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Abstract 
 
The “clown” is a classical character within the world of theatre and circus as well 
as in TV and films. Common perception of the clown is someone who tries to be 
funny or acts silly. In the world of project management the linkage with the clown 
is not well established and might, for the reason mentioned, come across as 
bizarre. Interestingly a particular "clown technique" has been developed that 
derived from the search for sincerety and authenticity in the theatre, called 
"L'essentiel". There is, as following investigation shows, a very interesting link 
between this technique and professional project leadership. The research 
question was: Can the “clown technique" be used to enhance leadership skills of 
project managers? And, if so, for what can it be used? This question was studied 
by inviting the Paris based “clown master” Rafael Bianciotto to train professional 
project managers for a total of 9 hours in this method. The experiment took place 
in Reykjavik City Theatre on March 5-7 2013, three hours each day. The 
participants were a group of 13 project managers, most of which were IPMA 
certified professional project managers with a Master of Project Management 
(MPM) degree. The clown master did the training, the experiment was observed 
in a participatory way,  participants gave their feedback at the end of each 
session and repsonded to a survey a month after the workshop. The results show 
that there is a strong indication of this method being highly effective as a method 
to enhance leadership skills and communication skills within project teams. 
 
Keywords: Leadership skills, Communication skills, Leadership Developement, 
Clown, Competence Baseline, Leadership, Project management 
	  

Útdráttur 
 
Trúðurinn er þekkt fyrirbæri í heimi leikhúss, sirkuss, sjónvarps og kvikmynda. 
Algengt er að fólk sjái trúð fyrir sér sem einhvern sem reynir að vera fyndinn eða 
hagar sér eins og galgopi. Trúðurinn er ekki jafn vel þekkt fyrirbæri í heimi 
verkefnastjórnunar og það gæti þótt ansi róttæk hugmynd að tengja faglegan 
verkefnaleiðtoga við trúð meðal annars af þeirri ástæðu sem nefnd er hér að 
ofan. Áhugavert er þó að skoða ákveðna trúðatækni sem kennd er við 
guatemalíska lekhúsmanninn Mario Gonzalez og kallast “L'essentiel". Sú tækni 
þróaðist við leit manna að einlægni í leiktúlkun í leikhúsinu. Eftirfarandi rannsókn 
leiddi í ljós að vel má merkja ákveðin tengsl milli þessarar tækni og forystu í 
verkefnum. Trúðatækni er talin mikilvægur hluti í þjálfun leikara meðal annars 
vegna þess að hún eykur hæfni leikarans til að tækla snúnar dramatískar 
aðstæður sem krefjast þess að hann höndli mikla áhættu en haldi um leið í 
leikgleðina. Slíkt má segja að svipi á stundum til aðstæðna verkefnaleiðtogans. 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1 BFA í leiklist frá LHÍ 2007, tölvupóstur: tinnalind@mac.com 



	  

Rannsóknarspurningin var eftirfarandi: Er hægt að nýta trúðatækni til að auka 
leiðtoga- og samskiptafærni í verkefnastjórnun? Og ef svo er, hvernig má gera 
það? Til að skoða þetta var franski trúðameistarinn Rafael Bianciotto fenginn til 
að halda 9 klukkustunda vinnustofu með 13 starfandi verkefnastjórum. 
Trúðameistarinn sá um að leiða hópinn í tækninni og þekking á efninu var fengið 
með þátttökuathugun rannsakandans, viðtölum við sérfræðinga og með 
spurningakönnun mánuði eftir að námskeiðinu lauk. Niðurstöðurnar gefa sterka 
vísbendingu um að aðferðin geti vel nýst við að þjálfa leiðtoga- og 
samskiptafærni innan verkefnateyma.  
 
Efnisorð: Leiðtogafærni, samskiptafærni, leiðtogaþjálfun, trúðar, 
verkefnastjórnun, grunnviðmið um hæfni verkefnastjóra 
 
 
 
 



	   1	  

1 Inngangur 
 
Hvaða erindi gæti „trúður” átt í verkefnateymi? Ekkert, myndu sumir segja - nema 
mögulega til að létta andrúmsloftið endrum og eins eða til upplyftingar á 
skemmtunum verkefnateymisins. En mögulega er eitthvað fleira að athuga í þessu 
tilliti. Rannsóknin sem hér verður lýst miðar að því að svara spruningunni: Er 
hægt að nýta trúðatækni leikarans til að auka og þjálfa leiðtoga- og 
samskiptafærni í verkefnastjórnun 
  
 Höfundur er leikkona. Á þriðja ári í leiklistardeild Listaháskóla Íslands sat 
hún námskeið í tiltekinni trúðatækni hjá trúðameistaranum Rafael Bianciotto. 
Þessi tækni — „L'essentiel“— var þróuð af meistara hans, Mario Gonzalez, en hún 
vísar til þess að gera og segja aðeins „hið nauðsynlega” og ekkert annað. Á fyrstu 
tveim árunum í leiklistarskólanum kynnst nemendur hinum ýmsu aðferðum í 
leiktækni sem allar miða að því með einum eða öðrum hætti að undirbúa 
leikarann, bæði á líkama og sál, undir að setja sig í spor ólíkra persóna. Kjarni 
þessarar vinnu er að auka færni í að túlka á sannfærandi hátt líðan þeirra og 
hegðun. Þessi tvö ár eru krefjandi, nemandinn er í mjög nánum samskiptum við 
misólíka samnemendur sína. Hann þarf að umgangast þá alla daga og jafnvel 
nætur, finna táfýlu þeirra og svitalykt og rýna í hegðun, bæði sjálfs síns og þeirra. 
Ferðalagið gerir hvorttveggja að verkum, að nemandinn ýmist hlúir að eða skeytir 
lítt um tilfinningar samnemenda sinna - og að nemendur deila hver með öðrum 
vonbrigðum sínum og draumum. Námskeið Rafaels hafði djúp áhrif og að mati 
höfundar dró það saman allt það sem áður hafði verið kennt, bæði faglega og 
persónulega, á fimm vikum. Þetta er kannski einföldun og vafalaust hefur 
grunnirinn sem lagður var haft sín áhrif. En ein spurning varð sífellt ágengari: Átti 
tækni trúðsins — „L'essentiel“ — ekki erindi út fyrir leikhúsið? 
  
 Fjórum árum síðar settist höfundur aftur á skólabekk. Nú til að nema 
Meistaranám í verkefnastjórnun (MPM) við Háskólann í Reykjavík. MPM-námið, er 
þannig byggt upp að auk þess að veita nemendum þekkingu og aðferðir til að nota 
við hönnun, áætlanagerð, framkvæmd og lúkningu verkefna er mikil áhersla lögð 
á að auka færni nemenda í leiðtoga- og samskiptafærni. Í gegnum námið kom 
trúðurinn reglulega í huga höfundar, þar sem honum fannst „L'essentiel“ tæknin 
draga með hagnýtum hætti saman flest það sem verið var að kenna sem leiðtoga- 
og samskiptafærni í verkefnastjórnun. Þessar ágengu spurningar vöktu forvitni á 
að máta trúðatæknina á þeim vettvangi og svara spurningunni: Hvernig gæti 
tækni trúðsins nýst verkefnaleiðtogum framtíðarinnar?    

2 Fræðileg umfjöllun   
 
Þegar trúður er nefndur á nafn kemur ýmislegt upp í hugann. Sennilega á fæst af 
því nokkuð skylt við einhvern sem er ábyrgur og traustur. Líkur eru á að fleira sé í 
ætt við einhvern sem er kjánalegur og fyndinn. Stundum er enda sagt „hann er nú 
meiri trúðurinn“, um þann sem ekki veit sínu viti eða hefur gert eitthvað sem er 
óæskilegt og vandræðalegt — eða er með öðrum orðum „trúðslegt". 
Birtingarmynd trúðsins margskonar. Sirkustrúðurinn skrautlegi, óhugnalegi 
trúðurinn úr hryllingsmyndunum, Charles Chaplin og Jón Gnarr eru allt dæmi um 
trúða. Slíkir birtast einmitt reglulega á sviði stjórnmálanna í formi leiðtoga sem 
kemur hreint til dyranna, viðurkennir veikleika sína og slær fólk út af laginu með 
einlægni, óvenjulegum málflutningi og nýjum áherslum.  
  
 Könnun á fræðilegu efni leiddi í ljós að tengsl trúðatækni við 
verkefnastjórnun hafa ekki verið skoðuð áður. Þá hefur „L'essentiel” tæknin sem 
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hér er til umfjöllunar ekki verið formlega skrásett heldur gengur hún mann fram af 
manni innan leikhússins. Til glöggvunar skal tekið fram að innan leikhússins eru 
ýmsar gerðir af trúðum og þeir eru um margt ólíkir. Þróun „L'essentiel“ tækninnar 
má rekja til leikhúshefðar sem spratt upp á Ítalíu á 16.öld og kallast „Commedia 
dell'Arte“ Þar léku leikararnir sér að því að fullkomna túlkun á grímuklæddum 
erkitýpum eða frumgerðum. Hver týpa átti tiltekna grímu og bar ákveðin 
persónueinkenni. Persónurnar mættust í gamanleik sem varð til á staðnum en laut 
þó ákveðnum reglum (Hartnoll, 1998). Þáttur í þróun tækninnar var einnig að 
bera commedia dell'Arte við sirkustrúðinn og má sjá áhrif þess í því að 
„sirkushringurinn“ hefur fengið að halda sér (Lecoq, Carasson, og Lallias, 2002). 
Allt þetta skiptir máli, en líklega þróaðist tæknin þó aðallega í tengslum við tilraun 
leikhúsfólks til að nota andlitsgrímu í leitinni að einlægni og „sönnum leik“ 
(Bianciotto, munnleg heimild, 22.janúar 2013). Sannur leikur verður til þegar 
leikarinn sýnir leikpersónu sinni raunverulega hluttekningu og upplifir sjálfur þær 
tilfinningar sem verið er að túlka (Rudlin, 2010).  
  
 Það gæti þótt skjóta skökku við að leita að einlægni með því að fela sig á 
bakvið andlitsgrímu, því í daglegu tali er gjarnan talað um að “fella grímuna” til að 
sýna einlægni. Hinsvegar hefur líka verið sýnt fram á að þegar einstaklingur setur 
upp grímu á hann erfiðara með að leyna tilfinningum sínum (Gonzalez, munnleg 
heimild, 3.apríl 2013 og Rudlin, 2010). Barn, til dæmis, sem grípur fyrir andlit sér 
sýnir líðan sína ennþá skýrar fyrir vikið (Gonzalez, munnleg heimild, 3.apríl 2013). 
Hið sama á við um andlitsgrímuna; hún varpar ljósi á það sem er að bærast innra 
með einstaklingnum. Þegar andlitið er hulið upplifir einstaklingurinn ákveðið frelsi 
undan þeirri „samfélagsgrímu“ sem hann heldur á lofti frá degi til dags. 
„Samfélagsgríman“ birtir það sem við viljum sýna samborgurum okkar og er það 
val að miklu leyti mótað af lærðri hegðun og viðteknum samfélagsvenjum (Lecoq, 
Carasson, og Lallias, 2002).  
  
 Þróun „L'essentiel“ tækninnar má sjá í rannsóknum nokkurra lykilaðila í 
Frakklandi á 20.öld. Þetta voru Jacques Copeau (1879-1949), Jacques Lecoq 
(1921-1999), Ariane Mnouchkine (1939-) ásamt Mario Gonzalez (1940-) sem er 
höfundur tækninnar í núverandi mynd. Öll voru þau í leit að „sannleikanum“ í 
túlkun leikara sinna sem mótvægi við því sem þau töldu vera „falskt“ og „óekta“. 
Þau vildu finna leið til að losna við hverskonar „ofleik“ þar sem leikaranum 
mistekst að kalla fram raunverulegar tilfinningar, bæði hjá sjálfum sér og hjá 
áhorfendum. Öll sáu þau lausnina fólgna í að þjálfa leiktækni með hjálp „hlutlausu 
grímunnar“ en það er andlitsgríma sem er án allra svipbrigða (Rudlin, 2010, 
Richardson, 2010 og Wright, 2002). Hlutlausa gríman er, enn í dag, oft notuð 
sem tæki til „núllstillingar" eða sem einskonar upphitun en er ekki ætluð til að 
nota í leiktúlkun sem slíka  (Rudlin, 2010). „Núllstilling“ er ástand þar sem 
leikarinn upplifir hlutleysi gagnvart tilveru sinni og umhverfi og er reiðubúinn til 
að upplifa og bregðast opið við því sem gerist í kringum hann (Gonzalez, munnleg 
heimild, 3.apríl 2013). Samnefnarinn í hugmyndum alls þessa fólks í þróun 
trúðatækninnar er auðmýkt gagnvart grímunni enda sjá þau hana sem tæki til að 
nálgast djúpar tilfinningar. Þau fóru öll fram á það að gríman væri meðhönduð af 
mikilli virðingu og til að forðast það að leikarar kæmu fram við hana af 
hversdagsleika var sérstök athöfn þróuð við að setja hana upp (Rudlin, 2010).  
  
 Copeau, Lecoq og Mnouchkine ber saman um möguleika grímunnar eða 
trúðanefsins til að nálgast hið sanna sjálf manneskjunnar (Rudlin, 2010, 
Richardson, 2010 og Wright, 2002). Lecoq segir trúðinn gefa fólki frelsi til þess að 
vera það sjálft, gangast við eigin sannleika eða því barni sem býr innra með því 
en samfélagið hefur neitað um að sýna (Lecoq, 2006). Copeau heldur því fram að 
þegar fólk hylji andlit sitt með grímu, öðlist viðkomandi meiri kjark, verði 
áræðnari og að hverskyns óeinlægni af hans hálfu komi fljótt í ljós (Rudlin, 2010). 
Mnouchkine segir grímuna fletta ofan af hverskyns tilbúningi, hún sýni alla 
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veikleika viðkomandi, krefjist þannig sannleikans. Sá sem setur upp grímu til að 
fela sig á bakvið verður ennþá sýnilegri en ella: „Ég tel að gríman hylji ekki 
leikarann, heldur frekar sjálfið. Reyndar hylur hún alls ekki neitt, heldur afhjúpar 
hún. Hún er stækkunargler yfir sálinni, auga inn í sálina. “ (Richardson, 2010, bls. 
261). Túlkun Mario Gonzalez er á þá leið að manneskjan finni ákveðið öryggi á 
bakvið grímuna eða trúðanefið og verði þess vegna óhræddari við að segja 
sannleikann, að sýna sjálfan sig. Að gríman geti á vissan hátt hulið manneskjuna 
en tilfinningar hennar verði augljósari en nokkru sinni fyrr (Gonzalez, munnleg 
heimild, 3.apríl 2013). 
 

2.1 „L'essentiel“ 
	  
Eitt helsta tákn trúðsins er hið rauða nef hans og hefur það verið nefnt „minnsta 
gríma í heimi“ (Lecoq, Carasson, og Lallias, 2002, bls. 154). Notkun „hlutlausu 
grímunnar“ er veigamikill þáttur í þjálfun „sannleikstrúðsins“, eins og trúður 
Gonzalez hefur verið kallaður (Gonzalez, munnleg heimild, 3.apríl 2013). 
Gonzalez þróaði hlutlausu grímuna enn frekar á þann hátt að hann tók af henni 
munninn til að leggja áherslu á að gríman væri laus við ágreining sem oft á 
upptök sín í orðum (Bianciotto, munnleg heimild, 22.janúar 2013). „Tóma 
gríman“ (e. empty mask) eins og hann kallar hana stundum er svört leðurgríma 
með götum fyrir augun en sem er annars alveg heil og lokuð. Gonzalez þróaði 
æfingu sem hann kallar „kórinn“ (f. Le Choeur) og leikararnir fara í gegnum í 
upphafi hvers dags. Æfingin tekur um 10-12 mínútur og hefur verið nefnd 
„þvottavélatæknin“ (e. „washing machine technique“) (Gonzalez, munnleg 
heimild 3.apríl 2013). Æfingin snýst um áðurnefnda núllstilllingu, að koma 
leikaranum í hlutlaust ástand.  Allir eru klæddir í svart, hárið falið undir svörtum  
nælonsokki og allir persónulegir munir svo sem úr og skart eru fjarlægðir. Æfingin 
gengur út á að segja skilið við hverskyns fortíð, hverskyns vandamál eða 
áhyggjur og hvert það samhengi sem hver og einn lifir í. „Við vitum ekki hver er 
þarna. Allir eru eins klæddir í svörtum fötum. Persónuleiki þinn skín þó í gegn“ 
(Gonzalez, munnleg heimild 3.apríl 2013). Markmiðið er að upplifa ástand þar 
sem hver og einn bara „er“ og æfingin tengir hvern og einn við sig sjálfan, hina 
leikarana og við hópinn (Bianciotto, munnleg heimild 22.janúar 2013) - eða 
upplifa sig sem hluta af hópi framyfir það að vera einstaklingur. Gonzalez fullyrðir 
að eftir þessa æfingu séu leikararnir rólegri, þeir hlusti betur og séu móttækilegri 
fyrir leiðsögn.  Kórinn virkar þannig „hreinsandi“ á leikarana og hann „hreinsar 
anda þinn af einkalífi þínu“ (Gonzalez, munnleg heimild 3.apríl 2013), enda er 
Gonzalez oft kallaður „þvottamaðurinn“ (e. the cleaner) (Gonzalez, munnleg 
heimild, 3.apríl 2013). 
  
 Galdur grímunnar segir Gonzalez vera sá að um leið og hún er sett upp, 
verði einstaklingurinn minna upptekinn af sjálfum sér. Þegar hann setur upp 
þessa vörn, grímuna - eða litla rauða nefið - sýnir hann meiri áræðni, er ekki 
hræddur og sýnir þess vegna sitt innra sjálf (Gonzalez, munnleg heimild, 3.apríl 
2013). Gonzalez hafði lengi unnið sem trúður áður en hann flutti frá heimalandinu 
og sem útlendingur í ókunnu landi lærði hann eina helstu reglu trúðsins - þriggja 
sekúndu regluna - um galdur þess að bíða í þrjár sekúndur áður en hann svarar:  
 

Ég var ungur útlendingur, utanveltu í djúpum umræðum um leikhúsið. Þess vegna var 
ekki komið fram við mig eins og 25 ára mann, frekar eins og átján ára strák sem ekki 
vissi margt. Þetta hjálpaði mér því auðvitað vissi ég eitt og annað og uppgötvaði að 
umræðurnar skiptu ekki máli. Aðeins kjarninn skiptir máli, kvikan, hið nauðsynlega. Til 
að koma auga á það þarf ekki nema þrjár sekúndur, aðeins svolítinn tíma. Bíddu aðeins, 
talaðu svo. Hinkraðu við, sigrastu á hræðslunni og stökktu svo fram. Þetta er 
leyndarmálið. (Þ.Þ, 1994). 
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Þriggja sekúndna reglan snýst einmitt um að velja vel það sem maður vill segja, 
hverju maður ætlar að svara og hvernig maður ætlar að bregðast við. Að bíða í 
þrjár sekúndur gefur næði til að safna styrk, koma sér að kjarnanum og gera 
síðan eða segja aðeins það nauðsynlega en sleppa því sem ekki skiptir máli 
(Bergur Þór Ingólfsson, munnleg heimild, 9.apríl 2013).  

 
Grunnreglur sannleikstrúðsins („L'essentiel“ ) eru: 
 

1) Þriggja sekúndna reglan - bíddu alltaf í þrjár sekúndur áður en þú 
bregst við spurningum eða öðrum tilboðum um samskipti frá öðrum. Taktu 
því rólega og andaðu inn og út. Leyfðu þér að skynja það sem er að gerast 
og leyfðu því að hafa áhrif á þig. Finndu síðan hvernig þú vilt bregðast við. 
Og komdu þér þá beint að kjarnanum og slepptu öllum óþarfa. Ef það sem 
þú vilt segja skiptir ekki máli, þá skaltu ekki segja það. 
 
2) Taktu eftir öllu sem er að gerast í umhverfi þínu og veittu því þá athygli 
sem nauðsynlegt er, en ekki meira en það.  
 
3) Taktu eftir mistökum þínum og sýndu öllum að þú tekur eftir þeim.  
 
4) Notaðu mistökin þér í hag. Endurtaktu þau þrisvar. Sjáðu hvort eitthvað 
stórkostlegt gerist ekki með endurtekningunni. Líttu á mistökin sem gjöf 
og tækifæri til þess að gera betur - eða eitthvað alveg nýtt.  
 
5) Klappaðu þegar aðrir gera mistök. Þetta á sérstaklega við þegar þú ert 
áhorfandi. 
 
6) Taktu vel á móti því þegar klappað er fyrir þér. Leiktu þér með það og 
biddu jafnvel um meira með því að gefa merki þess efnis. Sýndu þakklæti 
og gefðu svo skýrt merki um það þegar hætta skal klappinu. 
 
7) Taktu vel á móti því þegar hlegið er að þér, bíddu í þrjár sekúndur og 
þakkaðu svo fyrir þig með bros á vör. 
 
8) Vertu í tengslum við eina manneskju í einu. Gefðu henni virkilegan 
gaum. Horfðu í augu hennar en ekki yfir allan hópinn. 
 
9) Ekki hreyfa þig nema þú sért í augnsambandi við einhvern áhorfanda. 
Eina undantekningin frá þessu er ef þú ert að hjálpa öðrum trúði að gera 
eitthvað á sviðinu; þá ertu með fulla athygli á honum og hann stjórnar 
ferðinni. 
 
10) Horfðu alltaf á þann sem er að tala, hvort sem það er annar trúður 
eða áhorfandi. Snúðu þér þannig að þú beinir líkamanum alveg að þeim 
sem talar. 
 
11) Gáðu hvert þú ert að fara og hvert þú stefnir. Ef þú ert ekki viss um 
að vera á réttri leið, stoppaðu, athugaðu málið og haltu svo áfram. 
 
12) Taktu hópinn með þér, sýndu á hvaða leið þú ert áður en þú heldur af 
stað og á meðan þú ert að ferðast um á sviðinu. Ekki skilja fólk eftir í 
óvissu um hvert þú stefnir.  
 
13) Ef þú þarft að snerta nefið, framkallaðu þá hljóð um leið. Þetta er gert 
til að skemma ekki „galdur“ nefsins.  
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14) Vertu nákvæm(ur) í öllu sem þú gerir. Haltu rýminu hreinu og hafðu 
jafnvægi á hlutunum 
 
15) Vertu ávallt með augun galopin því þá ertu móttækilegri fyrir umhverfi 
þínu. 
 
16) Berðu virðingu fyrir nefinu  
 

(Gonzalez, munnleg heimild, 3.apríl 2013, Halldóra Geirharðsdóttir, munnleg 
heimild, 17.janúar 2013, Bianciotto, munnleg heimild, 22.janúar 2013 og Bergur 
Þór Ingólfsson, munnleg heimild, 9.apríl 2013) 
 
 Helstu einkenni sannleikstrúðsins sem hér er til umfjöllunar eru þau að 
vera einlægur, opinn fyrir umhverfi sínu, athugull á það sem er að gerast í 
kringum sig, flinkur að lesa áhorfendur og næmur á líðan þeirra. Hann segir „já" 
við hugmyndum, hræðist ekki mistök, dvelur óhræddur í núinu og vinnur með 
veikleika sína þannig að þeir enda á að vera hans helstu styrkleikar. Trúðurinn er 
ekki til nema í sambandi sínu við áhorfendur (Bianciotto, munnleg heimild, 
22.janúar 2013).  
 

2.2 Verkefnaleiðtoginn í breytilegu umhverfi 
 
Alþjóðasamtök verkefnastjóra (e. International Project Management Association - 
IPMA) gefur út grunnviðmið um hæfni verkefnastjóra (e. IPMA Competence 
Baseline - ICB3). Um þriðjungur viðmiðanna snúa að því er nefnist atferlisvídd  - 
sem lúta að leiðtoga- og samskiptafærni verkefnastjórans - og hefur áherslan á þá 
vídd raunar aukist með hverri útgáfu. Í þessum grunnviðmiðum kemur fram að 
dæmi um æskilegt atferli verkefnastjóra sé að vera sveigjanlegur og taka 
breytingum vel, bregðast við á yfirvegaðan hátt, líta á óvissu sem áskorun, sýna 
jafnaðargeð, svara án undanbragða og hlusta af athygli á aðra, veita umhverfi og 
aðstæðum athygli, vera heiðarlegur, opinn fyrir gagnrýni og næmur á tilfinningar 
annarra (International Project Management Association, IPMA, 2013).  

 
Kotter (2001) bendir á að stjórnun og forysta sé ekki endilega það sama. 

Hann segir hlutverk stjórnanda snúast um að meðhöndla og vinna úr flóknum 
aðstæðum en að hlutverk leiðtoga sé að bregðast við breytingum og leiða fólk í 
gegnum þær (Kotter, 2001). Zalenznik (1992) bendir á að megin munur  
stjórnenda og leiðtoga liggi í hugmyndum þeirra um reglu og óreiðu. Hann segir 
leiðtoga eiga auðveldar með umhverfi sem einkennist af óreiðu eða óvissu, þeir 
séu reiðubúnari til að halda hlutum opnum og komast þannig frekar hjá því að 
taka ótímabærar ákvarðanir um mikilvæg mál. Stjórnendur leitast hinsvegar við 
að koma á röð og reglu og leggja mikið upp úr því að leysa vandmál, jafnvel áður 
en mikilvægi þeirra, alvarleiki eða áhrif eru skilin að fullu. Zalenznik segir reynslu 
sína vera þá að sjaldan valdi óvissan um mögulega óreiðu miklum vandræðum. 
Hinsvegar valdi það fyrirtækjum frekar vandræðum að setja ramma utan um 
mögulega óvissu (Zalenznik, 1992).  Hann velti því ennfremur upp að mögulega 
eigi leiðtogar meira sameignilegt með listamönnum, vísindamönnum og öðrum 
sem vinna með skapandi hugsun en með stjórnendum. 

 
Sýnt hefur verið fram á jákvæða fylgni á milli sterkra leiðtoga og árangurs 

í verkefnum. Fram hefur komið að fylgni er á milli leiðtogafærni verkefnastjóra og 
góðrar teymisvinnu (Yang, Huang, og Wu, 2011). Með teymisvinnu er hér átt við 
samskipti, samvinnu og samloðun teymis. Jafnframt er jákvæð fylgni á milli 
góðrar teymisvinnu og heildarárangurs verkefna og er þar átt við árangur er 
varðar tíma, kostnað, gæði og ánægju haghafa. Fylgni milli árangurs og góðrar 
samvinnu teymis var ekki síður skýr í alþjóðlegum verkefnum (Yang, Huang, og 
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Wu, 2011). Sífellt verður algengara að verkefni séu unnin á alþjóðavettvangi. 
Þrátt fyrir viðleitni virðist fyrirtækjum reynast erfitt að finna stjórnendur sem eiga 
gott með að starfa í alþjóðlegu samhengi. Þekking og færni til að lesa í og skilja 
ólíka menningu vegur þar þungt því það er ekki aðeins að starfsfólk sé aðskilið í 
tíma og rúmi heldur aðrir þættir sem einnig spila inn í. Menningarmunur, 
mismunandi tungumál og ólík samfélög kalla á næmi og virðingu fyrir því sem er 
nýtt og ókunnugt. Slíkt kemur í veg fyrir misskilning og leggur grunn að farsælu 
og árangursríku samstarfi. Ekki er hægt að gera ráð fyrir því að allir geri hlutina 
eins og maður á sjálfur að venjast og nauðsynlegt er að gera sér grein fyrir því 
hvað það er sem skilur fólk að og hvað er sameiginlegt (Rifkin, 2006).  
 

2.3 Samskiptafærni verkefnaleiðtogans 
 
Færni í samskiptum er nauðsynlegur eiginleiki verkefnaleiðtogans þar sem hann er 
ekki slíkur nema í sambandi sínu við annað fólk. Samkvæmt Kotter (2001) er 
leiðtogafærni ekki eitthvað dularfullt eða órætt heldur á allra færi að tileinka sér. 
Hann segir leiðtogafærni ekki byggja á ákveðnum sjarma eða einstökum 
persónueinkennum heldur eiginleikum sem hægt sé að þjálfa með sér (Kotter, 
2001). Einn eiginleiki sem miklir leiðtogar búa yfir og hefur löngum þótt erfitt að 
henda reiður á er það sem kallað er „sterk nærvera“ (e. presence). Algengt er að 
halda að þar sé einungis um meðfæddan hæfileika að ræða en svo er ekki. 
Nærvera hefur verið skilgreind sem geta til að tengja á sannan eða raunverulegan 
hátt við hugsanir og tilfinningar annarra (Lubar og Halpern, 2003). Lubar og 
Halpern (2003) segja nærveru ennfremur í eðli sínu vera afurð þeirra ákvarðana 
sem manneskjan tekur og í raun sé nærvera samansafn ákveðinnar færni, bæði 
innri og ytri, sem hver sem er getur þróað með sér og bætt. Leiðtogafærni eða 
sterk nærvera fæst þó ekki sjálfkrafa gefins með starfstitli viðkomandi:  
 

Samskiptafærni er sá grundvallareiginleiki sem gerir fólki kleift að starfa með öðrum í hópum. 
Skilningur á eðli hópa og færni í samskiptum innan þeirra kemur ekki af sjálfu sér og fæst 
heldur ekki aðeins af lestri bóka. Skilningurinn verður aðeins til með reynslu af hópastarfi og 
samskiptafærnin með því að láta reyna á samskipti við aðra (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór 
Ingason, 2012, bls. 32).  

 
Til að öðlast leiðtogafærni þarf bæði að taka tillit til ytri hlutlægra þátta og 

huglægra innri þátta (Haukur Ingi Jónasson og Helgi Þór Ingason, 2011). 
Hlutlægir þættir leiðtogafærni eru þeir þættir í umhverfinu sem hægt er að koma 
auga á og nýta sér eins og hin ýmsu gögn, skipulag og ýmis stjórnkerfi. Huglægir 
þættir snúa að innra lífi einstaklingsins, þeim þáttum sem eru óræðari en ytri 
veruleikinn, líkt og tilfinningar, hvatir og hugsanir (Haukur Ingi Jónasson og Helgi 
Þór Ingason, 2011).  
 

2.4 Sannur leiðtogastíll (e. authentic leadership) 
 
Áreiðanlegur eða sannur leiðtogastíll (e. authentic leadership) hefur verið sagður 
framtíðin í leiðtogafræðum og sá stíll sem aðrir leiðtogastílar ættu að byggja á 
(Clapp-Smith, Rachel, Vogelgesang, Gretchen R. og Avey, James B. 2009). 
Leiðtogi sem honum beitir er einstaklega meðvitaður um eigin hugsanaferli og 
hegðun og það samhengi sem hann starfar innan. Aðrir sjá hann einnig sem 
meðvitaðan einstakling bæði um sín eigin gildi sem og annarra, svo og sjónarmið, 
þekkingu og styrkleika (Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, og May, 2004). 
Hugtakið „áreiðanleiki“ eða „trúverðugleiki“ (e. authenticity) er hægt að rekja til 
heimspeki forngrikkja og vísar til þess að þekkja sjálfan sig, „know thyself“ og því 
að vera trúr sjálfum sér, „to thine own self be true“ (Harter, 2002, bls. 382). 
Hugtakið hefur verið skilgreint sem það að gangast við sjálfum sér og sínum 
persónulegu upplifunum, hvort sem það eru tilfinningar, hugsanir, væntingar eða 
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þrár, þarfir, vilji eða sannfæring. Það vísar til þess að þekkja sjáfan sig, sitt innra 
sjálf. Það að vera trúr sjálfum sér, „to thine own self be true", vísar svo til þess 
að koma fram í samræmi við sitt innra sjálf, segja sínar skoðanir, tjá tilfinningar 
sínar, vera hreinskilinn í tilsvörum og þar fram eftir götunum. Ef mikill munur er 
þar á, ef manneskjan segir aðeins það sem hún heldur að aðrir vilji heyra og 
dregur dul á eigin tilfinningar, kemur manneskjan fyrir sem fölsk eða óekta í 
framkomu. Hið falska-sjálf ef svo má kalla (e. false-self) er yfirleitt tilkomið vegna 
þrýstings frá samfélaginu og getur það skapað ákveðna spennu innra með 
viðkomandi ef hann upplifir mikinn mun á milli þess hvernig hann kemur fyrir og 
hvern hann upplifir sig vera í raun og veru, hans sanna sjálf (Harter, 2002).  
  
 Kjarninn í umræðunni um sannan leiðtogastíl er á þann hátt að hann sé 
tjáning hins sanna sjálfs og að sjálfsvitund sé lykilþátturinn í því að vera álitinn 
sannur (Lord og Hall, 2005, Avolio, Gardner, Walumbwa, Luthans, & May, 2004 
og Silvia og Duval, 2001). Sýnt hefur verið fram á það að getan til að setja sig í 
spor annarra, að sýna hluttekningu (e. emotional empathy) sé lykilþáttur í hæfni 
leiðtoga (Kellett, Humphrey, og Sleeth, 2002). Hluttekning er ekki einstök 
tilfinning í sjálfu sér heldur eitthvað sem verður til þegar tillfinningar einnar 
manneskju kalla fram svipaða tilfinningu í annarri manneskju (Plutchik, 1987) og 
hluttekning er það sem helst einkennir tilfinningagreint fólk í hegðun (Peter og 
Mayers, 1990). Tilfinningagreind (e. emotional intelligence) hefur verið skilgreind 
og lýst í fimm lykilþáttum:   Sjálfsvitund - hæfni til að þekkja og skilja eigin 
tilfinningar, Sjálfsstjórn - hæfni til að stjórna eigin tilfinningum, Sjálfshvatning - 
hæfni til að leggja sig fram um að ná árangri, Hluttekning - hæfni til að skynja og 
taka tillit til tilfinninga annarra og Félagsfærni - hæfni í mannlegum samskiptum 
(Peter & Mayers, 1990 og Goleman, 2004). Goleman (2004) fullyrti ennfremur  
að tilfinningagreind gæti verið sá eiginleiki sem skildi að framúrskarandi fólk frá 
meðalmennskunni. 

 
Að lifa í samræmi við hið sanna sjálf eða koma því út í líkamann er 

nauðsynlegt. Leiðtoginn þarf að haga sér í samræmi við sinn innri mann til þess 
að koma fyrir sem einlæg og sönn manneskja. Settar hafa verið fram kenningar 
um það hvernig leiðtogar geti meðvitað leyft sínu innra sjálfi að skína í gegn, 
hvernig hægt sé að koma því líkamlega til skila út í umhverfi sitt í þeim tilgangi 
að fólk skynji einlægni þeirra (Ladkin og Taylor, 2010).  Bergur Þór Ingólfsson 
(munnleg heimild, 9.apríl 2013) talar um að fá hlutverk til að „setjast í 
frumurnar“, í „DNA-ið“. Manneskjan hefur hæfileika til að læra í gegnum líkamann 
og er það mikið notað í leikhúsinu. Ekki dugar að „vinna borðvinnuna“ eins og það 
er kallað í daglegu tali þegar handrit eru krufin í upphafi æfingatímabils í 
leikhúsinu. „Gólfvinnan“ er ekki síðri vettvangur til að skilja handrit og jafnvel 
ennþá árangursríkari en borðvinnan. Reynslan hefur sýnt að farið er á mis við 
marga þætti þegar einungis er setið við borðið og að möguleiki er á mun dýpri og 
oft annars konar skilningi þegar hlutir eru kannaðir með líkamanum. Líkaminn 
skilur nefnilega margt sem erfiðara er að orða (Bergur Þór Ingólfsson, munnleg 
heimild, 9.apríl 2013). 

3 Aðferðin 
 
Tilgangur rannsóknarinnar var að kanna hvort nýta megi trúðatækni til að auka 
samskipta - og leiðtogafærni. Stuðst var við eigindlega aðferðarfræði þar sem 
þátttökuathugun var beitt. Haldið var námskeið í trúðatækni fyrir viðurkennda 
verkefnastjóra sem valdir voru með hentiúrtaki (e. convenience sample) og opin 
spurningakönnun send þeim að námskeiði loknu. 
 
A. Haldið var námskeið eða vinnustofa á Litla Sviði Borgarleikhússins dagana 5.-
7.mars 2013 þar sem 14 manns var boðin þátttaka á 9 klst námskeiði með 
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franska trúðameistaranum Rafael Bianciotto. Þátttakendur voru meðvitaðir um 
rannsóknina og gáfu samþykki sitt fyrir henni. Höfundur fylgdist með sem einn 
þátttakenda á námskeiðinu og þátttakendur gáfu stutta endurgjöf í upphafi og við 
lok annars dagsins og að loknum þriðja deginum. Enginn formáli var hafður í 
upphafi námskeiðs til handa þátttakendum og var kennara í sjálfsvald sett 
hvernig hann myndi haga námskeiðinu innan þess tímaramma sem áætlaður var. 
 
Bakgrunnur þátttakenda var eftirfarandi: 

o níu voru með MPM gráðu 
o flestir voru starfandi verkefnastjórar 
o einn var á fyrsta ári MPM 
o einn var ráðgjafaverkfræðingur með mikla reynslu  
o tveir voru starfandi forstöðumenn á sínu sviði innan fyrirtækis 
o einn var prófessor í MPM náminu við Háskólann í Reykjavík 

 
B. Til að kanna áhrif námskeiðsins á þátttakendur var skrifleg spurningakönnun 
með opnum spurningum sett upp á heimasíðunni Surveymonkey (SurveyMonkey, 
2013) og send þátttakendum með tölvupósti þremur vikum eftir að námskeiði 
lauk.  
 
C. Aðferðir og eiginleikar trúðsins voru bornir saman við grunnviðmið IPMA - 
International Project Management Association um hæfni verkefnastjóra í 
atferlisvídd (ICB3). Var það ýmist gert með því að hugsa sér atferli trúðsins í 
ímynduðum aðstæðum verkefnastjóra eða hvernig hegðun hans almennt er í 
samanburði við tiltekna þætti. 
 
Mögulegir annmarkar: 
Það sem gæti hafa haft áhrif á niðurstöðu rannsóknarinnar með þessari aðferð er 
til að mynda rýmið sem námskeiðið var haldið í. Leikhúsumhverfið er ólíkt því 
sem flestir verkefnastjórar eiga að venjast og því gæti upplifun þeirra hafa litast 
af því að vera staddir í því samhengi, bæði á jákvæðan og neikvæðan hátt.  
Takmarkaður tími til að fara í gegnum tæknina og þar með val um hvað skuli fara 
í gegnum á námskeiðinu gæti einnig hafa haft áhrif á niðurstöður.  
 
 

4 Niðurstöður rannsóknar 
 

A. Námskeið  
 
Í rýminu var stólum raðað gegnt hver öðrum í hring og þess gætt að jafnvægi 
væri í rýminu, jafnt bil á milli stóla o.þ.h. Farið var yfir nokkrar grunnreglur 
tækninnar og þær prófaðar áður en nefið var sett upp. Grunnreglurnar snerust 
um að bíða í 3 sekúndur áður er brugðist er við nokkru, að halda augnsambandi 
við einhvern á meðan verið er að tala eða aðhafast nokkuð, að klappa fyrir þeim 
sem gerir mistök og að taka inn það klapp sem viðkomandi fær sjálfur. Það er 
auðveldara um að tala en í að komast og einföld verkefni eins og að standa upp 
úr stól, ganga þvert yfir rými og setjast í annan stól með grunnreglur trúðsins að 
leiðarljósi gat flækst fyrir þátttakendum. Til að gefa tilfinningu fyrir því sem 
þátttakendur voru að kljást við þegar verið var að æfa grunnreglurnar áður en 
rauða nefið var sett upp má sýna eftirfarandi dæmi um tilmæli kennarans : 

 
Ekki tala við áhorfendur, þú talar við eina manneskju og þú horfir í augu hennar. 
 
Bíddu alltaf í 3 sekúndur áður en þú gerir nokkuð. 
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Lærðu nöfn allra í hópnum. Haltu athyglinni þegar þú ert spurður að nafni og gefðu svo 
fókusinn á næstu manneskju. 
 
Hvert er markmiðið? Markmiðið er að ganga þvert yfir rýmið og setjast í þennan stól. Og 
þú verður að taka fólk með þér, sýna þeim hvert þú ert að fara. 
 
Ekki skanna yfir hópinn – veldu eina manneskju. Þú getur ekki talað við áhorfendur, þú 
getur aðeins talað við eina manneskju. Það vekur áhuga hinna, þau öfunda tenginguna 
ykkar á milli. 
 
Notaðu augnsamband við þá manneskju sem hjálpar þér að ná markmiðinu, ekki velja 
manneskju fyrir aftan þig ef markmiðið er fyrir framan þig. 
 
Þegar og ef þú ert í vafa, stoppaðu og gakktu úr skugga um að vera á réttri leið! 

 
 Næsta skref var „fæðing trúðsins“ hjá einum þátttakanda í einu. Þá valdi 
viðkomandi sér rautt nef, kvaddi hópinn, lokaði augunum og beygði höfuð sitt 
fram. Því næst setti viðkomandi á sig rauða nefið en beið niðri með lokuð augun 
eftir fyrirmælum leiðbeinandans. Fyrsta spurning hans var iðulega hvort „einhver 
væri þar“ og hvort viðkomanda liði vel. Viðkomandi var hvattur til að breyta rödd 
sinni þar til hún var óþekkjanleg frá hans venjulegu rödd. Því næst bað 
leiðbeinandinn viðkomandi um að segja sér hvernig hann vildi koma upp og gaf 
sem dæmi möguleika á því að telja upp að fimm, telja niður frá 10, telja 7 ávexti, 
liti eða hvaðeina sem þátttakanda fannst viðeigandi. Því næst staðfesti 
leiðbeinandi við hann hvernig hann ætti að bera sig að og bað hann að endurtaka 
og segja sér hvað hann ætlaði að gera. Dæmi: Telja rólega upp að fimm og rétta 
sig við í leiðinni. Þegar búið var að ná tölunni 5 og viðkomandi orðinn beinn í 
stólnum sínum galopnaði hann augun og framkallaði eitthvað hljóð um leið. Við 
tók samtal við leiðbeinandann sem spurði viðkomandi að nafni, áhugamáli og þar 
fram eftir götunum. Þegar komið var að kveðjustund fékk viðkomandi að velja 
hvernig hann ætlaði sér að hverfa aftur, ýmist út um einhverjar dyr, jafnvel 
dansandi eða á annan óvenjulegan hátt eða einfaldlega með því að beygja sig 
aftur niður í stólnum og rísa svo upp sem hann sjálfur. 
 
 Þegar þátttakendur settu upp rauða nefið varð mjög skýrt hvenær 
viðkomandi varð óöruggur eða stressaður og hvenær hann hrökk í varnargír. 
Tilheiging til að ráðast á viðmælanda sinn með skotum eða leiðindum var algeng 
en einnig virtist auðvelt að stoppa viðkomandi af með því að ná augnsambandi 
við hann, mæta honum af einlægni, spyrja hann hreinskilinna spurninga og fá 
hann þar með til að horfast í augu við sjálfan sig. Þá var tiltölulega auðvelt fyrir 
viðkomandi að opna inn á raunverulegar og einlægar tilfinningar. Fyrir vikið varð 
fólk sterkara og viðkunnanlegra. 
  
 Nefið gerði það einnig að verkum að augljós var þegar fólk var að reyna 
að vera fyndið eða gera eitthvað sniðugt. Þá óð á viðkomandi og augnsamband 
var iðulega rofið. Um leið og það gerðist var líkt og hópurinn missti tenginguna 
við viðkomandi og vandræðalegt var að horfa á hann aðhafast eitthvað eins og í 
eigin heimi. Líkt og með áðurnefnda árásargirnd var auðvelt að ná viðkomandi 
aftur og fá hann til að staldra við „hér og nú“. Um leið og það gerðist myndaðist 
aftur tenging milli hans og hópsins. Styrkurinn fólst iðulega í því að vera á 
staðnum, hér og nú, viðurkenna mistök sín og opna fyrir raunverulegar 
tilfinningar sínar. Ekki reyna að búa neitt til heldur bara „vera“ og þaðan urðu 
hlutirnir til. Eftirfarandi tilmæli kennarans féllu til þegar einhverjir þátttakenda 
voru að reyna að fóta sig með rauða nefið: 
 

Trúðurinn þarf engan ágreining. Vertu bara góður við fólkið í kringum þig. Fólk elskar þig 
eins og þú ert. 
 
Þeim mun meira sem þú hugsar um aðra, þeim mun minna stressaður ertu. 
 
Við hlæjum af hluttekningu - við skiljum hvað þú ert að ganga í gegnum. 
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Það er ekki fyndið þegar þú reynir að vera fyndinn. Við kunnum ekki að meta það þegar 
fólk er óekta. 
 
Ekki þykjast. Allir hafa eitthvað að segja án þess að reyna of mikið. 
 
Notaðu ástandið sem þú ert í hverju sinni og búðu eitthvað til út frá því, notaðu það sem 
er að gerast innra með þér hér og nú. 
 
Vertu í núinu. Það snýst um að deila nærveru þinni með okkur. 
 
Vertu í tengslum við okkur. Ekki gleyma okkur, ekki gleyma áhorfendum. 
 
Við getum ennþá verið spontant, jafnvel þó við bíðum í 3 sekúndur. En við höfum líka tíma 
til að ákveða að segja ekki hluti sem skipta ekki máli. Við höfum tíma til að útfæra betur 
það sem við viljum segja. 
 

 Þriðja æfingin sneri að því hvernig tveir eða fleiri trúðar eiga í samskiptum 
sín á milli. Reglan er sú að aðeins einn er með fókusinn í einu. Sá hinn sami er í 
augnsambandi við áhorfendur á meðan hinn eða hinir eru með fulla athygli á 
honum. Sá sem er með fókusinn stýrir þá ferðinni enda er það hann sem er í 
augnsambandi við áhorfendur og getur þar með athafnað sig. Um leið og hann 
lítur á einhvern hinna trúðanna lítur sá hinn sami strax á áhorfendur og hefur nú 
tekið við stjórninni. Þetta gildir bæði um samtöl og hreyfingar. Trúðurinn sem 
hefur fókusinn talar við áhorfendur þó orðum hans geti verið beint til annars 
trúðs. Áhorfendur eru notaðir sem spegill á samræðurnar.  Til þess að fá svar við 
spurningu þarf trúðurinn að varpa spurningunni á áhorfendur. Að því loknu lítur 
hann á þann sem spurningunni er beint til og sá þarf þá að líta á áhorfendur til 
þess að geta svarað. Þessi æfing gekk einnig út á það að æfa hlustun. Að taka við 
hugmyndum hinna trúðanna og byggja þær upp, hvort sem það er í hreyfingum 
eða samtali. 
 
Eftirfarandi setning hnaut af vörum eins þátttakanda í þessari æfingu:  
 

Ég vildi óska að ég hefði fengið kennslu sem þessa fyrir 30 árum. Verkefnastjórnun snýst 
nefnilega ekki um áætlanir eða stjórnun, hún snýst um samskipti. 

 
 
 

B. Spurningakönnun  
 
 
Einn aðili hætti þátttöku að loknum fyrsta degi án þess að setja upp rautt nef og 
spurningakönnun var því ekki send á viðkomandi. 
 
Svarhlutfall úr spurningakönnun var 100 % og svöruðu allir öllum spurningunum. 
 
Helstu niðurstöður sýna að þátttakendur voru í heildina jákvæðir í garð tækninnar 
og námskeiðið vakti áhuga þátttakenda á henni sem lýsir sér meðal annars í 
spurningu 8 um það hvort þátttakendur hefðu áhuga á að kynna sér hana betur 
eða læra meira. 85% þátttakenda svöruðu þeirri spurningu játandi en 15% eða 
tveir aðilar svöruðu neitandi. 
 
Spurning 1: Hver var helsti lærdómurinn sem þú tókst af námskeiðinu um 
tækni trúðsins? 
 
Flestir tóku fram að þriggja sekúndna reglan hafi verið mjög áhrifarík. Nefndar 
voru þær praktísku aðferðir við að ná og halda athygli fólks sem og áhrif þess að 
gefa öðrum óskipta athygli. Mikilvægi þess að veita umhverfi sínu athygli var 
ofarlega í huga svarenda og það að vera athugull í samræðum og samskiptum. 
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Gildi þess að halda augnsambandi við einn aðila í einu í stað þess að skanna yfir 
hópinn eða rýmið var einnig nefnt og það hvernig tæknin gæti verið notuð til að 
hafa bein áhrif á fólk. Einnig var nefnd sú „þarfa áminning“, eins og það var 
orðað, um að vera sjálfum sér trúr, að stíga út fyrir eigin þægindaramma og 
reyna eitthvað nýtt. Sumir þátttakenda tóku fram að rauða nefið myndi auðvelda 
fólki að vera einlægt og að það myndi greiða aðgang að hinu innra, sanna sjálfi. 
Mikilvægt þótti einnig sú þjálfun að óttast ekki mistök.  
 

Mikilvægi þess að halda athyglinni þegar maður hefur hana. Svo líka þetta með 
augnsambandið. Það er magnað að beina orðum sínum að einhverjum einum. Ég vil meina að 
maður nái betri tengingu við salinn með því en að tala við „alla“ eða loft og gólf. 
 
Auk þess (enn og aftur) um mikilvægi þess, í samræðum, að hlusta. Mjög dýrmætt að fá 
þjálfun og fá "vakningu" um að mistök séu vel séð – ekki óttast þau. 

 
There were many unexpected things that I learned. I learned about the paradox that the 
clown, even though it is a kind of a „artificial“ character, enables people to be even more 
authentic than in their true character. The clown seems to link us to the true self.  
 
Ég er viss um að ég hefði í mikilvægum samskiptum svarað töluvert gáfulegar ef ég hefði leyft 
mér að hugsa mig um í 3 sekúndur áður en ég svaraði. 

 
 
Spurning 2: Hvernig hefurðu nýtt þér þá tækni sem kynnt var á 
námskeiðinu í þínu starfsumhverfi? 
 
Svarendur nefndu að reynslan hjálpaði þeim að hvíla í núinu, fylgja sannfæringu 
sinni og vera hreinskilnir í samskiptum. Áherslan á hlustun, að veita umhverfi 
sínu meiri athygli og nota augnsamband við einn í einu á áhrifaríkan hátt var 
svarendum ofarlega í huga ásamt þriggja sekúndna reglunni. Hugleiðingar komu 
fram um að trúðurinn ætti vel við þegar leysa þyrfti flóknar aðstæður, að hann 
gæti unnið vel úr þeim með sínu einlæga viðmóti og nálgun án allrar árásargirni. 
Einnig að hægt væri að nota tæknina við kennslu í samningatækni og við að leysa 
ágreining (e. conflict management). Einn talaði um að hafa prófað að setja upp 
nef í hópefli en það hafi ekki virkað sem skyldi. Auk þessa kom fram að reynslan 
af tilveru trúðsins hafi reglulega komið upp í huga þátttakenda eftir að námskeiði 
lauk og aukið gleði í leik og starfi. 
 

Ég hef reynt að horfa dálítið öðruvísi inn í gamalkunnar aðstæður – nota þagnirnar og 
augnkontaktinn. 

 
Ég hef fyrst og fremst gert það með því að veita fólki raunverulega athygli þegar ég á í 
samskiptum við það. 
 
Ég hef „tekið inn“ meira sjálfsöryggi... Einnig verið betri í að hlusta og grípa ekki fram í fyrir 
viðmælendum. Ekki frá því að ég sé meira í „núinu“ og njóti samtala, sem dæmi. 

 
Ég hef staðið betur með minniHef fylgt sannfæringu minni í stýringu verkefna og einbeitt mér 
að því að eiga í hreinskilnum samskiptum. 

 
 
Spurning 3: Hvaða erindi á tækni trúðsins við verkefnastjórnun? 
 
Sumum þótti erindið ekki endilega augljóst við fyrstu sýn en að það sýndi sig á 
endanum að tæknin snúi í heild sinni að leiðtogahlutverki verkefnastjórans. 
Öðrum þótti tengingin mun augljósari. Svarendur voru flestir sammála um að 
tæknina væri gott að nota þegar unnið væri með hópa, þegar sýna þyrfti 
þolinmæði, innsæi og skilning og að hún hjálpaði til við færni í að setja sig í spor 
annarra. Tæknin þótti vera góð til að sameina fólk og gera það nánara og hjálpaði 
til við að ná fram einlægni og forðast það að vera með yfirgang. Að í þversögn 
sinni krefði hún fólk um að „fella grímurnar" þrátt fyrir að verið væri að setja upp 
grímu, eða nef öllu heldur. Svarendur sögðu tæknina eiga erindi í umhverfi þar 
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sem ágreiningur er mikill, að hana væri gott að nota þegar leysa þyrfti ágreining 
og það tekið fram að eiginleikar trúðsins væru þeir sömu og eiginleikar góðs 
verkefnastjóra. Hér var talað um gildi þess að óttast ekki mistök, að hlusta, halda 
athygli og veita öðrum og umhverfinu athygli, hvernig tæknin væri tæki til að 
brjótast úr viðjum vanans, efla traust og nýta betur hópa að fullu. Einnig var hér 
nefnd þriggja sekúndna reglan, að halda augnsambandi og að tæknina væri hægt 
að nota í samningatækni og almennt til að bæta samskipti. Talað var um að 
tæknin gæfi fágaðar og einfaldar aðferðir sem vert væri að útfæra betur fyrir 
leiðtoga. 
 

Trúðurinn nær að tala vel til hópsins án þess að vera með yfirgang. Þetta eru einfaldar og 
fágaðar aðferðir sem vert er að útfæra betur á leiðtoga. 

 
Verkefnastjórinn eins og trúðurinn verður að vera góður í að hlusta, bíða, lesa aðstæður og 
nýta hópinn – þar kemur kannski sterkasta tengingin. 

 
Það auðveldar að setja sig í annarra spor og hefur þar með bætandi áhrif á samskiptafærni 
 
Á heildina litið er e.t.v. ekki margt augljóst en þó má nefna 3 sekúndna regluna, sem gefur 
alltaf rúm til ígrundunar áður en svar er gefið. Hún gefur líka viðmælandanum tilfinningu fyrir 
því að maður svari ekki hugsunarlaust – að maður hafi meðtekið það sem hann/hún sagði. 
Svo er þessi þáttur trúðsins að vera alltaf heiðarlegur sem spilar inn í að skapa traust sem 
leiðtogi. Í raun spilar þetta allt inn á leiðtogahlutverkið í verkefnastjórnun. 

 
 
Spurning 4: Hver var upplifunin af því að setja upp rautt nef?  
 
Flestir voru sammála því að upplifunin af því að setja upp rautt nef hafi verið 
skrýtin og vakið óöryggi í fyrstu en að það hafi horfið fljótt og frelsi frekar en 
nokkuð annað hafi einkennt upplifunina eftir það. Svarendur upplifðu litla rauða 
nefið sem ákveðinn skjöld sem bryti á góðan hátt niður allar varnir og veitti 
ákveðna tengingu við sjálfið sem gat verið bæði gott og ógnvænlegt. Einn 
þátttakandi tók fram að honum hafi ekki þótt erfitt að setja upp nef en öðru 
gengdi um að breyta persónuleika sínum eins og hann orðaði það og að breyta 
rödd sinni. Hann hafi óttast það að gera sig að fífli og hafi þess vegna valið að 
leika sterkan karakter. 
 

Mjög góð verð ég að segja. Furðulegt að skýla sér á bakvið jafn lítinn hlut og rautt nef. Það 
varð einhvern veginn allt eðlilegt með þessu rauða nefi, maður komst frá sjálfum sér og fylltist 
ró með því. Mjög spes. 

 
Ákaflega skemmtilegt. Frelsandi tilfinning að geta verið einhver annar en maður sjálfur í 
dálitla stund. En það er ekki alveg jafn auðvelt og það sýnist. Mikil tilhneiging til að vilja 
ritskoða það sem maður vill segja. 

 
Frelsandi en jafnframt ógnvekjandi. Maður þurfti að vera maður sjálfur og ég upplifði að ég 
vissi kannski ekki alveg hver ég var. 

 
Það var erfitt fyrst en frelsandi líka. Um leið og rauða nefið var komið upp voru varnir teknar 
niður og bara lifað í núinu. 

 
 
Spurning 5: Hver var upplifunin af því að sjá aðra setja upp rautt nef? 
 
Upplifun fólks af því að sjá aðra setja upp nef var í flestum tilvikum skemmtileg 
en að sama skapi vandræðaleg þegar viðkomandi reyndi of mikið að vera fyndinn 
eða eitthvað annað. Einnig upplifðu þátttakendur samkennd þar sem þeir skildu 
hvað viðkomandi var að ganga í gegnum. Þeir upplifðu ennfremur aðdáun og 
virðingu til dæmis fyrir því hve fólk var örlátt á sjálft sig. Hér kom fram hve 
mikilvægt hlutverk leiðbeinanda námskeiðisins var í því að veita öryggi og hjálpa 
fólki út úr ógöngum með því að leiðbeina viðkomandi og tryggja að öllum liði vel.  
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Sérstök– fyrst fannst mér það næstum vandræðalegt en eftir því sem á leið fann ég fyrir 
tilhlökkun – hver myndi dúkka upp? Og virðingu fyrir þeim sem var með nefið hverju sinni. 
Mér fannst fólk ótrúlega örlátt á sjálft sig og maður fann hvernig nefið frelsaði það frá 
hversdeginum. 
 
...og líka gaman að sjá hvernig sumir komu algjörlega á óvart, náðu að komast út úr einhvers 
konar skel. 
 
Samkennd. Ég vissi hvað þau voru að ganga í gegnum. Aðdáun fyrir að þora. 
 
Mér fannst ekki mjög þægilegt að sjá aðra setja upp rautt nef. Ég upplifði óöryggi um hvernig 
persónuleiki þeirra myndi breytast. Ég var aðeins kvíðinn um hvað myndi gerast og vonaði að 
þeir lentu ekki í erfiðum tilfinningum. 

 
 
Spurning 6: Hefði námskeiðið verið jafn áhrifaríkt ef nefinu hefði verið 
sleppt? 
 
Flest allir voru á því að nefið hefði verið ómissandi þáttur af námskeiðinu til þess 
að finna raunverulega fyrir því sem verið var að fjalla um og sumir lýstu upplifun 
sinni sem magnaðri reynslu. Hinsvegar bentu nokkrir á það að áhugavert hefði 
verið að sjá muninn, prófa að gera sömu æfingar án nefsins. Einn þátttakandi tók 
fram að honum fyndist óþarfi að setja upp nefið þar sem leikarar þurfi alla jafna 
ekki á slíku að halda til að leika ólíkar persónur. Hann sagði að án nefsins hefði 
hann fengið frelsi til að leika hvaða karakter sem er, ekki endilega trúð og tók 
fram að hann hafi ekki upplifað að allir hefðu verið að leika trúð líkt og hann 
sjálfur sem lék annars konar karakter.  
 

Nei ég efast um það. Það er ágætt að komast burt frá sjálfum sér þegar verið er að prófa jafn 
framandi aðferðir og voru kenndar þarna. Nefið gaf þessu aukinn þunga. 

 
Aðferðirnar sem að hann kenndi varðandi það hvernig trúðurinn meðhöndlar hópa og samtöl 
voru ákaflega áhrifarík og það hefði skilað því sama þó nefinu hefði verið sleppt. En að hafa 
nefið gaf þessum skemmtilegt yfirbragð og minnti mann á hvaðan þessar aðferðir koma og gaf 
þessu þessvegna aukið gildi. Þannig að ég held ég verði að svara þessu neitandi. 

 
I believe the red nose has mainly a function as to get people aquainted with the true self the 
clown provides you with. It would be interesting to then take of the red nose and process that 
experience also. Just to see the difference. 

 
 
Spurning 7: Hver finnst þér vera helsti munurinn á námskeiðinu um 
tækni trúðsins og öðrum leiðtoga-og/eða samskiptafærninámskeiðum 
sem þú hefur setið? 
 
Hér var bæði talað um að munurinn væri í sjálfu sér ekki mikill en aðrir sögðu 
námskeiðið gerólíkt öðrum slíkum á allan hátt. Fram kom að námskeiðið þótti 
hagnýtt. Svarendur sögðu muninn helst liggja í aðferðinni og umgjörðinni við að 
koma boðskapnum á framfæri. Að sama skapi var nefnt hvernig námskeiðið sneri 
að því að takast á við sjálfan sig og um einlægnina. Bent var á að vænlegt gæti 
verið að sníða námskeiðið að þeim hópi sem sæti það til að ná meiri árangri. 
 

Í raun og veru fannst mér ekki vera eðlismunur á þessu námskeiði og ýmsum öðrum, t.d. 
námskeiðum um tjáningu, framkomu og samskipti yfirleitt. 

 
Í þessu námskeiði lærði ég miklu meira um sjálfa mig og mína annmarka en á öðrum 
námskeiðum. Ég þekkti mína annmarka vel en þarna komu þeir mjög skýrt í ljós í praxís og ég 
lærði hvernig ég gæti tæklað þá. 

 
Einlægara. Skemmtilegra. Allt öðruvísi – á góðan hátt. Skörp skilaboð – kannski þau sömu og 
hægt er að fá annars staðar – en mátinn til að færa skilaboðin er svo miklu áhrifaríkari. 

 
Þetta er af allt öðrum toga. Mun meira af einlægni og vera maður sjálfur en ekki setja upp 
eitthvað „show"“ Ekkert „fake it until you make it“ boðskapur. Það var mér að skapi. 
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Spurning 8: Hefðirðu áhuga á að læra meira um tækni trúðsins?  
 
Hér gátu þátttakendur merkt við já eða nei.  
 

 
 
 
85% svöruðu játandi og 15%, eða tveir þátttakendur, svöruðu neitandi.  
 
 
Spurning 9: Myndirðu mæla með námskeiði um tækni trúðsins í þínu 
fyrirtæki? Hvers vegna? 
 
Hér gátu þátttakendur  merkt við já eða nei og þeim gefinn möguleiki á að 
útskýra svar sitt nánar ef vildi. 
 

 
 
85% svöruðu játandi og 15%, eða tveir þátttakendur, svöruðu neitandi.  
 

Það myndi bæta alveg nýrri vídd inn í mjög harðan og formfastan heim. 
 

Allir sem þurfa að stýra samskiptum og eiga í miklum samskiptum hafa gott af því að æfa 
einlægnina og heiðarleikann. 
 
Vinnufélagar eru líklegast of miklir keppinautar til að geta slakað svo mikið á að 
trúðanámskeið í fyrirtækisramma væri skynsamlegt. 
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C. Samanburður á trúðatækni „L'essentiel“ og grunnviðmiðum IPMA 
(ICB3) 
 
Eftirfarandi mynd sýnir dæmi þar sem atferli trúðsins er borið saman við 
hæfnisviðmið IPMA (ICB3). Samanburðurinn leiðir í ljós að atferli trúðsins á vel 
við í langflestum tilvikum og svipar til þess sem talið er æskilegt. Sérstaklega má 
nefna í þáttum um Sjálfsstjórn (e. self-control),  Slökun (e. relaxation), Opinskáa 
umræðu (e. openness), Sköpunargáfu (e. creativity), Samráð (e. consultation) og 
Ágreining og krísur (e. conflicts and crisis). Trúðurinn átti síður við þætti er snúa 
að Árangursmiðun (e. results orientation) svo dæmi sé tekið. Sjá nánar í Viðauka 
I. 
 

 
 
Mynd 1 - Atferli trúðsins borið saman við hæfnisviðmið IPMA 

Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn

Getur falið öðrum hluta eins valds, ber traust til 
annarra og leiðbeinir þeim til árangurs

Felur öðrum ekki hluta eins valds verkefnum og 
leiðbeinir ekki öðrum

Er alltaf í sambandi við áhorfendur eða 
meðleikara sína á sviðinu og veit að verkefni hans 
eru háð samvinnu við þá

Hefur skýra stefnu, miðlar henni og fylgir henni 
eftir

Getur verið upptekinn af sjálfum sér, skiptir 
auðveldlega um stefnu, er sama hvort hún njóti 
stuðnings eða hefur einfaldlega enga stefnu

Trúðurinn er alltaf með skýran fókus, sýnir öllum 
hvert hann er að fara og hvað hann ætlar að gera 
og gengur ávallt úr skugga um að áhorfendur 
fylgi með

Er leiðandi að eðlisfari, fólk hlustar á og ber traust 
til hans

Verður endurtekið að sanna sig, fólk dregur hann í 
efa

Er alltaf í augnsambandi við einhvern áhorfanda 
og er vakandi fyrir hverju því sem gerist í 
kringum sig. Aðhefst ekki nema með athygli allra

Útdeilir verkum/verkhlutum, notast við SMART, 
verkhlutum sem henta hæfileikum liðsmanns og 
veitir honum frelsi til að finna bestu leiðina

Stjórnar ekki skv. SMART - kenningum og þrengir 
starfsvettvang undirmanna sinna með skilyrðum 
og takmörkunum

Er alltaf opinn fyrir hugmyndum meðleikara 
sinna, tekur undir þær og byggir upp með honum

Er hæfileikaríkur milligöngumaður Getur ekki virkað sem milligöngumaður í ágreiningi Afvopnar árásargirni og leysir ágreining með 
einlægni, hlustun og fókus

Sameinar vald og persónutöfra Virkar veiklundaður og ómarktækur
Er sjarmerandi vegna þeirrar athygli sem hann 
gefur öðrum og vegna þess að hann er reiðubúinn 
að opna sig fyrir þeim

Fyllir fólk eldmóði, fólk er stolt af að vinna með 
honum Fólki finnst persónuleiki hans óaðlaðandi

Er almennt jákvæður og kemur með góða orku 
inn í rýmið en er ekki uppáþrengjandi og skynjar 
þegar tími er kominn fyrir hann að yfirgefa 
svæðið

Veit hvernig á að umbuna og umvanda án þess að 
stuða liðsmenn

Umbunar ekki og vandar um fyrir fólki á rangan 
hátt eða við rangar aðstæður

Tekur inn þakklætisvott sem honum er sýndur og 
þakkar fyrir sig á móti

Tekur fulla ábyrgð og dreifir valdi og verkefnum 
samkvæmt því

Kemur allri ábyrgð og öllum markmiðum yfir á 
liðsmenn

Trúðar hjálpast að á sviðinu við að leysa hvers 
kyns verkefni. Þeir eru háðir hver öðrum því 
fókusinn getur aðeins verið á einum stað í einu, 
óskiptur og þess vegna verða allir að hjálpast að

Tryggir markmið verkefnisins og velferð 
liðsmanna þegar breytingar eru ræddar

Kennir liðsmönnum um og lætur aðra hafa áhrif til 
breytinga á markmiðum, verkefnum eða 
forskriftum verkefnisins

Aðhefst ekkert nema í samvinnu við aðra. Er 
alveg viss um hvert hann er að stefna og ef hann 
efast þá stoppar hann, gaumgæfir aðstæður og 
heldur svo áfram

Tekur meðvitað og uppbyggilega á hegðun 
liðsmanna, setur þeim skýr skilyrði og gefur tíma 
til samskipta

Hefur ekki skýra mynd af afleiðingum eigin 
stjórnunar, felur sig á bakvið tímaskor, forðast 
samskipti

Er aðeins til í samskiptum við aðra. Hlustar af 
athygli og bíður alltaf í 3 sekúndur áður en hann 
svarar eða bregst við á annan hátt

Virkjar þátttöku liðsmanna við ákvarðanatöku eða 
hefur skýrar ástæðlur fyrir því að sleppa því

Tekur allar ákvarðanir sjálfur og kemur þeim ekki á 
framfæri við liðsmenn

Aðhefst ekkert nema í samvinnu við aðra, 
áhorfendur eða meðleikara sína

Beitir stjórnunaraðferðum sem henta viðkomandi 
verkefnisteymi og vinnuaðstæðum, er opinn fyrir 
viðbrögðum/gagnrýni

Stjórnar á fyrirsjáanlegan hátt og er í vörn 
gagnvart gagnrýni á stjórnunaraðferð sína

Breytir alltaf í samræmi við aðstæður hverju 
sinni, vill finna viðbrögð annarra við því sem hann 
gerir 

Er fyrirmynd og viðurkenndur sem leiðtogi innan 
hópsins og meðal hagsmunaaðila

Hegðun hans er ekki talin viðeigandi af öðrum, 
hann sýnir ekki forystu innan hópsins eða gagnvart 
hagsmunaaðilum

Leiðir með því að veita öðrum óskipta athygli og 
með því að vera trúr og sannur í framkomu

Sýnir jafnaðargeð í tali og hegðun, svarar af 
þekkingu á skýran og skilmerkilegan hátt

Talar of hratt, klárar ekki setningar og baðar 
óhóflega út örmum

Gengur ávalt úr skugga um að áhorfendur séu að 
fylgja sér og skilji hvað hann er að fara. 
Viðurkennir fúslega þegar hann veit ekki eitthvað

Heldur ró sinni undir álagi, forðast að sýna óðagot Sýnir ótta og missir stjórna á sér Bíður alltaf í a.m.k 3 sekúndur áður en hann 
bregst við

2.01 FORYSTA (E. LEADERSHIP)
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5 Umræður 
 

Niðurstöður þessarar rannsóknar gefa sterkar vísbendingar um að hægt sé með 
góðum hætti að nýta tækni trúðsins, „L'essentiel“ til að efla leiðtoga- og 
samskiptafærni verkefnastjóra. Hún rímar vel við grunnviðmið IPMA um hæfni 
verkefnastjóra í atferlisvídd (ICB3). Rannsóknin sýnir að leikhúsið er góður 
brunnur að leita í við þróun leiðtogafærni líkt og Lubar og Halpern (2003) hafa 
bent á. Trúðatæknin sameinar ennfremur alla helstu þætti sem leikari byggir á til 
að öðlast trúverðugleika og sterka nærveru, nokkuð sem eftirsóknarvert er fyrir 
alla verkefnastjóra. Tæknin er þannig raunhæfur kostur sem krefst vissulega 
hugrekkis til að stíga út fyrir þægindarammann. Rauða nefið er aðferð til að 
tileinka sér ákveðna færni sem þarf svo að yfirfæra á daglegt líf. Líkt og kemur 
fram í niðurstöðum fundu þátttakendur sterklega fyrir því hvernig rauða nefið 
kallaði á einlægni af hálfu viðkomandi og þrátt fyrir að það afhjúpaði fólk að vissu 
leyti veitti það um leið ákveðið frelsi. Þegar fólk upplifir að það hafi ekkert að fela, 
öðlast það visst öryggi til að standa með sjálfu sér. Námskeiðið leiddi í ljós að 
aðferðirnar eru hagnýtar og á færi flestra að tileinka sér.  
 
 Til þess að geta dvalið óttalaus í aðstæðum þar sem mikil óvissa ríkir, líkt 
og á við í mörgum verkefnum, þarf að vera vakandi fyrir umhverfinu og hvíla í 
núinu. Trúðurinn er einmitt þar, opinn og óhræddur í óvissunni þrátt fyrir óvissuna 
um það sem leynst gæti handan við hornið og tilbúinn að bregðast við líkt og 
góður verkefnaleiðtogi þarf að vera reiðubúinn til að gera. Eitt af markmiðum þess 
að þjálfa leikara í trúðatækni er að auðvelda þeim að hvíla í núinu. Á þann hátt 
verða þeir frekar tilbúnir að bregðast við hverju því sem gerist á yfirvegaðan hátt. 
Það á ekki síður við þegar mistök eru gerð. Þegar þau eru meðhöndluð sem þættir 
sem aldrei er litið framhjá heldur brugðist við og unnið úr á jákvæðan hátt verður 
óttinn við þau minni. Um leið verður tilfinningin fyrir stjórn á hverjum þeim 
aðstæðum sem upp kunna að koma meiri. Þegar manneskjan hefur góða stjórn á 
sjálfri sér og hvílir í núinu getur hún frekar unnið úr aðstæðum sem eru utan 
hennar valdsviðs að stjórna. Ef samskipti í verkefnateymi eru á þann veg að 
mistökum er tekið á þennan hátt minnka líkurnar á ótta við að gefa þau upp. Um 
leið er auðveldara að bregðast við áður en stefnir í óefni. Sömu lögmál gilda með 
þá reglu trúðsins að taka undir hugmyndir annarra og byggja þær upp. Það hvetur 
til þess að fólk þori að bera upp hugmyndir sínar, hversu nýstárlegar sem þær 
kunna að vera. Það dregur úr líkum á að farið sé á mis við góðar hugmyndir eða 
jafnvel mjög róttækar hugmyndir sem geta orðið kveikjan að einhverju enn öðru í 
meðförum hópsins. Þannig geta góðir hlutir þróast í samvinnu teymisins.   
 
 Trúðurinn er ekki til nema í sambandi sínu við áhorfendur sína líkt og 
leiðtogi er ekki slíkur nema í sambandi sínu við annað fólk. Trúðurinn er í stöðugu 
sambandi við áhorfendur sína. Þeir gera honum kleift að aðhafast nokkuð yfirleitt. 
Hann hreyfir sig hvorki né tjáir á neinn hátt nema í augnsambandi við einhvern í 
kringum sig og að vel ígrunduðu máli. Trúðurinn er stöðugt að lesa í viðbrögð 
áhorfenda sinna við því sem hann gerir eða segir og leyfir þeim að hafa áhrif á sig. 
Það gerir hann að öflugu tæki til að mæta mismunandi hópum og nálgast þá út frá 
þeirra menningu eða siðum. Ein stærsta áskorunin sem fjöldi fyrirtækja stendur 
frammi fyrir er að mæta aukinni alþjóðavæðingu sem krefst samstarfs og skilnings 
á milli ólíkra menningarheima (Rifkin, 2006).  
 
 Hægt er að segja að trúðatæknin sé á mörkum þeirra hlutlægu og hinna 
huglægu þátta sem Haukur Ingi og Helgi Þór (2011) segja að taka þurfi tillit til í 
leiðtogahlutverkinu. Trúðurinn þjálfar á vissan hátt einskonar „líkamlegan“ 
færniþátt. Fólk á mis gott aðgengi að eigin tilfinningum og sínu innra sjálfi. 
Trúðatæknin gengur út á að þjálfa vissa þætti líkamlega sem skila sér í greiðari 
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aðgangi að innra lífi einstaklingsins sem það reynir. Sá aðgangur gerir 
einstaklinginn færari í því að sýna hluttekningu. Tæknin stuðlar einnig að sterkari 
nærveru sem hefur verið skilgreind á sama hátt og hluttekning, hæfnin til að 
tengja á sannan eða raunverulegan hátt við hugsanir og tilfinningar annarra 
(Lubar & Halpern, 2003 og Plutchik, 1987). Bianciotto (2013) segir sterka 
nærveru felast í því að „vera á staðnum“ eða „dvelja í núinu“ (e. to be present) 
og að það náist með því að veita umhverfi sínu athygli og hlustun. Svör 
þátttakenda í spurningakönnuninni sýndu að þeir upplifðu þetta skýrt. 
  
 Samskiptareglur trúðsins eru alveg skýrar. Hann veitir fólki óskipta 
athygli, hlustar á það af áhuga og bíður í þrjár sekúndur áður en hann bregst við 
því sem skiptir máli. Þannig hefur hann ígrundað vel hvernig hann skuli bregðast 
við og sóar ekki tíma sínum eða annarra að óþörfu. Það er eðli málsins 
samkvæmt ekki hægt að þjálfa þessar reglur nema í samskiptum við annað fólk. 
Tæknin gefur notendum hennar færi á að mynda sterka tengingu við aðra 
manneskju án þess endilega að krefjast þess að kafa djúpt í tilfinningar hvor 
annarar með orðum heldur verður tengingin til vegna líkamlegs atferlis. Máttur 
rauða nefsins verður ennfremur ekki fundinn án þess að reyna það á eigin skinni. 
Vissulega krefst það ákveðinnar reynslu að leiða aðila í gegnum það ferli að „fæða 
trúð“ og rannsaka sinn innri mann. Líkt og með hlutlausu grímuna (Rudlin, 2010) 
þarf að nálgast það af auðmýkt og virðingu. Þátttakendur í rannsókninni upplifðu 
hlutverk leiðbeinandans sem afar mikilvægt í ferlinu sem og það andrúmsloft sem 
hann skapaði en það er að vissu leyti afurð tækninnar sjálfrar. Ennfremur nefndi 
einn þeirra að ekki hafi gengið að fá fólk á vinnustað viðkomandi til að taka svona 
æfingu í hópefli. Líkt og kom fram í svörum þátttakenda er stutt á milli 
kjánalegrar upplifunar og þess frelsis sem nefinu fylgir. Það þarf að nálgast 
aðferðina með alveg ákveðnum hætti. Hún getur gengið nærri fólki og þess þarf 
að gæta að það fari ekki lengra en að eigin þolmörkum í ferðalagi sínu með nefið. 
Þessi aðferð gerir vissulega kröfur til þess sem tekur sér ferðalagið á hendur en 
„að rannsaka trúð er að rannsaka sjálfan sig“ (Wright, 2002). 
 

6 Ályktun  
 
Af niðurstöðum þessarar rannsóknar má draga þá ályktun að tiltekna trúðatækni, 
„L'essentiel“, megi nýta með góðum árangri í þróun leiðtogafærni (e. leadership 
developement), ekki hvað síst á vettvangi verkefnastjórnunar. Niðurstöðurnar 
gefa ennfremur tilefni til að ætla að tæknin geti verið árangursríkt verkfæri til að 
nota í samskiptum innan verkefnateyma. Tæknin þjálfar einstaklinga í hlustun, 
samvinnu, einlægni í samskiptum, að veita umhverfi sínu athygli, taka ábyrgð á 
aðstæðum, bregðast við á yfirvegaðan hátt og ýtir að lokum undir sköpunargáfu. 
Þetta eru allt verðmætir eiginleikar verkefnastjóra og æskilegir samkvæmt 
grunnviðmiðum IPMA um hæfni verkefnastjóra í atferlisvídd.  
 Athyglisvert væri í framhaldinu að rannsaka með markvissari hætti  
hvernig trúðurinn kemur fyrir samanborið við grunnviðmið IPMA um hæfni 
verkefnastjóra í atferlisvídd (ICB3) og hvernig hægt væri að nýta trúðatæknina til 
að þjálfa æskilegt atferli samkvæmt þessum grunnviðmiðum. 
 Áhugavert væri að rannsaka sérstaklega hvort og þá hvernig þessi tækni 
gæti nýst við lausn ágreiningsmála innan teymis. Hvort hana sé hægt að nota við 
að leysa úr djúpum vanda hópa sem eiga orðið erfitt með samstarf sökum 
stirðleika í samskiptum eða jafnvel illdeilna. Kringumstæður trúðsins eru 
kringumstæður án allra átaka eða ágreinings og án fortíðar. Eini tíminn er „hér og 
nú“. 
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Þakkir: 
 
Höfundur vill þakka leiðbeinanda sínum Hauki Inga Jónassyni fyrir hvatninguna og 
rannsóknarsjóði hans fyrir að fljúga námskeiðshaldara til landsins og hýsa hann. 
Einnig vill höfundur þakka trúðameistaranum Rafael Bianciotto fyrir einstaklega 
góða nærveru og fyrir að stíga út úr leikhúsinu og halda námskeið fyrir íslenska 
verkefnastjóra. Höfundur þakkar Borgarleikhúsinu fyrir aðstöðuna og hlýjar 
móttökur, Íslandsstofu fyrir veglegan styrk og Mario Gonzalez, Halldóru 
Geirharðsdóttur, Bergi Þór Ingólfssyni, Magnúsi Geir Þórðarsyni og Hrafnhildi Rós 
Gunnarsdóttur sérstaklega fyrir sitt framlag. Að lokum vill höfundur þakka 
þátttakendum á námskeiðinu sem sýndu mikið hugrekki og voru fallegir trúðar. 
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Viðauki I - Trúðurinn borinn saman við hæfnisviðmið IPMA 
(ICB3) 
 

 
 

Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn

Getur falið öðrum hluta eins valds, ber traust til 
annarra og leiðbeinir þeim til árangurs

Felur öðrum ekki hluta eins valds verkefnum og 
leiðbeinir ekki öðrum

Er alltaf í sambandi við áhorfendur eða 
meðleikara sína á sviðinu og veit að verkefni hans 
eru háð samvinnu við þá

Hefur skýra stefnu, miðlar henni og fylgir henni 
eftir

Getur verið upptekinn af sjálfum sér, skiptir 
auðveldlega um stefnu, er sama hvort hún njóti 
stuðnings eða hefur einfaldlega enga stefnu

Trúðurinn er alltaf með skýran fókus, sýnir öllum 
hvert hann er að fara og hvað hann ætlar að gera 
og gengur ávallt úr skugga um að áhorfendur 
fylgi með

Er leiðandi að eðlisfari, fólk hlustar á og ber traust 
til hans

Verður endurtekið að sanna sig, fólk dregur hann í 
efa

Er alltaf í augnsambandi við einhvern áhorfanda 
og er vakandi fyrir hverju því sem gerist í 
kringum sig. Aðhefst ekki nema með athygli allra

Útdeilir verkum/verkhlutum, notast við SMART, 
verkhlutum sem henta hæfileikum liðsmanns og 
veitir honum frelsi til að finna bestu leiðina

Stjórnar ekki skv. SMART - kenningum og þrengir 
starfsvettvang undirmanna sinna með skilyrðum 
og takmörkunum

Er alltaf opinn fyrir hugmyndum meðleikara 
sinna, tekur undir þær og byggir upp með honum

Er hæfileikaríkur milligöngumaður Getur ekki virkað sem milligöngumaður í ágreiningi Afvopnar árásargirni og leysir ágreining með 
einlægni, hlustun og fókus

Sameinar vald og persónutöfra Virkar veiklundaður og ómarktækur
Er sjarmerandi vegna þeirrar athygli sem hann 
gefur öðrum og vegna þess að hann er reiðubúinn 
að opna sig fyrir þeim

Fyllir fólk eldmóði, fólk er stolt af að vinna með 
honum Fólki finnst persónuleiki hans óaðlaðandi

Er almennt jákvæður og kemur með góða orku 
inn í rýmið en er ekki uppáþrengjandi og skynjar 
þegar tími er kominn fyrir hann að yfirgefa 
svæðið

Veit hvernig á að umbuna og umvanda án þess að 
stuða liðsmenn

Umbunar ekki og vandar um fyrir fólki á rangan 
hátt eða við rangar aðstæður

Tekur inn þakklætisvott sem honum er sýndur og 
þakkar fyrir sig á móti

Tekur fulla ábyrgð og dreifir valdi og verkefnum 
samkvæmt því

Kemur allri ábyrgð og öllum markmiðum yfir á 
liðsmenn

Trúðar hjálpast að á sviðinu við að leysa hvers 
kyns verkefni. Þeir eru háðir hver öðrum því 
fókusinn getur aðeins verið á einum stað í einu, 
óskiptur og þess vegna verða allir að hjálpast að

Tryggir markmið verkefnisins og velferð 
liðsmanna þegar breytingar eru ræddar

Kennir liðsmönnum um og lætur aðra hafa áhrif til 
breytinga á markmiðum, verkefnum eða 
forskriftum verkefnisins

Aðhefst ekkert nema í samvinnu við aðra. Er 
alveg viss um hvert hann er að stefna og ef hann 
efast þá stoppar hann, gaumgæfir aðstæður og 
heldur svo áfram

Tekur meðvitað og uppbyggilega á hegðun 
liðsmanna, setur þeim skýr skilyrði og gefur tíma 
til samskipta

Hefur ekki skýra mynd af afleiðingum eigin 
stjórnunar, felur sig á bakvið tímaskor, forðast 
samskipti

Er aðeins til í samskiptum við aðra. Hlustar af 
athygli og bíður alltaf í 3 sekúndur áður en hann 
svarar eða bregst við á annan hátt

Virkjar þátttöku liðsmanna við ákvarðanatöku eða 
hefur skýrar ástæðlur fyrir því að sleppa því

Tekur allar ákvarðanir sjálfur og kemur þeim ekki á 
framfæri við liðsmenn

Aðhefst ekkert nema í samvinnu við aðra, 
áhorfendur eða meðleikara sína

Beitir stjórnunaraðferðum sem henta viðkomandi 
verkefnisteymi og vinnuaðstæðum, er opinn fyrir 
viðbrögðum/gagnrýni

Stjórnar á fyrirsjáanlegan hátt og er í vörn 
gagnvart gagnrýni á stjórnunaraðferð sína

Breytir alltaf í samræmi við aðstæður hverju 
sinni, vill finna viðbrögð annarra við því sem hann 
gerir 

Er fyrirmynd og viðurkenndur sem leiðtogi innan 
hópsins og meðal hagsmunaaðila

Hegðun hans er ekki talin viðeigandi af öðrum, 
hann sýnir ekki forystu innan hópsins eða gagnvart 
hagsmunaaðilum

Leiðir með því að veita öðrum óskipta athygli og 
með því að vera trúr og sannur í framkomu

Sýnir jafnaðargeð í tali og hegðun, svarar af 
þekkingu á skýran og skilmerkilegan hátt

Talar of hratt, klárar ekki setningar og baðar 
óhóflega út örmum

Gengur ávalt úr skugga um að áhorfendur séu að 
fylgja sér og skilji hvað hann er að fara. 
Viðurkennir fúslega þegar hann veit ekki eitthvað

Heldur ró sinni undir álagi, forðast að sýna óðagot Sýnir ótta og missir stjórna á sér Bíður alltaf í a.m.k 3 sekúndur áður en hann 
bregst við

2.01 FORYSTA (E. LEADERSHIP)
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Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn

Er virkur við að efla trú hagsmunaaðila á 
verkefninu

Hefur takmarkaða trú á verkefninu umfram eigin 
hagsmuni, hefur ekki auga fyrir hagsmunum 
annarra

Er ávallt með athyglina út fyrir sjálfan sig, passar 
að áhorfendur fylgi sér og er næmur á tilfinningar 
annarra

Tekur vel í frumkvæði annarra og hvetur til 
virkrar þátttöku þeirra

Takmarkar þátttöku fólks við tiltekin verk, hefur 
ekki hug á frumkvæði, sinnir ekki valddreifingu, 
tekur allt hrós til sín og kennir öðrum um það 
sem miður fer

Er alltaf opinn fyrir hugmyndum meðleikara sinna, 
tekur undir þær og byggir upp með honum

Er áhugasamur og jákvæður, brosmildur og 
þjónustulundaður án þess þó að missa sjónar á 
markmiðum verkefnisins

Gerir fólk taugaveiklað í kringum sig og sér bara 
vandamál og vesen eða sýnir áhuga en missir 
sjónar á markmiðum verkefnis

Er jákvæður og einlægur. Er ekki til nema í 
sambandi við og fyrir aðra. Hlutverk hans er að 
þjóna verkefninu, sögunni, áhorfendum og 
meðleikurum

Lítur á gagnrýni sem áhuga á verkefninu Ræður ekki við gagnrýni, nýtir hana ekki 
verkefninu til framdráttar

Hræðist ekki mistök og þakkar fyrir þegar honum 
er bent á þau. Hann veit að mistök geta falið í sér 
mikil tækifæri

Er virkur í eftirfylgni með áhuga á verkefninu Tekur ekki á því þegar áhuginn dalar Er mjög meðvitaður um andrúmsloftið og 
stemninguna og næmur á tilfinningar annarra

Gerir verkefnisáætlunina að verkefni hópsins Þröngvar verkefnisáætluninni upp á hópinn
Planar ekki langt fram í tímann. Dvelur í núinu. 
Veður ekki áfram án þess að vita hvert hann er að 
fara og hvernig hann ætlar að komast þangað

Sýnir raunsæja bjartsýnishegðun, leitar ávallt 
eftir valkostum þegar vandamál koma upp

Bendir á vandamálin án þess að koma með 
valkosti að lausn, bíður eftir því að aðrir taki 
ákvörðun

Hræðist ekki mistök og þakkar fyrir þegar honum 
er bent á þau. Hann veit að mistök geta falið í sér 
mikil tækifæri

Veit hvenær og hvernig á að virkja aðra Vinnur einn Er alltaf í samvinnu/sambandi við aðra, 
áhorfendur eða meðleikara sína

Sýnir viljastyrk fyrir hönd verkefnisins Gefst auðveldlega upp og missir móð
Hefur ekki möguleika á að gefast upp, hann þarf 
alltaf að klára verkefnið eða sýninguna í samvinnu 
við áhorfendur og meðleikara sína

Örvar þátttöku hópsins og samstarf á milli þeirra 
sem búa yfir ólíkri fagþekkingu

Kemur í veg fyrir eða tefur uppbyggilega 
hópvinnu, forðast samstarf á milli þeirra sem búa 
yfir ólíkri fagþekkingu

Er alltaf opinn fyrir hugmyndum meðleikara sinna, 
tekur undir þær og byggir upp með honum

Felur öðrum ábyrgð og dreifir valdi Sinnir ekki verkdreifingu, tekur allt hrós og kemur 
sök á aðra

Byggir tilveru sína á sambandi við aðra, kemst 
ekkert án áhorfenda

2.02 SKULDBINGING OG DRIFKRAFTUR (E. ENGAGEMENT AND MOTIVATION)

Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn
Hefur stjórn á tilfinningum sínum og mikið 
jafnaðargeð

Er skapstyggur, fúllyndur og óútreiknanlegur, 
missir of stjórn á sér

Bíður alltaf í 3 sekúndur áður en hann bregst við 
á nokkurn hátt

Er jákvæður gagnvart uppbyggilegri gagnrýni, 
tekur ekki þátt í persónulegum dylgjum, 
fyrirgefur

Móðgast eða er þóttafullur gagnvart gagnrýni, er 
uppstökkur, tilfinningasamur og sýnir litla 
sjálfsstjórn, hefur horn í síðu annarra

Hræðist ekki mistök og þakkar fyrir þegar honum 
er bent á þau. Hann veit að mistök geta falið í sér 
mikil tækifæri

Er fær um að taka þátt í umræðum og rökræðum 
innan hópsins, lægir öldur

Hunsar ágreining, tekur ekki eftir því sem gerist 
óformlega, kyndir undir skoðanaágreining

Veitir öllu í umhverfi sínu athygli. Afvopnar 
árásargirni með einlægni, hlustun og fókus

Styður rökræður innan hópsins, leitar eftir sátt 
um málefni

Skiptir sér ekki af ágreiningi, notar valdboð og 
yfirgana, rakkar skoðanir annarra niður

Afvopnar árásargirni með einlægni, hlustun og 
fókus

Er opinskár og hreinskilinn um eigin 
streituvaldandi aðstæður og annarra

Viðurkennir ekki streitu og tekur einkenni um 
streitu ekki alvarlega Er opinn og einlægur, sýnir tilfinningar

Finnur jafnvægi milli vinnu og einkalífs Er vinnualki, alltaf með hugann við vinnuna, 
vanrækir fjölskyldu og einkalíf

Skilur persónuleg vandamál eftir fyrir utan 
vinnurýmið

2.03 SJÁLFSSTJÓRN (E. SELF-CONTROL)

Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn
Færir rök fyrir ákvörðunum sínum gagnvart 
verkefnisteymi Miðlar ekki ákvörðunum til verkefnisteymis Gengur ávallt úr skugga um að allir skilji það sem 

hann segir eða gerir

Hegðar sér í samræmi við aðstæður, er 
áreiðanlegur, traustur og heldur trúnað

Óviðunandi hegðun, virkar óáreiðanlegur, bregst 
trúnaði

Er sífellt að lesa umhverfi sitt og bregst við 
aðstæðum hverju sinni. Tekur ábyrgð á 
aðstæðum og leysir í samvinnu við áhorfendur og 
meðleikara

Hlustar af athygli á aðra Virðir innlegg annarra að vettugi, grípur fram í fyrir 
þeim, talar mikið Hlustar af athygli á aðra

Vekur áhuga og virkar hvetjandi á hópinn Gagnrýnir, er ófær um hvatningu Er alltaf opinn fyrir hugmyndum meðleikara 
sinna, tekur undir þær og byggir upp með honum

Hefur opið og jákvætt viðhorf, er raunsær 
bjartsýnismaður Heldur sér utan við hópinn, er fálátur og svartsýnn Hefur opið og jákvætt viðhorf, er hugmyndaríkur 

bjartsýnismaður

Sýnir áhrif og umboð Missir tökin og athyglina Heldur athygli með því að hlusta og vera í 
augnsambandi við áhorfendur

Tekur til greina og virðir skoðanir minnihluta Tekur einungis mið af skoðunum meirihlutans eða 
þeirra sem valdið hafa

Hlustar af athygli á alla og bregst við því sem 
hann heyrir

2.04 ÁKVEÐNI (E. ASSERTIVENESS)
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Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn

Bregst við á yfirvegaðan hátt Er of upptrekktur til að stýra aðstæðum Bíður allaf í 3 sekúndur áður en hann bregst við 
nokkru

Notar kímni og dæmisögur sem gagnast 
verkefninu

Notar ekki kímni og dæmisögur eða notar þær á 
rangan hátt

Á gott með að sjá kómískar hliðar á málunum og 
er eðlislægt að nota það

Er fær um að draga úr spennu í aðstæðum á 
réttum tíma

Endar með að magna upp spennu með því að 
beita röngum aðferðum eða beita þeim á röngum 
tíma

Lætur aldrei vera að minnast á það sem þarf að 
minnast á. Nær með einlægninni og hlustun að 
draga úr óþægilegu andrúmslofti 

Veitir því athygli þegar erfiðar aðstæður eru í 
uppsiglingu, grípur inn í þær á óvæntan og 
óhefðbundinn hátt sem skilar hámarksárangri

Er ekki meðvitaður um hvað er í gangi, er ekki 
frumlegur í inngripi sínu eða notar eingöngu 
hefðbundnar stjórnunaraðferðir

Veitir því athygli þegar erfiðar aðstæður eru í 
uppsiglingu, grípur inn í þær á óvæntan og 
óhefðbundinn hátt sem skilar hámarksárangri

Veitir spennuþrungnum aðstæðum athygli og 
vindur ofan af þeim þar sem hægt er

Er orsökin að óþarfa spennu og gerir ekkert til að 
drga úr henni

Veitir spennuþrungnum aðstæðum athygli og 
vinnur úr þeim á skapandi hátt

Er fær um að meta eigið ástand og slaka á í tíma Er ófær um að meta eigið ástand og grípa inn í Er fær um að meta eigið ástand og slaka á í tíma

Gerir ráð fyrir aðgerðum til að efla liðsheild í tíma 
- og fjárhagsáætlunum

Gerir eingöngu ráð fyrir verkum í tíma - og 
fjárhagsáætlunum  -

2.05 SLÖKUN (E. RELAXATION)

Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn
Er sveigjanlegur og aðlagast breytingum 
auðveldlega án þess að missa sjónar á 
hagsmunum verkefnisins

Er stífur og hræðist breytingar, gleymir 
hagsmunum verkefnisins

Er sveigjanlegur og aðlagast breytingum 
auðveldlega án þess að missa sjónar á 
hagsmunum verkefnisins

Er jákvæður í garð mismunandi aldurs, kyns, 
kynhneigðar, trúarbragða, menningar og fötlunar

Hunsar mismunandi aldur, kyn, kynhneigð, trú, 
menningu og fötlun

Er jákvæður í garð mismunandi aldurs, kyns, 
kynhneigðar, trúarbragða, menningar og fötlunar

Stýrir samstarfi, leiðir hópinn Hugsar allt út frá verkum, stýrir hópnum eins og 
vél

Stýrir samstarfi, leiðir hópinn og styður aðra í 
forystu

Hefur breiða almenna þekkingu og getur aðlagað 
það sem hann kemur á framfæri að þeim hópi 
sem talað er við

Getur ekki tjáð sig við þá sem hafa ekki sama 
bakgrunn og hann, er illskiljanlegur

Gengur ávallt úr skugga um að allir skilji hvað er í 
gangi á sviðinu

Hvetur til opinskárrar umsæðu, hann er 
þægilegur í umgengni og snyrtilegur og það er 
gott að vinna með honum

Dregur úr opinskárri umræðu, hann er 
óþægilegur í umgengni og ósnyrtilegur og það er 
ekki gott að vinna með honum

Hvetur til opinskárrar umsæðu, hann er þægilegur 
í umgengni, snyrtilegur og nákvæmur og það er 
gott að vinna með honum

Hefur opið og jákvætt viðhorf, er raunsær 
bjartsýnismaður Er svartsýnn, tekur ekki eftir öðru fólki, fálátur Hefur opið og jákvætt viðhorf, er skapandi 

bjartsýnismaður

Vekur traust og gefur af sér góðan þokka Virkar óáreiðanlegur Vekur traust og gefur af sér góðan þokka

Tekur öðrum opnum örmum, tekur oft fyrsta 
skrefið að viðkynningu

Bíður eftir því að aðriri hafi frumkvæðið, heldur 
sig til hlés og er var um sig

Tekur öðrum opnum örmum, tekur oft fyrsta 
skrefið að viðkynningu

Er virkur í að stýra hagsmunaaðilum, viðheldur 
formlegum og óformlegum samskiptum við þá

Lætur aðra finna fyrir andúð sinni á þeim, telur 
sig vita allt best sjálfr og æskir ekki eftir innleggi 
frá hópnum

Hvetur alla til að deila skoðunum sínum, gengur 
úr skugga um að allir viti hvert hann er að stefna. 
Finnur sig vel í óformlegum samskiptum

Virðir minnihlutahópa, unir öðrum velgengni Hugar eingöngu að núverandi valdapólitík Virðir minnihlutahópa, unir öðrum velgengni

2.06 OPINSKÁ UMRÆÐA (E. OPENNESS)

Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn
Er skapandi, bregst jákvætt við áskorunum og er 
opinn fyrir nýjum hugmyndum

Heldur sig við þekktar og reyndar lausnir og er 
óöruggur gagnvart því óþekkta

Er skapandi, bregst jákvætt við áskorunum og er 
opinn fyrir nýjum hugmyndum

Er bjartsýnn á að nýjar hugmyndir leiði til 
hagkvæmra lausna

Hafnar hugmyndum sem óhagkvæmum án þess að 
meta þær

Er bjartsýnn á að nýjar hugmyndir leiði til 
hagkvæmra lausna

Jafnar ágreining með því að skilgreina nýjar 
raunhæfar hugmyndir um leið og hann tekur tillit 
til mismunandi skoðana

Er ekki fær um að samþætta ólík sjónarmið. Velur 
á milli ólíkra hugmynda þannig að hópurinn klofnar

Jafnar ágreining með einlægni, hlustun og fókus 
og vinnur úr þeim hugmyndum sem koma

Finnur lausnir með því að beita frjórri hugsun, 
nýjum aðferðum og tólum og heilbrigðri skynsemi

Getur ekki samþykkt nýjungar sem leið til að fást 
við erfiðar aðstæður, beitir ekki heilbrigðri 
skynsemi

Finnur lausnir með því að hlusta á aðra, veita 
umhverfi sínu athygli og leyfir því að hafa áhrif á 
sig með skapandi hætti

Hvetur fólk til að koma með hugmyndir, sér 
möguleikana og skipuleggur traust ferli til að 
finna skapandi lausn

Leitar ávallt eftir þekktri lausn á öllum vanda, er 
ósáttur við óvissu og stýrir ekki ferlum sem fela í 
sér skapandi hugsun

Er alltaf opinn fyrir hugmyndum meðleikara 
sinna, tekur undir þær og byggir upp með honum

Stýrir umfangi og breytingum verkefnis Hafnar öllu sem er utan við upphaflegt umfang Er alltaf tilbúinn til að bregðast við breytingum og 
vinna úr nýjum aðstæðum

Er næmur fyrir tilfinningum annarra, notar innsæi 
við úrlausn vandamála og til að treysta samskipti

Er yfirborðskenndur, beitir ekki innsæi og horfir 
framhjá tilfinningum fólks. Heldur sig eingöngu við 
rökhugsun

Er næmur fyrir tilfinningum annarra, notar 
hlustun og einlægni til að treysta samskipti og 
leysa vandamál

Hlustar á og beitir eigin innsæi við að fá 
hugmyndir Hafnar innsæi

Leyfir umhverfinu að hafa áhrif á sig til skapandi 
verka og fylgist vel með hvaða áhrif gjörðir hans 
hafa á umhverfi sitt

Beitir óhefðbundnum aðferðum til hagsmuna fyrir 
verkefnið. Tekur hugmyndaríkar ákvarðanir til að 
draga úr áhættu

Samþykkir ávallt stöðuna eins og hún er, jafnvel þó 
að hagsmunir verkefnis séu í húfi. Tekur enga 
áhættu

Er ávalt opinn og hugmyndaríkur, óhræddur við 
að taka áhættur en fer sér að engu óðslega

2.07 SKÖPUNARGÁFA (E. CREATIVITY)
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Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn
Hagar sér eins og verktaki Fylgir einungis fyrirmælum  -

Sýnir hæfni í að ljúka málum Nær ekki að ljúka málum Finnur ávallt leiðir til að klára verkefni í samvinnu 
við aðra

Leitar sífellt tækifæra til umbóta Samþykkir stöðugt hlutina eins og þeir eru. Býður 
kyrrstöðu ekki byrginn Leitar sífellt tækifæra til umbóta

Leitar ávallt lausna á vandamálum svo ekki þurfi 
að breyta áætlunum

Er ekki skapandi við leit á lausnum á vandamálum 
eða áskorunum. Breytir öllum vandamálum 
breytinganna vegna

Er skapandi við leit að lausnum á vandamálum

Er tækifærisdrifinn án þess að líta framhjá 
áhættuþáttum

Er áhættufælinn og lítur alfarið framhjá 
tækifærum

Er tækifærisdrifinn án þess að líta framhjá 
áhættuþáttum

Hefur auga með nýjungum og tækifærum (t.d. á 
sviði tækni, markaða, keppinauta o.s.frv) sem 
geta haft áhrif á verkefnið og bregst við þeim

Heldur sig innan samþykktra marka og missir 
iðulega af þeim nýjungum og tækifærum sem 
gagnast hefðu mátt verkefninu

Hefur auga með nýjungum og tækifærum sem 
geta haft áhrif á verkefnið og bregst við þeim

Stýrir hagsmunaaðilum af myndarskap Vanrækir hagsmunaaðila Heldur vel utan um alla hlutaðeigandi

Stýrir væntingum opinskátt og vel, uppfyllir eða 
fer fram úr væntingum

Hefur ekki skýra stjórn á væntingum eða gerir sér 
of miklar væntingar

Stýrir væntingum opinskátt og vel, uppfyllir eða 
fer fram úr væntingum

Hefur auga með smáatriðunum en þó ekki þannig 
að hann tapi yfirsýn

Hefur ekki auga með smáatriðum sem skipta 
máli. Hefur enga yfirsýn Hefur auga með öllu sem gerist í umhverfi sínu

2.08 ÁRANGURSMIÐUN (E. RESULTS ORIENTATION)

Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn
Gerir sér grein fyrir skilvirkni í verkefninu og 
hegðar sér í samræmi við það

Gerir sér ekki grein fyrir eða miðlar ekki 
upplýsingum um skilvirkni, er ekki góð fyrirmynd

Gerir sér grein fyrir skilvirkni í verkefninu og 
hegðar sér í samræmi við það

Getur falið öðrum einstök verk og láta þá sjá um 
þau, treystir öðrum, grípur inn í 
undantekningartilvikum

Reynir að framkvæma öll verk sjálfur og ber lítið 
traust til annarra. Engin verkdreifing

Er örlátur á fókusinn og gefur hann reglulega yfir 
til meðleikara sinna og þá um leið einstakar 
gjörðir þeirra. Trúðar vinna allt í náinni samvinnu 
og hjálpast að. 

Stjórnar og gerir viðeigandi breytingar, upplýsir 
strax og unnt er ef áætlun stenst ekki, kemur 
með tillögur og valkosti fyrir yfirstjórnendur. 
Yfirstjórn hefur á tilfinningunni að hún hafi stjórn 
á aðstæðum

Lofar nýju notagildi eða afurðum án þess að 
tryggja að breytingum verði komið við og/eða án 
þess að úthluta viðbótaraðföngum. Leggur of 
seint fram breytingar á áætlun til yfirstjórnar. 
Yfirstjórn hefur á tilfinningunni að hún hafi ekki 
stjórn á aðstæðum

Gengur úr skugga um að allir séu vel upplýstir um 
það sem er í gangi á sviðinu. Veitir öllu sem gerist 
athygli og bregst við á yfirvegaðan og skapandi 
hátt í samvinnu við aðra

Setur fundi stundvíslega og lýkur þeim eins fljótt 
og hægt er

Mætir seint á fundi, lætur þá dragast meir en 
nauðsynlegt er

Er nákvæmur og segir og gerir aðeins það sem er 
nauðsynlegt, „L'essentiel“

Kappkostar að ná fram endurbótum, örvar 
stöðugt aðra til að leita betri leiða

Hefur ekki tilfinningu fyrir eða áhuga á 
endurbótum. Mannskapurinn á auðvelt með að 
gera honum til hæfis

Er alltaf opinn fyrir hugmyndum meðleikara sinna, 
tekur undir þær og byggir upp með honum

Hefur bæði orku og úthald til að halda áfram Virkar hæggengur, hefur litla þolinmæði, gefst 
auðveldlega upp Hefur bæði orku og úthald til að halda áfram

Skapar eldmóð hjá öðrum, óskar eftir jákvæðu 
innleggi og er opinn fyrir gagnrýni

Er ófær um að hvetja aðra, kemur með 
óréttmæta gagnrýni og er ekki sjálfur opinn fyrir 
gagnrýni

Er annt um að finna viðbrögð annarra við því sem 
hann gerir

Kemur auga á vannýtingu aðfanga og grípur til 
úrræða

Lítur framhjá iðjuleysi og bregst ekki við 
viðvörunum annarra Bregst við öllu því er hann verður áskynja 

Beitir skilvirkni með árangursríkum hætti Notar skilvirkni á röngum sviðum, neyðir fólk til 
að gera mistök Beitir skilvirkni með árangursríkum hætti

2.09 SKILVIRKNI (E.EFFICIENCY)

Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn
Tekur ætíð tillit til tillagna hins aðilans; er 
sanngjarn

Þvingar eigin tillögur í gegn á kostnað annarra; er 
ósanngjarn

Byggir tilveru sína á samskiptum við áhorfendur 
og meðleikara sína, vinnur allt í samvinnu við þá

Er fær um að leiða samræður og óskar eftir 
viðbrögðum/gagnrýni. Tekur gagnrýni vel Hefur að engu eða hafnar endurgjöf annarra Hlustar á alla og lifir á viðbrögðum annarra

Tekur á málum af festu, sem lokaúrræði, og 
afgreiðir þau ávallt með rökum og staðreyndum

Forðast venjulega að taka á málum, eða særir fólk 
með því að vera árásargjarn við aðstæður þar sem 
afgreiða þarf mál

Fylgir ávallt innri rödd eftir að hafa vegið og 
metið aðstæður

Minnist á slæma hegðun annarra á tillitssaman 
hátt, gagnrýnir aðra á uppbyggilegan hátt

Lítur framhjá eða lætur viðgangast slæma hegðun 
hjá öðrum, telur sig vita allt betur en aðrir, refsar 
og niðurlægir aðra

Umgengst alla af virðingu og vill gera vel við alla

Hegðar sér með jákvæðum hætti þegar um er að 
ræða uppbyggilega gagnrýni, bregst ekki við 
árásum af ofsa, fyrirgefur öðrum

Móðgast við gagnrýni, bregst við með árásargirni á 
tilfinningalegan hátt, með skapofsa

Hræðist ekki mistök og þakkar fyrir þegar honum 
er bent á þau. Hann veit að mistök geta falið í sér 
mikil tækifæri. Fyrirgefur öðrum

Styður samráðsferli innan hópsins, kemst að 
sameiginlegri niðurstöðu með öðrum

Vanrækir ágreining, beitir valdi, eyðir andstæðri 
afstöðu og beygir aðra undir sig

Trúðar vinna ætíð saman að markmiðum sínum 
og hjálpast að. Verða að vera sammála um hvert 
skuli stefna til þess að komast áleiðis

Tekur ákvarðanir sem eru byggðar á rökum og 
röksemdarfærslu og er mjög fær um að útskýra 
ákvarðanir

Forðast ákvarðanir eða tekur ákvörðun án 
nægilegs samráðs og útskýringa

Getur alltaf rökstutt ákvarðanir sínar sem eru 
afleiðing einhvers sem hann verður áskynja í 
umhverfi sínu

Færir fram rök með nákvæmum, skýrum og 
rökrænum hætti

Deilir viðstöðulaust, nær ekki aðalatriðinu, er 
órökviss eða fer að segja sögur

Tekur sér tíma til að hugsa og segir aðeins hið 
nauðsynlega, „L'essentiel“

Kemur með aukna orku inn í hópinn og virkjar 
orku allra meðlima

Starfar aðallega einn eða e.t.v. Með fáum nánum 
kunningjum

Kemur með aukna orku inn í hópinn því hann 
fylgist svo vel með umhverfi sínu og virkjar orku 
allra meðlima því hann vill alltaf hafa alla með

Hefur úthald til þess að finna lausnir og gerir sér 
far um að hafa raunverulegan áhuga á þeim sem 
taka þátt í verkefni

Hugsar ekki heildstætt, frestar í sífellu, hunsar 
mótmæli og gerir sér upp tímaskort

Gefst ekki upp við að finna nýjar lausnir og vinnur 
ávallt í samvinnu við alla hlutaðeigandi á sviðinu

Er vel undirbúinn og upplýstur. Er fær um að leiða 
málefnalegar umræður

Er hvorki undirbúinn né upplýstur og er ekki fær 
um að leiða umræður með viðeigandi hætti

Setur fordæmi í umræðum með því að veita 
hlustun og athygli, vera opinn og segja aðeins hið 
nauðsynlega

2.10 SAMRÁÐ (E. CONSULTATION)
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Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn
Hefur hæfileika til að taka þátt í 
samningaumleitunum og úthald til að fara í 
gegnum ferlið þangað til árangur næst með 
niðurstöðu í málinu

Hefur litla hæfileika til að taka þátt í 
samningaviðræðum, virðist hæggengur, býr ekki 
yfir þolinmæði, gefst fljótlega upp

Er mjög þolinmóður og með mikið úthald, bíður 
alltaf í 3 sekúndur áður en hann bregst við

Leggur sig fram við að forðast og leiðrétta 
óviðurkvæmilega hegðun Leita að sökudólgum, kennir öðrum um Vandar sig í samskiptum við aðra og nær með 

einlægni fram hinu besta í öðrum

Stefnir að sigri - staða þar sem báðir aðilar vinna; 
hefur frumkvæði að því að vekja upp 
viðskiptasambönd eða samstarf til lengri tíma

Virðir ekki hagsmuni annarra, stefnir að sigri - 
tapstaða, hefur skammtímaviðhorf til viðskipta - 
eða vinnusambanda

Er ekki til nema í samskiptum við aðra og stefnir 
þess vegna ekki að því að sigra einn

Tjáir sig skilmerkilega og með skýrum hætti, 
forðast ónauðsynleg smáatriði Missir samhengið í rökræðum Gerir og segir aðeins hið nauðsynlega 

„L'essentiel“

Skilgreinir markmið og aðstæður 
samningaumleitana

Undirbýr sig ekki nægilega áður en hann byrjar 
samningaumleitanir

Gengur alltaf úr skugga um að skilja sjálfur það 
sem fyrir liggur að gera og um leið og það er 
rætt, komast allir að sameiginlegum skilningi

Skapar rétta andrúmsloftið fyrir 
samningaumleitanir. Tekur þátt í viðræðum af 
sanngirni og jafnvægi

Skapar óþægilegt andrúmsloft meðan á 
samningaumleitunum stendur. Tekur aðeins þátt í 
viðræðum út frá eigin sjónarhorni, skortir 
jafnvægi í aðkomu sinni

Nálgast alla af einlægni og virðingu, hlustar og 
veitir óskipta athygli sem skapar gott andrúmsloft

Virðir kröfur og tillögur gagnaðila, ræðir málið á 
efnislegum grunni

Reynir að þvinga gagnaðila til að samþykkja sína 
afstöðu

Hlustar af athygli á aðra og kemur sér að 
kjarnanum í umræðunum, „L'essentiel“

Getur rætt og útskýrt sína afstöðu af skynsemi án 
þess að fyrirverða sig

Ver sína afstöðu af einþykkni og er ekki tilbúinn 
að slá af kröfum

Á það á hættu að vera „of“ einlægur ef aðstæður 
eru óheiðarlegar

Er heiðarlegur og sanngjarn varðandi eigin 
hagsmuni og markmið

Dylur eigin hagsmyni og er ekki heiðarlegur og 
hreinskilinn

Er heiðarlegur og sanngjarn varðandi eigin 
hagsmuni og markmið

Heldur uppi umleitunum af festu að því er tekur 
til efnisþátta viðræðna en viðheldur jákvæðu og 
persónulegu sambandi

Afstaðan til samningaumleitana er sú að koma sér 
upp ósveigjanlegri afstöðu bæði að því er varðar 
efni umleitananna og varðandi mannleg samskipti

Heldur uppi umleitunum af festu að því er tekur til 
efnisþátta viðræðna en viðheldur jákvæðu og 
persónulegu sambandi. Speglar samræður sínar 
við meðleikara í áhorfendum

Athugar vandlega hagsmuni og persónulegt mat 
til að komast að uppbyggilegum lausnum

Mótar sér ósveigjanlega afstöðu frá upphafi og 
neitar að slá nokkuð af kröfum sínum

Stefnir alltaf að góðu sambandi við aðra í kringum 
sig

Gerir sér far um að skilja afstöðu gagnaðila, 
persónulegt sjónarhorn hans, og hlustar af athygli

Veldur misskilningi með orðum sínum og gerir sér 
ekki far um að segja sig í spor gagnaðila

Hlustar alltaf af athygli og gerir sér far um að 
skilja aðra

2.11 SAMNINGAUMLEITANIR (E. NEGOTIATION)

Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn
Er fær um að ræða ágreiningsefni við 
verkefnisteymið, miðlar málum, rökræðir og er 
meðvitaður um ágreiningsmál sem eru í aðsigi

Hunsar ágreining sem er í aðsigi, veit ekki hvað 
gerist óformlega, veldur ágreiningi

Er næmur á umhverfi sitt og tilfinningar annarra, 
jafnar ágreining með einlægum samræðum, 
hreinskiptum spurningum og hlustun

Er aðgengilegur, hefur ávallt nægan tíma til að 
hlusta, vinnur með hópnum og öðrum 
hagsmunaaðilum

Er alltaf upptekinn og einangraður, heldur aðeins 
formlega fundi. Hefur engin óformleg eða 
félagsleg samskipti við hópinn

Er aðgengilegur, hefur ávallt nægan tíma til að 
hlusta, vinnur með hópnum og öðrum 
hagsmunaaðilum

Lítur á óvissu sem áskorun Hleður upp áhættuþáttum og vandamálum Lítur á óvissu sem áskorun

Er hreinskilinn/hreinskiptinn þegar hann tekst á 
við hagsmuni sem eru gagnstæðir í 
ágreiningsmálum og neyðartilvikum

Er virkur þátttakandi í því að skapa deilur innan 
liðsheildar sem leiðir til ágreinings eða 
neyðarástands

Er hreinskilinn/hreinskiptinn þegar hann tekst á 
við hagsmuni sem eru gagnstæðir í 
ágreiningsmálum og neyðartilvikum

Hegðar sér með jákvæðum hætti þegar fram 
kemur ásættanleg gangrýni, bregst við af 
jafnaðargeði gagnvart persónulegum atlögum, 
fyrirgefur

Mógðast eða reiðist vegna gagnrýni, bregst við 
atlögum af ójafnvægi, ber kala til annarra

Hegðar sér með jákvæðum hætti þegar fram 
kemur ásættanleg gangrýni, bregst við af 
jafnaðargeði gagnvart persónulegum atlögum, 
fyrirgefur

Er sanngjarn, sáttur við tillögur annarra, fellst á 
endurgjöf annarra án gremju

Þvingar fram eigin tillögu á kostnað annarra, 
hafnar uppbyggilegri endurgjöf annarra

Er sanngjarn, sáttur við tillögur annarra, fellst á 
endurgjöf annarra án gremju

Gerir greinarmun á persónulegum samskiptum og 
starfstengdum vandamálum og leysir þau með 
réttir forgangsröðun

Blandar saman persónulegum tengslum og 
faglegum vandamálum

Gerir greinarmun á persónulegum samskiptum og 
starfstengdum vandamálum og leysir þau á 
skapandi hátt

Kemur fram af öryggi og jákvæðni, kemur fram 
við þá sem aðild eiga af virðingu gagnvart 
einstaklingnum og hlutverki hans

Er hrokafullur, kemur fyrir sjónir sem 
berstkjaldaður, beitir aðra meðlimi hópsins 
brögðum

Kemur fram af öryggi og jákvæðni, kemur fram 
við þá sem aðild eiga af virðingu gagnvart 
einstaklingnum og hlutverki hans

Er fær um að nýta sér ágreining til hagsbóta fyrir 
verkefnið

Vanrækir undirliggjandi deiluefni, er ekki tilbúinn 
til að verja verkefnið allt til loka

Er fær um að nýta sér ágreining til hagsbóta fyrir 
verkefnið

2.12 ÁGREININGUR OG KRÍSUR (E. CONFLICT & CRISIS)
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Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn
Er áreiðanlegur: skilar af sér því sem samþykkt 
hefur verið með þeim gæðum sem krafist er, á 
réttum tíma og innan ramma kostnaðaráætlunar

Er óáreiðanlegur: skilar af sér minna en því sem 
lofað hefur verið, of seint, eða kostnaður fer fram 
úr fjárhagsáætlun

Gerir alltaf sitt allra besta til að standa undir 
væntingum

Skilar af sér skýrslum sem eru byggðar á 
nægilegum upplýsingum á réttum tíma, til 
verkefniseiganda, ef aðstæður koma upp sem 
leiða munu til þess að verkefnið fari út yfir 
ásættanleg þolmörk

Starfar samkvæmt grundvallarreglunni „látið kyrrt 
liggja, skiptið ykkur ekki af því“. Skilar af sér 
skýrslum of seint þannig að verkefniseigandi getur 
ekki nýtt sér upplýsingarnar til að hafa áhrif á 
útkomuna

Veitir öllu í umhverfi sínu athygli, bregst við því 
sem gerist á yfirvegaðan og skapandi hátt

Er áreiðanleigur, sýnir trúnað Er óáreiðanlegur, bregst trúnaði Er áreiðanlegur og sannur, sýnir trúnað og 
virðingu

Finnur til ábyrgðar varðandi árangur verkefnisins 
fyrir hönd allra hagsmunaaðila Áfellist ætíð aðra Finnur til ábyrgðar varðandi árangur verkefnisins 

fyrir hönd allra hagsmunaaðila

Tekur á sig fulla ábyrgð, skilgreinir undirábyrgð á 
réttan hátt

Yfirfærir allar skuldbindingar og markmið 
milliliðalaust frá verkefniseiganda til meðlima 
verkefnisteymisins

Tekur á sig fulla ábyrgð  í samvinnu við 
meðleikara sína

Stjórnar hegðun meðlima verkefnisteymisins af 
samviskusemi og með uppbyggilegum hætti, 
beitir agaviðbrögðum og gefur sér tíma til að 
halda uppi samskiptum

Hefur ekki skýrt mótaðan skilning á áhrifum 
stjórnunaraðgerða af sinni hálfu, lætur tímaskort í 
veðri vaka

Hvetur til góðrar hegðunar þeirra sem hann 
umgengst með því að vera fyrirmynd, vera 
einlægur og hlusta

Gengur vel að miðla upplýsingum Á í erfiðleikum með að miðla upplýsingum Gengur alltaf úr skugga um að allir skilji hvað er í 
gangi á sviðinu

2.13 ÁREIÐANLEIKI (E. RELIABILITY)

Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn
Skoðar af alvöru gildismat annarra, tilfinningar 
þeirra, óskir og þarfir samtímis því að viðhalda 
einbeitingunni á umfang verkefnisins

Virðir ekki gildismat annarra, tilfinningar, óskir og 
þarfir, hefur að engu innlegg þeirra

Skoðar af alvöru gildismat annarra, tilfinningar 
þeirra, óskir og þarfir samtímis því að viðhalda 
einbeitingunni á umfang verkefnisins

Gerir ráð fyrir nægilegu athafnasvigrúmi fyrir 
undirmenn til að þeim sér fært að vinna verk sín 
með eigin sniði

Takmarkar athafnasvigrúm undirmanna með því 
að leggja á þá kvaðir og stjórna þeim

Gefur meðleikurum sínum fókus og svigrúm til að 
þróa eigin hugmyndir og styður við þær

Lætur meðlimi verkefnisteymis taka þátt í 
ákvarðanatöku eða hefur góða og gilda ástæðu til 
þess að taka ákvörðun án þátttöku þeirra

Tekur ákvarðanir af sjálfsdáðum og miðlar þeim 
ekki til meðlima verkefnisteymis eða þátttakenda

Breytir alltaf í samráði við áhorfendur og 
meðleikara sína

Sýnir af sér gott fordæmi og er viðurkenndur sem 
leiðtogi Framkoma hans er ekki talin viðeigandi Sýnir af sér gott fordæmi í hegðun

Hefur hæfilegt jafnvægi á milli eigin hagsmuna og 
annarra

Gengur fram á grundvelli eigin hagsmuna og 
vanrækir algerlega hagsmuni annarra

Setur hagsmuni annarra í forgang án þess að 
ganga nærri sínu innra sjálfi

Svarar án undanbragða Veitir verkefnateyminu ekki svar varðandi störf 
þeirra Svarar án undanbragða

Skapar starfsáhuga hjá öðrum Gagnrýnir, er ófær um að hvetja aðra Hvetur til nýrra hugmynda og gefur þeim vængi 
með fókus og athygli

Hefur reglulega samband við þátttakendur Forðast samskipti við þátttakendur Hefur reglulega samband við þátttakendur

Skapar traust Virkar óáreiðanlegur Skapar traust

Verkefnisteymið og aðrir hagsmunaaðilar eru 
sáttir við hann Er utanveltu Er laus við ágreining og hefur góða nærveru

2.14 GILDISVIRÐING (E. VALUES APPRECIATION)

Æskilegt ferli Atferli sem þarf að bæta Trúðurinn

Er meðvitaður um siðferðileg álitaefni Er ekki meðvitaður um eða leiðir hjá sér 
siðferðileg álitaefni

Er meðvitaður um siðferðileg álitaefni og hlustar á 
innri rödd sína

Hegðar sér af virðingu þegar hann tekur 
siðferðileg álitaefni og skoðanamun til umræðu

Gerir gys að eða sýnir að öðru leyti ekki virðingu 
gagnvart siðferðilegum álitaefnum

Hegðar sér af virðingu þegar hann tekur 
siðferðileg álitaefni og skoðanamun til umræðu

Kemur fram af heilindum og er opinn varðandi 
eigin persónulegar og faglegar siðareglur

Leitar sífellt málamiðlana út yfir siðferðileg 
takmörk, er óheiðarlegur að því er varðar 
siðferðileg álitaefni

Kemur fram af heilindum og er opinn varðandi 
eigin persónulegar og faglegar siðareglur

Heldur sig við og virðir siðareglur jafnvel þegar 
um ágreining eða krísur er að ræða

Hunsar siðareglur eða hegðar sér ekki siðferðilega 
rétt þegar hann er undir þrýstingi

Heldur sig við og virðir siðareglur jafnvel þegar 
um ágreining eða krísur er að ræða

Stendur ætíð við gerða samninga, misnotar ekki 
upplýsingar eða neytir aflsmunar

Stendur ekki við gerða samninga, misnotar 
upplýsingar eða neytir aflsmunar

Neytir ekki aflsmunar, er ávallt á sama plani og 
aðrir í kringum hann

Kemur fram af gagnsæi, sanngirni og ákveðni 
þegar hann skilgreinir siðareglur

Er ekki hreinskilinn, heiðarlegur eða er tvíræður 
þegar hann setur fram siðareglur Kemur alltaf fram af gagnsæi og sanngirni

Sýnir samstöðu gagnvart meðlimum 
verkefnisteymis og heldur uppi vörnum fyrir 
verkefnið ef nauðsyn ber til

Sýnir enga samstöðu og heldur ekki uppi vörnum 
fyrir verkefnið, sýnir eingöngu yfirstjórn tryggð

Stendur ávallt með meðleikurum sínum og styður 
þá til að ná markmiðum sínum

Samfagnar árangri annarra með ánægju, tekur 
heildarárangur fram yfir eigin frama

Kynnir góðan árangur sem eigið afrek, hirðir ekki 
um framlag annarra

Samfagnar árangri annarra með ánægju, tekur 
heildarárangur fram yfir eigin frama en 
viðurkennir jafnframt að finnast gott að fá 
viðurkenningu og er stoltur af sínu framlagi

2.15 SIÐAREGLUR (E. ETHICS)


