
Sálrænt öryggi teyma
Hvernig byggja verkefnastjórar 
upp umhverfi árangurs?
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Kristrún Anna 
Ástríðan mín liggur í því að hjálpa fólki og teymum að takast 

á við breytingar í síbreytilegu og flóknu umhverfi 

➢ 45 ára / gift / 2 börn

➢ Teymisþjálfi / Markþjálfi

➢ MPM – HR   /  Rekstrarfræðingur – HA

➢ Fearless Organization Practitioner / ACC vottun markþjálfa / IPMA 

C vottun verkefnastjóra  /   Matsmaður IPMA

➢ Bakgrunnur: Verkefnastýring tækni- & breytingaverkefna

➢ Reykjavík, Flatey, Guernsey, Akureyri, Húsavík, London

➢ Stunda hugleiðslur, brettaróður og elska gott kaffi
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Hver er þín upplifun af 
sálrænu öryggi?



Amy C. Edmondson prófessor 

Harvard Business School

“Sálrænt öryggi er sú trú að okkur verði 

ekki refsað eða gert lítið úr okkur fyrir að 

tala um hugmyndir, spyrja spurninga, 

deila áhyggjum eða ræða um mistök.”



Sálrænt öryggi

Hvað gerist í 

teymum þar sem 

það mælist lágt? 



ENGINN VILL LÍTA ÚT FYRIR AÐ VERA... OG ÞAR AF LEIÐANDI ...

Hvað gerist innra með okkur?

Vitlaus

Óhæf(ur)            

Framhleypin(n)          

Neikvæð(ur)

Spyr ég ekki spurninga            

Viðurkenni ég ekki veikleika eða mistök            

Kem ég ekki með hugmyndir          

Gagnrýni ég ekki núverandi stöðu eða 
bendi á áhættur           





LÆRDÓMURHæfni til að sigla á skilvirkari hátt í 
breyttu umhverfi og við krefjandi 

aðstæður

Aukin miðlun hugmynda, 
þekkingar og samvinnu-

hugsunar

NÝSKÖPUN

Bætt endurgjöf, vilji til að hjálpa og 
farsæll ágreiningur

GÆÐI

Minni streita, minni kulnun, meiri 
þátttaka og meiri ánægja

VELLÍÐAN

Hvað gerist þegar við 

upplifum öryggi

í teymum?

Greinar: Leadership development & Psychological Safety
The Implications of Trust and Psychological Safety

https://www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/psychological-safety-and-the-critical-role-of-leadership-development
https://hbr.org/2017/01/the-neuroscience-of-trust


Sálrænt öryggi er
jarðvegurinn 
– ekki fræin

@Revelatori



Hvernig geta 

verkefnastjórar byggt 

upp sálrænt öryggi?



Búum til rými til að tala 

um fleira en innihald 

vinnunnar



Hvernig orðum við 
hlutina? 



Gerum

óáþreifanlega hluti

áþreifanlega



Ákveðum saman

hvernig teymi við 

viljum vera

og stígum markviss og 

meðvituð skref í áttina þangað
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Vertu breytingin!

➢ Ekki byrja þegar…
➢ Byrjaðu bara!
➢ Agnarlítil hugrökk skref
➢ Dragðu lærdóm



Takk fyrir að hlusta og taka þátt! 
Ef þið deilið ástríðunni væri gaman að 
tengjast ykkur á Linkedin

linkedin.com/in/kristrunanna/

https://www.linkedin.com/in/kristrunanna/

