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ABSTRACT 
 

Project management is a diverse profession and increasingly used by modern 
organizations. Therefore, today ‘s project leaders need to have a strong toolbox. 
Leaders certainly need to be focused, organized and reasonable but the soft skills of 
the toolbox weighs more with each passing year. This paper seeks to answer why 
sense of humor belongs in the project leader ‘s toolbox and what impact humor has 
on project management. Humor is both a product of and a support in social settings. 
In a new environment, humor can act as an anchor in bonding with new people. 

Results say, among other things, that humor can have a positive effect on stress and 
can be used by the project leader in challenging circumstances. However, there are 
pitfalls, and if humor is used in a wrong way, things can get beyond control. Then 
again, when a sense of humor is used in a proper context, it can become an effective 
tool. In the blink of an eye can „Haha!“ become an „Aha!.“ 
 

 
ÚTDRÁTTUR 
 
Verkefnastjórnun er margbreytileg starfsgrein og sífellt meira notuð í umhverfi 
skipuheilda í dag. Því þurfa verkefnaleiðtogar nútímans að búa yfir öflugri 
verkfærakistu. Leiðtogar þurfa vissulega að vera skarpir í hugsun, skipulagðir og 
rökvísir en mjúka hlið verkfærakistunnar hefur fengið aukið vægi með hverju árinu 

sem líður. Úttekt þessarar rannsóknar leitast eftir að svara því hvers vegna 
kímnigáfa á heima í verkfærakistu verkefnisleiðtogans og hvaða áhrif húmor hefur á 
verkefnastjórnun. Húmor er bæði afurð félagslegra áhrifa sem og atbeini í sömu 
aðstæðum. Við nýjar aðstæður, með nýju fólki, er húmor mörgum haldreipi til 
tengslamyndunar. Niðurstöður segja meðal annars að húmor geti haft jákvæð áhrif á 
streitu og nýtist verkefnaleiðtoganum undir krefjandi kringumstæðum. Það er þó ekki 
öllum til lista lagt, og ef grín og spaug er notað á rangan hátt er voðinn vís. Aftur á 

móti ef kímnigáfa er notuð á réttan hátt er húmor áhrifaríkt verkfæri. Í einni svipan 
getur „Haha!“ orðið að „Aha!“. 
 
 
  

                                                
1 Höfundur: Rósa Gréta Ívarsdóttir. Netfang: rosagreta@gmail.com 
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1. FORMÁLI 

 
Kímnigáfa og húmor spila stórt hlutverk í lífi hverrar manneskju. Í nútímasamfélagi 
og þeirri tækniöld sem við lifum á er ofgnótt af afþreyingu sem sér um að kitla 
hláturtaugarnar. Þegar hugsað er um húmor er ekki víst að margir tengi við flókin 
heim faglegrar verkefnastjórnunar. Hins vegar er það svo að kímnigáfa sem 
mannlegur færniþáttur er mikilvægur í því samhengi. Eins og vitnað er í undirtitli 
þessa verkefnis táknar húmor ekki afsal allrar alvöru. 
 

Með auknum kröfum um fagmennsku i verkefnastjórnun hefur framboð náms 
í verkefnastjórnun aukist til muna. Mikil áhersla er lögð á mannlega hæfniþætti 

samkvæmt grunnviðmiðum IPMA um hæfni verkefnastjóra og hefur hin mjúka hlið 
verkfærakistu verkefnaleiðtogans fengið æ meira vægi sem nauðsynleg verkfæri í 
árangri verkefna. Sérfræðingar sem og fræðimenn hafa einnig sýnt hlutverki húmors 
innan skipuheilda áhuga og settar hafa verið fram ýmsar ályktanir um jákvæða virkni 
húmors í verkefnastjórnun, allt frá streituminnkun, sem og að vera styrking 
fyrirtækjamenningar. 

 
Á vegferð höfundar í átt að meistaragráðu í verkefnastjórnun (MPM) kviknaði 

mikill áhugi á mikilvægi mannlegra hæfniþátta í verkefnastjórnun. Starf 
verkefnaleiðtogans er krefjandi, flókið og margbreytilegt. Nauðsynlegt er fyrir 
verkefnaleiðtoga að geta sinnt teyminu sínu af alúð og er það mögulega ein stærsta 
áskorun í hans starfi því fólk er óútreiknanleg stærð. Til þess að takast á við þær 
áskoranir þarfnast verkefnaleiðtoginn öflugra verkfæra. Samkvæmt grunnviðmiðum 
IPMA um hæfni verkefnastjóra vega mannlegir hæfniþættir mikið og er kímnigáfa 

talin upp sem sérstakur færniþáttur. Með verkefninu leitast höfundur eftir því að 
útskýra hvað kímnigáfa er, hvað húmor er sem verkfæri og hvernig fyrrgreint nýtist í 
verkefnastjórnun. Rannsóknin var framkvæmd í formi fræðilegrar úttektar og var 
rannsóknarspurning höfundar eftirfarandi: 

 
 Hvers vegna á kímnigáfa heima í verkfærakistu verkefnaleiðtogans og hvaða 

áhrif hefur húmor á verkefnastjórnun? 
 
 

  

  

Mynd 1-  Mikilvæg hæfni í verkfærakistu verkefnaleiðtogans  (Projectmanager.com, e.d.) 
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2. FRÆÐILEG UMFJÖLLUN 
 
Fyrst leitast ég eftir því að útskýra hvað kímnigáfa er. Bæði tæpi ég á líffræðilegri 
útskýringu hláturs í bland við menningarlegt hlutverk og mikilvægi kímnigáfu og 
húmors. Umfjöllunin er ekki tæmandi en mun gefa lesandanum grunn að innsýn í 
tengsl húmors við verkfærakistu verkefnaleiðtogans sem fjallað verður um þar á 
eftir. Sérstaklega rýni ég í hæfniauga IPMA og mikilvægi húmors í grunnviðmiðum 
um hæfni verkefnastjóra. Hlutverk húmors í samskiptafærnis sem og við krefjandi 
aðstæður verður rætt síðar í greininni og í lokin mun ég ræða nokkra varnagla í 
notkun húmors. 
 

 
2.1. KÍMNIGÁFA, HÚMOR OG HLÁTUR 
 
Hlátur er órjúfanlegur hluti af mannlegu eðli (Lynch, 2002). Fyrsta tjáning barns er 
það kemur í heiminn er grátur en hlátur fylgir þar hratt á eftir eða um nokkurra 
mánaða aldur. Hlátur er þá að öllu jöfnu viðbragð við óvæntri utanaðkomandi örvun 
sem barnið hefur ekki upplifað áður. (Sroufe og Wunsch, 1972 og Sampietro, 2014). 

Hlátur eykur framleiðslu endorfíns í líkamanum, sem lætur okkur líða vel og því 
getum við tekist betur á við streituvaldandi eða óvæntar aðstæður. Líkaminn er 
sagður þannig hannaður að hann geti ekki framleitt streituhormón og endorfín á 
sama tíma. Því er hægt að álykta að um leið og einstaklingur finnur fyrir streitu, er 
auðvelt að finna fyrir létti með því einu að hlæja (Hoare, 2004 og Morreall (1997). 
Samkvæmt niðurstöðum Kuiper og Martin (1998) er hlátur eitt besta meðalið við 
streitu, og fólk sem hlær meira á auðveldara með að sjá erfiðar aðstæður í betra 

ljósi. 
 
Samkvæmt Morreall (1982) hafa verið settar fram þrjár kenningar um húmor 

innan fræðasamfélagsins. Sigmund Freud setti fram kenninguna um létti (e. Relief 
Theory) sem snýr að því að í ákveðnum aðstæðum losi húmor um spennu og komi af 
stað hlátri sem gefur útrás og orsakar andlegt jafnvægi í framhaldinu. Því næst ber 
að nefna kenninguna um yfirburði (e. Superiority Theory) sem snýst um að gera grín 

á annars kostnað. Síðast er nefnd kenningin um það sem stingur í stúf (e. 
Incongruity Theory) sem er sú kenning um húmor hvað flestir aðhyllast. Kenningin 
segir að húmor snúist um fáránleika og eitthvað sem er ekki eins og það á að vera 
eða getur ekki verið og veki því kátínu í fáránleika sínum.  
 

Upp úr 1980 fór heilbrigðiskerfið að sýna áhuga á húmor og að nýta hann í 
praxis. Til dæmis fóru læknar að nota húmor og jákvæða sálfræði í meðferðum 

sínum og einnig eru dæmi um að sjúkrahús séu með svokölluð „húmorherbergi“ fyrir 
sjúklinga og fjölskyldur þeirra. Mikið hefur verið skrifað um gildi og mikilvægi húmors 
í heilbrigðiskerfinu og jákvæð áhrif húmors á streitu og ónæmiskerfið, þá sér í lagi 
hvernig hægt er að sjá spaugilegar hliðar í átakanlegum aðstæðum. Á níunda 
áratugnum byrjuðu fyrirtæki einnig að sjá kímnigáfu sem eftirsótta færni hjá 
starfsfólki, og var hampað fyrir sterk tengsl við sterka sköpunargáfu og að geta náð 
sér fyrr á strik ef mistök áttu sér stað í starfi. Fyrirtæki geta í dag einnig ráðið til sín 
ráðgjafa í húmor til þess að draga úr streitu, bæta samskipti við viðskiptavini og 
stuðla að sköpunargáfu. Þó má nefna að einungis handfylli þeirra sem bjóða upp á 
ráðgjöf í húmor, eru í raun menntaðir í húmor eða hafa rannsakað hann. (Morreall, 
2008). 
 

Húmor í bókmenntum hefur verið skoðaður til lengri tíma en það virðist 

nauðsynlegt að greina á milli uppruna húmors annars vegar og notkunar húmors hins 
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vegar. Þær rannsóknir sem hafa skrifaðan húmor í brennidepli eru að megninu birtar 
í skopmyndum. Meðan það er verðmætur eiginleiki að geta tjáð kímni í riti og 
myndmáli er enn dýrmætari hæfileiki að geta beitt húmor í töluðu máli, í 
samskiptum, auðveldlega og áreynslulaust (Reece, 2014). Sá eiginleiki að geta tjáð 
sig á spaugilegan og kíminn hátt og geta með því skemmt öðru fólki er húmor 
(Oxford Dictionaries, e.d.) Ludwig Wittgenstein (1984, bls.78) skrifaði að húmor er 
ekki hugarástand heldur viðhorf2. Kímnigáfa útleggst á danskri tungu sem 
„humoristisk sans“ eða tilfinning fyrir kímni enda er nauðsynlegt að hafa tilfinningu 
eða „sans“ fyrir húmor (Den Danske Ordbog, e.d.). Grunnurinn að góðum húmor er 
að geta fyrst og síðast hlegið að sjálfum sér. Með því að sjá spaugilegu hliðina á 
sínum eigin aðstæðum, þá sérstaklega ef mistök eiga sér stað, er ólíklegra að 

einstaklingurinn setji upp varnir og er þar af leiðandi opnari fyrir því að læra að 
mistökum sínum (Morreall, 2008).  

 
Kímnigáfu er lýst hér að ofan sem eftirsóttri persónulegri færni, bæði fyrir 

einstaklinginn sjálfan og í samskiptum við annað fólk. Hin mannlega hlið 
verkefnastjórnunar er umfjöllunarefni næsta kafla þar sem fjallað verður um 
verkfærakistu verkefnaleiðtogans og hvernig kímnigáfa hefur fléttast þar inn í. 

 
 

2.2. VERKEFNALEIÐTOGINN OG VERKEFNAKISTAN 
 
Fram að síðustu aldamótum var árangur og hæfni verkefnaleiðtoga nær einvörðungu 
mældur með járnþríhyrninginn til hliðsjónar. Járnþríhyrningurinn samanstendur af 
þremur mælanlegum kvörðum; tími, kostnaður og gæði (Atkinson, 1999). Aflfræði 

hópa og hin mannlega hlið verkefnastjórnunar var ekki talin mikilvægur þáttur í 
framkvæmd verkefna (Sampietro, 2014). Drucker (1954) velti því aftur á móti fram 
að stjórnendur framtíðarinnar þyrftu að vera gæddir mörgum hæfileikum og geta 
haft yfirsýn og geta reitt sig á teymið sitt og kunnáttu þess. Drucker (1954) segir 
ennfremur að hraði breytinga í athafnalífinu yrði til þess að leiðtogi yrði að vera fær 
um að miðla upplýsingum hratt og örugglega til teymisins og hvetja það áfram í átt 
til árangurs.  

 
Oft er talað um að verkfærakista verkefnaleiðtogans hafi mjúka og harða hlið. 

Harða hliðin inniheldur tæknilega þætti en sú mjúka sem snýr að persónulegum 
þroska, skapandi sem og gagnrýnni hugsun, félagsgreind, samskiptafærni og fleiru 
sem snýr að mannlegu eðli. (Pant og Baroudi, 2008). Samkvæmt könnun sem Muzio, 
Fisher, Thomas og Peters (2007) vitna í bendir tæknifyrirtæki á að 5-10% skjalfestra 
frammistöðuvandamála séu tæknileg en 90-95% séu „mjúk“ vandamál, svo sem 

forysta, samvinna og samskipti. Þrátt fyrir að verkefnaleiðtogi beri ábyrgð á útkomu 
verkefnisins er lykillinn að sönnum árangri verkefnis hvernig hæfileikar og hugvit 
teymisins nýtast sem best saman við úrlausn verkefnis, ekki einvörðungu notkun 
tækni og búnaðar. Sú hæfni og færni sem þarf til þess að ná árangri á vinnumarkaði 
í dag hefur tekið áherslubreytingum undanfarin ár og bentu Caccamese og Bragantini 
(2012) á að það væri í raun réttara að árangursmat verkefnaleiðtoga sé í formi 
pýramída í stað þríhyrnings, því það eru fleiri hliðar sem skipta máli og séu það hinir 
mjúku hæfniþættir.  
 

Hlutverk og skyldur verkefnaleiðtoga hafa einnig þróast í takt við þá þróun og 
breytingar sem hafa átt sér stað í athafnalífinu. Verkefnadrifnum fyrirtækjum fer 
fjölgandi og því aukin eftirspurn eftir faglegum og menntuðum verkefnaleiðtogum 

                                                
2 „Humor ist keine Stimmung, sondern eine Weltanschauung.“, Wittgenstein, 1984, bls.78 
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(HR, e.d., Pant og Baroudi, 2008 og Longman og Mullins, 2004). Í dag er fagleg 
verkefnastjórnun alþjóðleg starfsgrein (IPMA, 2018) og hefur framboð í alþjóðlega 
vottuðu námi í verkefnastjórnun aukist jafnt og þétt á heimsvísu þar sem áhersla er 
lögð á að byggja upp verkfærakistu verkefnaleiðtogans. Hér næst verður rætt um 
grunnviðmið um hæfni verkefnastjóra og þá sérstaklega farið í þá þætti sem snúa að 
húmor. 
 
 
2.3. GRUNNVIÐMIÐ UM HÆFNI VERKEFNASTJÓRA 
 
Grunnviðmið IPMA um hæfni verkefnastjóra er alþjóðlegur staðall sem skilgreinir þá 

hæfni sem krafist er af einstaklingum sem starfa á sviði verkefnastjórnunar og er 
undirstaðan að vottunarkerfi IPMA (IPMA, 2018). Að fá alþjóðlega vottun er 
staðfesting á reynslu og hæfni verkefnastjóra. Vottun verkefnastjóra á alþjóðlega 
vísu hefur vaxið ásmegin gegnum árin og er nú vottað samkvæmt IPMA staðlinum í 
52 aðildarlöndum IPMA. Verkefnastjórnunarfélag Íslands (VSF) var stofnað árið 1984 
og hefur staðið að IPMA vottunum hér á landi frá árinu 1997 (VSF, e.d.). ICB 4.0 er 
fjórða útgáfa stuðulsins, sem er í stöðugri endurskoðun, nýtist aðilum á ýmsum 

sviðum; matsaðilum, sérfræðingum og fólki í leiðtoga- og stjórnendastöðum. ICB 4.0 
er skipt í þrjú svið; Samhengi, fólk og aðferðir sem er skipt niður í 29 hæfniþætti. 
Húmor snertir á tveimur af þremur hæfnisviðum ICB stuðulsins; samhengi og fólk, 
sem fjallað verður nánar um hér nánar. 
 

Hæfnisviðið samhengi innifelur í sér fimm þætti sem snúa að þeirri tækni, 
aðferðum og verkfærum sem nýtist einstaklingum í umhverfi verkefnis. Í töflu 1 má 

sjá þætti hæfnisviðsins og er skáletraður sá þáttur er húmor kemur við sögu. 
 

Stefna 

Stjórnskipulag og ferlar 

Samræmi, staðlar og reglugerðir 

Áhrif og hagsmunir 

Menning og gildi 

Tafla 1- Yfirlit yfir hæfniþætti hæfnisviðsins samhengi í ICB 4.0 

Tilgangur hæfniþáttarins menning og gildi er að einstaklingurinn hafi kunnáttu og 
getu til að bera kennsl á hvaða áhrif menning og gildi hafa á verkefni og hvernig taka 
verður tillit til þeirra þátta við stýringu verkefna. Lykilhæfnivísar hæfnisviðsins snúast 
um það að einstaklingur þarf að geta metið og greint áhrif bakgrunn skipuheildar og 
hegðunar starfsfólks á verkefni og geta tekið tillit til þessara þátta við stýringu þess. 
Þessir þættir geta til dæmis verið skrifstofuhúmor, menningarleg atriði, hegðun 
starfsfólks hvert við annað og hvernig áskoranir og vandamál eru meðhöndluð. 
 

Hæfnisviðið fólk inniheldur tíu þætti sem snúa að og einblína á persónulega 
og félagslega hæfni verkefnisstjórans sem gerir honum kleift að stýra verkefnum, 
verkefnastofnum eða verkefnaskrám á árangursríkan hátt. Í töflu 2 hér að neðan má 

sjá þætti innan sviðsins og eru þeir þættir skáletraðir þar sem húmor kemur 
sérstaklega að lykilhæfnivísum sviðsins. 
 

Sjálfsrýni og sjálfsstjórn 

Persónuleg heilindi 

Samskipti 

Tengslamyndun og skuldbinding 
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Forysta 

Teymisvinna 

Ágreiningur og krísur 

Útsjónarsemi 

Samningatækni 

Árangursmiðun 
Tafla 2 - Yfirlit yfir hæfniþætti hæfnisviðsins fólk í ICB 4.0 

Tilgangur hæfniþáttarins samskipti er sá að einstaklingurinn sé fær um að 
eiga í og stuðla að árangursríkum og skilvirkum samskiptum við ólíka aðila, í ólíkum 
aðstæðum sem og menningarheimum. Lykilhæfnivísar hæfnisviðsins einblína á það 

að vera fær um að sjá aðstæður frá mismunandi sjónarhornum. Ákvarðanatökur og 
samvinna geta verið auðveldari með tilstilli húmors. Þar sem grunur leikur á að til 
ágreinings komi er gott að geta notað húmor til spennulosunar við erfiðar aðstæður. 
Húmor getur stuðlað að betri samskiptum, ef notaður er við réttar aðstæður, á 
réttum tíma, á réttan hátt og af virðingu. 
 

Tilgangur hæfniþáttarins tengslamyndun og skuldbinding er að gera 

einstaklingur sé fær um að byggja upp og viðhalda persónulegum tengslum. 
Lykilhæfnivísar hæfnisviðsins einblína á það að einstaklingur sýni skilning á því að 
tengsl við aðra er skilyrði fyrir samvinnu, skuldbindingu og frammistöðu. Einnig að 
hann sýni nýju fólki áhuga og noti húmor til þess að brjóta ísinn, sýni öðrum virðingu 
og sé meðvitaður og viðræðuhæfur um menningarlega fjölbreytni (IPMA, 2018). 
 
 

2.4. HÚMOR Í SAMSKIPTAFÆRNI 
 
„Samskiptafærni er sá grundvallareiginleiki sem gerir fólki kleift að starfa með öðrum 
í hópum“ (Jónasson og Ingason, 2012, bls.32). Aflfræði hópa (e. group dynamics) 
lýsir því hvað á sér stað þegar hópur fólks kemur saman. Meiri áskorun er fyrir 
fræðimenn að takast á við að rannsaka hópa en einstaklinga. Ástæðan fyrir þessu er 
sú er að hópar eru ófyrirsjáanleg stærð og geta tekið miklum breytingum án 
fyrirvara. Því er nauðsynlegt og mikilvægt að verkefnaleiðtogar þekki til kenninga um 
aflfræði hópa til þess að geta nýtt það í sínu starfi. Samskiptafærni felst einnig í því 
að geta sýnt öðrum virðingu og samhygð, gerir einstaklingnum kleift að eiga opin 
samskipti og geta tekið við og veitt álit þegar þess er þörf, án þess að aðstæður 
verði óþægilegar eða þvingaðar (Jónasson og Ingason, 2012). 
 

Fyrirtæki nútímans eru í auknum mæli samansett af teymum sem innihalda 
einstaklinga víðsvegar að úr heiminum eru því oft í kjölfarið fjölmenningarleg. Því er 
brýnt að auka skilning á mikilvægi góðra samskipta og ferla sem styðja við 
framúrskarandi teymi (Wheelan, Buzaglo og Tsumura, 1998). Húmor spilar stórt 
hlutverk í samskiptafærni, þá einna helst við fyrstu kynni. Að nota húmor þegar fólk 
hittist í fyrsta skipti dregur úr kvíða og óvissu sem tengist oft tengslamyndun (Fraley 
og Aron, 2004). Húmor og hlátur getur styrkt samband leiðtoga og teymis og aukið 

virkni innan teymisins (Jih-Yu Mao et al., 2017). 
 

Leiðtogar með góða kímnigáfu eru að eðlisfari með getu til þess að gera 
vinnustaðinn afslappaðan og skemmtilegan. Í rannsókn sinni segir prófessor 
Sampietro (2014) að árangursríkir verkefnastjórar geti notað húmor til þess að bæta 
andrúmsloft vinnustaðar og dregið úr streitu. „Vinnan göfgar manninn“ eins og 
máltækið segir en atvinna einstaklings er stór hluti af félagslegri sjálfsmynd og 
stöðu. Vinnustaðamenning er svo jafn ólík milli vinnustaða og þeir eru margir. Húmor 
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getur veitt innsýn í menningu á vinnustað því hver vinnustaður skapar sinn eigin 
húmor innan þeirra marka sem samþykkt eru á hverjum stað fyrir sig (Holmes og 
Marra, 2002).  

 
Húmor getur verið einn af lykilþáttum þess að verkefnisstjóri nái árangri í því 

verkefni sem hann stýrir. Viðmælandi í rannsókn Berg og Karlsen (2014) segir einnig 
að húmor tengist bjartsýni. Það hugarástand sem skapast þegar einstaklingur hlær 
stuðlar að sjálfstrausti og öryggi og ef þú treystir teyminu mun sjálfstraust teymisins 
aukast til muna. Verkefnisstjóri notar ekki húmor til þess að gera verkefnið hann 
stýrir fyndið eða tilgang þess léttvægan, heldur nýtir hann húmor til þess að bæta 
vinnuaðstæður og stuðlar að hvíld innan teymis (Jónasson og Ingason, 2011). 

Verkefnisstjórar vinna undir miklu álagi, bæði sem tengjast tíma og aðföngum. Því 
getur húmor verið notaður í jákvæðum tilgangi, til þess helst að létta á álagi og 
spennu meðan unnið er að verkefni. Gagnkvæm virðing og viðeigandi húmor fær 
teymið til að treysta verkefnaleiðtoganum og stuðlar að árangri (Wijeardena, Härtel 
og Samaratunge (2017). 
 
 

2.5. HÚMOR Í KREFJANDI AÐSTÆÐUM 
 
Eins og rætt hefur verið hér á undan er húmor og kímnigáfa mikilvægur hlekkur í 
árangursríkum samskiptum. Hér næst verður rætt um hlutverk og virkni húmors í 
aðstæðum sem krefjast sterkrar samskiptafærni. Niðurstöður Hoffman (2007) sýndu 
jákvæð tengsl kímnigáfu og sjálfsmats umbreytingarleiðtoga. Komst hún að því að 
eftir því sem kímnigáfa umbreytingaleiðtoga var sterkari, voru meiri líkur á því að 

minni árekstrar eða deilur yrðu til í ferlinu. Einnig eru tengsl milli þess að vera með 
sterka kímnigáfu og að vinna vel undir álagi. (Plomin, DeFrieds og McClearn, 2008). Í 
rannsókn í Norður Kína á því hvaða áhrif kímnigáfa leiðtoga í umbreytingaverkefnum 
hafði á tengsl teymis við verkefnaleiðtogann sinn og frammistöðu teymis. Sú 
rannsókn leiddi í ljós að þegar um deilur eða árekstra er að ræða innan teymis er 
kímnigáfa leiðtogans enn mikilvægari en ella til þess að meðhöndla deilur og erfiðar 
aðstæður (Jih-Yu Mao et al., 2017).  

 
Hægt er að nota húmor til þess að veita vissan létti og virka sem einskonar 

öryggis- eða þrýstiventill. Gott dæmi um það er þegar einstaklingur þarf að halda 
virðingu mótaðila í samningaviðræðum, og notar húmor til þess að létta á spennu og 
auka traust í krefjandi aðstæðum. Kímnigáfu er hægt að nota til þess að breyta 
viðræðuferli í samningaviðræðum. Hægt er að bæta samningatækni með skilvirkri 
notkun húmors og ná með því að stýra samningaferli í nýjar áttir ef þörf krefur og 

komast til baka úr blindgötum (Maemura og Horita (2011). 
 
Húmor getur búið til samkennd meðal starfsfólks, losað um streitu á 

álagspunktum, jafnvel brúað bil milli deilda innan fyrirtækis og komið í veg fyrir 
árekstra. Húmor hefur reynst auka virkni innan teymis og hópvinnu, auka samloðun 
og auðvelda breytingar (Duncan, 1982). Húmor getur einnig stuðlað að auknum 
afköstum og bættri frammistöðu undir álagi (Bizi, Keinan og Hallahmi,1988). Óleyst 
deilumál geta dregið úr starfsánægju, framleiðni, gert samskipti stirð og haft 
neikvæð áhrif á heilsufar fólks. Húmor hefur þann sérstaka eiginleika að geta komist 
fram hjá varnarháttum okkar og getur dregið athygli að alvarlegum vandamálum á 
ánægjulegan hátt og rennir stoðum undir rökhugsun og skarpari dómgreind 
(Borchhardy, 1989). Seigla gerir okkur kleift að takast á við áskoranir og halda 
áfram að vaxa í jákvæða átt (Reivich og Shatte, 2002). 
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2.6. GRYFJUR OG DULDAR HÆTTUR 
 
Öllu gamni fylgir einhver alvara og því ber í lokin að minnast á gryfjur og duldar 
hættur. Húmor er vandmeðfarinn og notkun hans getur verið flókin. Viðfangsefni 
húmorsins getur verið mjög persónulegt, jafnvel huglægt og við getum ekki alltaf 
spáð fyrir um hvernig spauginu er tekið. Húmor getur snúist í höndunum á 
einstaklingi ef ekki er rétt farið með það. Eitthvað sem einni manneskju gæti þótt 
spaugilegt, frumlegt og kaldhæðið er mögulega margtuggið og óviðeigandi í augum 
annarra.  
 

Greinarmunur er á því hvort spaug og spé sé nýtt til tengslamyndunar og til 
þess að létta lund í erfiðum aðstæðum eða hvort grínið sé á kostnað annars eða 
annarra einstaklinga og nýtt til niðurrifs og háðungar. Greining Holmes (2006) gefur 
meðal annars til kynna að staðalímyndir kynja eru oft í brennidepli 
vinnustaðahúmors. Fólk er líklegt til að nota húmor sem byggður er á neikvæðum 
hliðum staðalímynda, t.d. annars vegar erfiðleika karlkynsins með samskipti og 
hlustun og hins vegar kynímynd kvenna.  

 
Vissar tegundir húmors geta einnig orðið til þess að brestir komi í samband 

leiðtoga og teymis því undirmönnum finnst húmor leiðtogans óviðeigandi, óþægilegur 
eða móðgandi. Slíkur óviðeigandi húmor getur dregið úr trúverðugleika leiðtogans 
(Decker og Rotondo, 2001). Grín getur einnig verið leið til þess að forðast nánd. 
(Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011). 
 

Notkun og skilningur húmors í alþjóðlegu samhengi er áskorun, þá 
sérstaklega fyrir einstakling sem talar á öðru tungumáli en sinni móðurtungu. (Bell, 
2007) Hætta er á að misskilningur eigi sér stað eða jafnvel að viðmælendur móðgist. 
Þrátt fyrir að húmor geti liðkað til fyrir tengslamyndun, getur orðaforði, orðaval og 
rangur húmor í fjölmenningarlegum samskiptum orðið til þess að „grínarinn“ fá á sig 
stimpilinn að vera með takmarkaða samtalsfærni og eigi því erfiðara með að tengjast 
teyminu (Bell, 2006). 

 
 
3. RANNSÓKNARAÐFERÐ 
 
Í byrjun einblíndi höfundur á að kynna sér almennt hvað skrifað hefur verið og 
rannsakað um húmor í verkefnastjórnun. Í framhaldi af þeirri rannsóknarvinnu var 
kafað dýpra inn í sérstaka þætti verkefnastjórnunar. Mikilvægi húmors og kímnigáfu 

fyrir verkefnaleiðtogann, vægi húmors í vottunarferli ásamt því hvernig húmor getur 
nýst í breytinga- og deilustjórnun var einnig rannsakað. Við heimildaöflun studdist 
höfundur að mestu við rafræna gagnaleit gegnum Google Scholar, ProQuest og 
Researchgate. 
 
 
4.NIÐURSTÖÐUR OG UMRÆÐUR 
 
Höfundur bjóst ekki við því að finna það magn af umfjöllun um kímnigáfu og húmor 
og varð vandamálið helst það að afmarka umfjöllunina. Ekki var komið að tómum 
kofanum er kom að faglegum greinaskrifum um húmor en fáar fræðilegar rannsóknir 
hafa verið gerðar á hlutverki húmors við stýringu verkefna, þá helst sem tengjast 
umbreytingaverkefnum og/eða deilustjórnun. 
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Hér áður fyrr var verkefnastjórnun einvörðungu tengd við áætlanagerð og sjá 
til þess að verkefnið sé framkvæmt. Í dag er áherslan einnig á samhæfingu 
teymisins. Til þess að verkefni sé klárað á réttum tíma þarf að vera sterk tenging 
teymis og verkefnaleiðtoga. Ef tengingin rofnar einhvers staðar getur verkefnið 
kollvarpast, farið fram úr áætlunum og valdið deilum. Til þess að böndin séu sterk 
þurfa samskiptin að vera góð og er húmor áhrifaríkt verkfæri til þess að stuðla að 
góðum samskiptum. Undanfarna áratugi hefur leiðtogafærni verið rannsökuð í þaula 
og borin eru kennsl á að kímnigáfa er talin einn af kostum góðs leiðtoga. Niðurstöður 
rannsóknarinnar styðja einnig þá þróun sem hefur átt sér stað í verkefnastjórnun 
síðustu ár. Mjúka hlið verkfærakistunnar; mannleg hæfni og færniþættir 
verkefnaleiðtogans fá aukið vægi með hverju árinu sem líður og er það vel því það 

virðist sem allar rannsóknir bendi til þess sama, að góð samskipti séu lykillinn að 
árangri. Húmor er viðurkennt verkfæri í verkfærakistunni og orðinn hluti af 
hæfniviðmiðum í vottanaferli verkefnastjóra. 

 
Húmor tekur á sig mismunandi mynd í ólíkum hópum og getur liðkað til fyrir 

nýjum tengslum. Einnig kemur í ljós að markviss og góð samskipti innan teymis geta 
stuðlað að auknum afköstum og árangri verkefnis og er þá gott að geta slegið á létta 

strengi til þess að létta andrúmsloftið ef þörf er á. Það má því álykta að kímnigáfa og 
skilningur á húmor skipti gríðarlegu máli, þá sérstaklega í alþjóðaumhverfinu, þegar 
teymismeðlimir eru jafnvel staðsettir víðsvegar um heiminn og bakgrunnur þeirra 
ólíkur. 

 
Mikið hefur verið skrifað um jákvæð áhrif húmors á streitu og ónæmiskerfið, 

og þótti höfundi hvað áhugaverðast að komast að líkaminn getur ekki framleitt 

streituhormón og gleðihormón á sama tíma. Í stað þess að bíða eftir erfiðum 
aðstæðum, deilumálum eða öðru slíku má frekar nýta kímnigáfu til þess að bæta við 
húmor í lífið og tilveruna. Með því aukum við seiglu og minnkum líkurnar á því að 
streita taki völdin í okkar daglega lífi. 

 
 „Sans“ fyrir húmor er ekki sá sami hjá öllum, ekkert frekar en hvernig önnur 

skilningarvit haga sér. Allir bera sitt eigið skynbragð á hvað það er fyndið, varfærni 

og skynsemi ættu því að vera höfð að leiðarljósi í notkun húmors. 
 
 
5. NIÐURLAG 
 
Höfundur hafði það að markmiði að varpa ljósi á hvernig kímnigáfa er sem 
færniháttur, hvaða erindi hún hefur sem verkfæri í verkfærakistu verkefnaleiðtogans 

og hvaða áhrif húmor hefur á verkefnastjórnun. Ein helsta áskorun verkefnaleiðtoga í 
dag er að eiga við fólk og er því mjúka hlið verkfærakistunnar mikilvægari en ella því 
krafan um ríka hæfni í mannlegum samskiptum er sífellt að aukast. Húmor er 
viðurkennt verkfæri í verkfærakistunni og orðinn hluti af hæfniviðmiðum IPMA. 
Niðurstöðurnar segja enn fremur að húmor geti haft jákvæð áhrif á streitu og nýtist 
verkefnaleiðtoganum undir krefjandi kringumstæðum. Þegar kímnigáfa er notuð á 
réttan hátt er húmor áhrifaríkt verkfæri og á því fullt erindi í verkfærakistu 
verkefnaleiðtogans. „Haha!“ getur hæglega orðið til þess að þú, lesandi góður, 
hugsir: „Aha!“. 
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