. Þau fyrirtæki sem mótað hafa sterka fyrirtækja-
menningu eigi auðveldara með að aðlagast breyttum aðstæðum sem leiða til aukins 
árangurs. 

Flestum þátttakendunum finnst skipta miklu máli að það sé gaman í vinnunni. 
Deal og Kennedy (2000) benda á að félagslegi þáttur vinnunar sé meiri en starfið sjálft. 
Þetta sé lífsmáti þar sem fólk eyði miklum tíma saman og afköstin muni vera hvað 
mest ef starfið fullnægi þörfum starfsfólksins og þá verður hollusta þeirra við fyrir-
tækið meiri. Ef það er gaman í vinnunni mun starfsfólkið leggja sig alla fram við verk-
efnin 

Stjórnendur fyrirtækjanna þriggja þekkja framtíðarsýn fyrirtækisins betur en aðrir 
starfsmenn þess. Robert og Wan (2005) segja að húmor sé hægt að nota til að leggja 
áherslu á sameiginleg gildi í fyrirtækjamenningu við myndun samloðunar. Höfundar 
álykta að einkareknu fyrirtækin, sem tóku þátt í þessari könnun, ættu að hafa mikinn 
hag af því að innleiða húmor sem stjórnunaraðferð í menningu þeirra. Þessi fyrirtæki 
eru í samkeppni við önnur fyrirtæki í sinni atvinnugrein. Martin (2007) segir að margir 
rannsakendur telji fyrirtækjamenningu vera mikilvæga mælieiningu á framleiðslu-og 
samkeppnisgetu fyrirtækis. Niðurstöður nokkurra rannsókna gefa til kynna að ein 
ástæða þess að fyrirtæki nái að mynda sterka og farsæla menningu sé góð samskipti á 
meðal starfsmanna og þeir séu ánægðir með framlag sitt til fyrirtækisins. Húmor sem 
aðferð til samskipta á meðal starfsmanna er talinn vera þýðingarmikið atriði í farsælli 
fyrirtækjamenningu. Þetta eru einmitt þættir sem þátttakendurnir í þessari rannsókn 
sögðu að ýttu mest undir starfsánægju þeirra. Höfundar álykta að vegna þessa sé 
ennþá meiri ástæða fyrir fyrirtækin að innleiða húmor í menningu þeirra. 
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Höfundar telja tegund fyrirtækjanna í þessari rannsókn engu máli skipta ef innleiða 
á húmor í menninguna. Starfsemi þeirra þriggja er mjög ólík en niðurstöðurnar sýna 
að þeir þættir, sem húmor getur haft mikilvæg áhrif á, skiptir alla þátttakendurna máli. 

Lokaorð 

Í þessari rannsókn hefur verið skoðað hvernig og hvort húmor sé gagnleg og mikilvæg 
stjórnunaraðferð. Niðurstaðan er sú að það er raunin og tegund fyrirtækis skiptir ekki 
máli. 

Húmor er ekki áþreifanleg stjórnunaraðferð eins og t.d. frammistöðumat. Það er 
ekki hægt að setja þessa aðferð upp í einhvers konar kerfi eins og hægt er að gera 
þegar frammistaða starfsmanna er metin. Að innleiða húmor sem stjórnunaraðferð í 
menningu fyrirtækis veltur allt á mannlega þætti stjórnandans. Að vera góður í mann-
legum samskiptum og taka sig ekki of alvarlega eru eiginleikar sem góður stjórnandi 
þarf að hafa til að nota húmor sem stjórnunaraðferð á uppbyggilegan hátt. Húmor 
sem stjórnunaraðferð er, að mati höfunda, áhugaverð viðbót í flóru þeirra aðferða sem 
þegar er verið að nota við stjórnun mannauðs fyrirtækja.  
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