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Inngangur

• Verkefnastjórnun hefur sterka tengingu við almenna 
stjórnunarhætti þar sem verkefnastjórinn er jafnan í 
hlutverki stjórnandans. 

• Þar að auki er verkefnastjóri yfirleitt í samskiptum við 
aðra hagsmunaaðila sem kallar á styrka stjórn og 
ákveðna forystuhæfileka eða stjórnunarkunnáttu.  

• Með það í huga liggur vel við að líta til stjórnunaraðferðar 
sem hefur verið nefnd jákvæð forysta. 

• Gera má ráð fyrir því að árangur í verkefnastjórnun sé 
með sterka tengingu við hvernig þátttakendur í 
verkefnishópnum eru að virka í víðu samhengi.  
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Umhverfi verkefnastjórans 
Framkvæmdadeild Vegagerðarinnar

• Jákvætt starfsumhverfi

• „Klassísk“ verkefnastjórnun

• Verklagsreglur

• Skipurit verkefna

• Verkefnishandbók

• Áhættumöt 

• Skilamöt

• Starfsþróun
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Skilgreiningablað Frumdrög Forhönnun Hönnun Framkvæmd
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Mörg framkvæmdaverk 
í undirbúningi og 
framkvæmd

• Reykjanesbraut

• Kjalarnes

• Vestfjarðavegur um Gufudalssveit

• Dynjandisheiði

• Brú yfir Fossvog 

• Arnarnesvegur 

• Sæbraut í stokk

• Miklabraut í stokk

• Fjarðaheiðargöng

• Brú yfir Ölfusá við Selfoss
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Verkefnastórar geta haft mikla fjárhagslega og 
árangurstengda ábyrgð  

• Slíkt vinnuumhverfi getur haft óæskileg áhrif á starfsumhverfi og starfsánægju.

• „Þegar gefur á bátinn er mikilvægt að standa vel í fæturna og að hafa bakland 
sem hægt er að leita til og treysta.“
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Einkenni árangursríkra 
verkefnisteyma

• Skýr markmið

• Skilgreind hlutverk

• Opin og fumlaus samskipti

• Virkt ferli fyrir ákvarðanatökur

• Jöfn þátttaka í teymi

• Virðing fyrir mismunandi skoðunum

• Fagleg nálgun við úrlausn ágreiningsmála 

• Jákvætt starfsumhverfi

• Virk samvinna 

• Þátttaka stjórnenda
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Heimild: Amy C. Edmondson/Sigurjón Þórðarson



Samsetning teyma
Ólík sjónarhorn og mikilvægi þeirra

Áhugafólk um tækni

Hugsjónarfólk

Raunsæisfólk

Íhaldsfólk

Efasemdafólk
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Enginn Lítill Hæfilegur Mikill Eldur

Stig ágreinings

Hvetjandi 

Eykur orku

Hvatning til að leita betri lausna

Betri ákvarðanir

Nýsköpun

Stemning

Kæruleysi

Áhugaleysi 

Minni afköst

Jafnvel leti

Leiðinlegt

Minni samstaða 

Erfitt að vinna saman

Samskipti erfið 

Hætta á að liðast í sundur

Skemmandi

Heimild: Sigurjón Þórðarson, stjórnunarráðgjafi



Hvað er líklegt til árangurs?

• Sameiginleg sýn / markmið / áætlun 

• Skýr verkaskipting, hver hefur hvaða hlutverk

• Gott skipulag, tíminn er verðmætur

• Allir upplifi eignarhald

• Vera örlátur í samningaviðræðum

Koma með valkosti sem allir geta verið sammála um  (win-win)
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Hvað er Jákvæð sálfræði?
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Jákvæð sálfræði, skilgreining fr.h.

● Nálgun þvert á greinar sálfræðinnar

● “... Skilja, rannsaka, uppgötva og koma 

á framfæri þeim þáttum sem gera 

einstaklingum og samfélögum kleift að 

þrífast.”  (Sheldon et al., 1999)

● Vísindagrein, ekki “hamingjufræði”

● Hvað einkennir vel starfhæfa 

einstaklinga, hópa og samfélög?
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Heimild: Barbara Fredrickson

„Jákvæðni breytir ekki bara innihaldi hugans.

Það eykur svið möguleikanna sem þú sérð“



Hamingjusamir starfsmenn: 

• Setja markið hærra

• Ná markmiðum sínum hraðar

• Fá betri hugmyndir

• Eiga í betri samskiptum

• Eru fljótari að vinna sig upp

• Hafa meiri tekjur

• Eru viljugri til að aðstoða og styðja aðra

• Eru betur metnir í starfi

• Læra meira

• Ná betri árangri

• Búa við betri heilsu

Heimild: (Boniwell & Tunariu, 2019)



„Að vera jákvæður í neikvæðum aðstæðum er ekki 

barnalegt, það er forysta„
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Leiðtogafærni felur í sér að nýta bæði vitsmunalega eignleika og 
skapgerð til að hafa áhrif á og hjálpa öðrum, leiðbeina og hvetja til 
athafna sem leiða til sameiginlegra afreka. 

(Peterson og Seligman, 2004)

Leiðtogafærni - skilgreining



6 leiðir að jákvæðari forystu

• Byggja upp jákvætt hugarfar 

• Byggja á styrkleikum frekar en veikleikum

• Stuðla að jákvæðum samskiptum

• Finna tilgang með starfinu

• Skapa sálfræðilegt öryggi

• Stuðla að jákvæðu umhverfi
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Heimild: dr. Dóra Guðrún Guðmundsdóttir, Jákvæða sálfræði EHÍ
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Jákvæð verkefnastjórnun

Hlutverk verkefnastjóra er í raun tvöfalt

• Leiðtogi 

• Stjórnandi 



Verkefnastjóri sem stjórnandi 

• Gerir áætlanir hvað varðar tíma og fjármagn

• Fær sérfræðiþekkingu að verkefninu

• Skipuleggur til að tryggja framgang verkefnisins 

• Stýrir breytingum
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Verkefnastjóri sem leiðtogi

• Setur stefnu og sýn - sýnir persónulegan áhuga

• Býr til tilfinningu um traust 

• Býr til afreksfólk

• Hvetur og styður - veitir leiðsögn

• Tengist liðinu og skapar tilfinningu um gagnkvæma virðingu
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„Jákvæðir leiðtogar leiða með 
bjartsýni, jákvæðni og trú, 
þeir sameina, efla og skapa 
frábær teymi“ 
(Gordon 2017).



Takk fyrir
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