
Stjórnun með „relationel koordinering“ (vinnuvernd og samvinna) 
 
Við rákumst á áhugaverð greinarskrif um stjórnun gegnum relationel koordinering á dönsku heimasíðunni  og 
ákváðum að endursegja innihaldið en það fjallar um kenningu sem mótuð var af ameríska fræðimanninum Jody 
Hoffer Gittell og á mjög margt skylt með kenningunum um félagsauð fyrirtækja (efnið er líka kynning á nýju 
fræðsluriti) – Greinin er skrifuð af Magnus Bryde, KL, Tom Bjerregaard, FOA og Jens Ravnholt, Danske 
Regioner.   Árni Jósteinsson fyrir Vinnuumhverfissetrið ehf 2016. 
 
Sameiginleg markmið, gagnkvæm virðing og uppbyggileg samskipti. Það eru 
nokkrar forsendanna fyrir skilvirkri samvinnu um kjarnastarfsemina. Í nýútgefnu 
riti um „relationel koordinering“ gefur danska ráðgjafafyrirtækið „Væksthus for 
Ledelse“ góð ráð um hvernig menn geta styrkt samvinnuna í eigin fyrirtækjum 
með ávinning fyrir kjarnastarfsemina. 
 
Öll samvinna byggir á ákveðnum mæli af „relationel koordinering“ sem mætti líklega 
þýða sem tengslalega samþættingu. Það sem mestu máli skiptir er hversu góð hin 
tengslalega samþætting er – þ.e.a.s. hversu góð tengslin og samskiptin eru milli 
aðilanna sem koma við sögu. Rannsóknir sýna nefnilega að hátt stig relationel 
koordinering (tengslalegrar samþættingar) hefur jákvæð áhrif á skilvirkni skipulagsheilda, 
gæði og starfsánægju. 
 
Kenningin um „relationel koordinering“ lýsir hvað þarf til – til þess að skapa skilvirka 
samvinnu um sameiginlegt verkefni. Nýja ritið sem ráðgjafafyrirtækið „Væksthus for 
Ledelse“ gaf nýlega út: „Ledelse af et effektivt samarbejde“ kynnir meginþættina í 
kenningunni eins og hún hefur verið skilgreind af ameríska fræðimanninum Jody Hoffer 
Gittell og hópi nokkurra danskra ráðgjafa sem hafa notað og byggt frekar ofan á 
kenningar hennar. 
 
Hér að neðan getur þú lesið litla samantekt um hvað þú getur gert til að efla samvinnuna 
gegnum „relationel koordinering“. Þú getur líka keypt eintak eða sótt ókeypis eintak af 
nýja ritinu á internetinu. 

 
Einkenni góðrar samvinnu: 
 
•    Sameiginleg markmið 
•    Sameiginleg þekking 
•    Gagnkvæm virðing 
•    Hæfilega tíð og tímanleg samskipti 
•    Nákvæm samskipti sem leysa vandamálin 
  

Hvað getur þú gert til að efla samvinnuna? 
  
Ef þú vilt bæta tengslalegu samþættinguna (relationel koordinering) í fyrirtækinu þínu þá 
er fjöldi hluta sem þú sem stjórnandi getur gert.  
  
1.    Varpið ljósi á sameiginleg markmið ykkar 
Starfsmennirnir þínir þurfa að beina sjónum að hinu sameiginlega markmiði þeirra og 
þeir þurfa að vita hver tilgangurinn með samstarfi þeirra er og hvernig hin sameiginlega 
vinna gagnast neytendunum. Starfsmennirnir þínir geta rætt þetta út frá hinu 
raunverulega verkefni sem þeir eiga að vinna sameiginlega að. Þetta geta menn líka 
gert á skipulagsheildarstiginu - en þá ræða menn dæmigert um kjarnastarfsemina. Oft er 
sjálf samræðan um í hverju kjarnastarfsemin felst að minnsta kosti jafn mikilvæg og hin 



endanlega skilgreining hennar.     
  
2.    Gerið mikilvæga þekkingu sameiginlega 
Fagleg sérhæfing einkennir margar opinberar stofnanir. Allir eiga ekki að vita allt en 
þurfa að vera duglegir hver á sínu sviði. Til að forðast að starfsmennirnir tali framhjá hver 
öðrum er nauðsynlegt að það sé til staðar ákveðin sameiginleg þekking og skörun 
þekkingar. Sem stjórnandi þarft þú að vita hvaða sameiginlegu þekkingu starfsmennirnir 
þurfa að búa yfir og tryggja að allir séu meðvitaðir um hana. Rótering milli starfsstöðva 
eða gagnkvæmar heimsóknir leyfa starfsmönnunum að upplifa raunveruleika 
vinnufélaganna með sama hætti og fundir eða ráðstefnur auka þekkingarmiðlunina og 
skapa sameiginlegt tungutak.  
  
3.    Styrktu gagnkvæma virðingu 
Ef starfsmennirnir virða ekki hvern annan faglega getur þú ekki skapað framleiðin 
samstarfstengsl. Þetta gildir í reynd um öll form samvinnu. Þegar samvinnan gengur 
þvert á faghópa, deildir eða geira skortir mann oft þekkingu á raunveruleika hinna 
aðilanna – og þar með kannski líka skilninginn á af hverju þeir gera hlutina eins og þeir 
gera. Ef það eru vandamál með virðingu milli hópanna – þá getur aukin innbyrðis 
þekking reynst góð leið fram á veginn.     
  
4.    Ræðið hvernig þið viljið haga samskiptunum 
Til að geta átt í góðum samræðum er nauðsynlegt að vera meðvituð um hvernig þið talið 
við hvert annað. Það geta menn gert með því að samstilla væntingar aðilanna til 
samræðnanna eða fundarins. Á þann hátt geta mönnum orðið ljósar kröfurnar um þann 
tímaramma og nákvæmni sem aðrir gera til manns. Ef þú hefur t.d.á tilfinningunni að 
samræður sé komnar út í öngstræti getur það verið góð hugmynd að taka „timeout“ og 
ígrunda í sameiningu hvernig þið getið komið samskiptunum á rétt spor á nýjan leik.  
  
5.    Hagið samskiptunum á uppbyggilegan hátt 
Í öllum samstarfstengslum verða mistök, óvænt atvik eða niðurstöður sem valda 
mönnum vonbrigðum. Það er mikilvægt að slíkar aðstæður séu meðhöndlaðar. Athyglin 
ætti að beinast að því að leysa vandamálin í stað þess að staðsetja sekt og ábyrgð.   
Þið þurfið að skapa heppilegan ramma þar sem þið viðurkennið upplifun allra af 
aðstæðunum og hlustið eftir hvað er mikilvægt fyrir hina aðilana. Þú þarft líka að hjálpa 
starfsmönnunum þínum að gera vinnufélögum sínum ljóst hvað þeir hafa sjálfir þörf fyrir 
að fá frá þeim – og hvenær – til að geta leyst sinn hluta af kjarnastarfseminni. 
  
6.    Finnið jafnvægi milli þess skriflega og hins munnlega 
Ritað mál (skráningar) er heppileg aðferð þegar menn ætla að skrá framkvæmdir eða 
veita stórum hópum aðgengi að upplýsingum. Þá geta menn líka farið til baka í hina 
skrifuðu forskrift, fundið mistök og staðsett ábyrgð. En skriftir mega ekki vera drottnandi 
samskiptaformið í samstarfinu. Vandamálið er að mikilvægir ótjáðir þættir eins og 
raddbeiting, líkamstjáning o.fl. sem gefur möguleika á túlkun munnlegrar tjáningar 
fyrirfinnst ekki í hinu skriflega. Flestir hafa líklega upplifað að hafa sent tölvupóst sem var 
skilinn á allt annan hátt en ætlast var til.       
  
7.    Verið forvitin og viðbragðsfljót      
Samvinna og samskipti eru næstum aldrei einföld og fyrirsjáanleg ferli. Þetta fjallar um 
að vera fær um að samþætta og lagfæra í núinu og skapa ramma um að menn geti jafnt 
og þétt samstillt væntingar og gefið gagnkvæma endurgjöf. Auk þess þurfið þið að haga 
samskiptunum forvitnislega og sýna áhuga á hvað gagnaðilanum liggur á hjarta. Hlustið 
bæði á það sem sagt er og verið opin fyrir undirliggjandi rökfærslu og fyrirætlunum. 



  
Nýja ritið er aðgengilegt á:   http://www.lederweb.dk/dokumentarkiv/publikationer/relationel-koordinering/  
  
Á grundvelli rannsókna sinna á relationel koordinering (tengslalegri samþættingu) bendir 
Jody Hoffer Gittell á fjögur kennileiti góðra samskipta – sem þú getur prófað að skoða í 
skipulagsheildinni ykkar með því að spyrja: 

 
1.    Högum við samskiptunum með nægilega tíðum hætti til að búa yfir hinum 
nauðsynlegu sameiginlegu     
       upplýsingum um verkefnið sem við eigum að leysa í sameiningu? 
2.    Fá allir aðilar þær upplýsingar sem þeir hafa þörf fyrir tímanlega svo þeir geti 
notað þær á gagnlegan hátt við 
       vinnuna? 
3.    Eru samskiptin okkar nægilega nákvæm með hliðsjón af því til hvers þau eru 
notuð? 
4.    Högum við samskiptum á uppbyggilegan og lausnarmiðaðan hátt? 

 

http://www.lederweb.dk/dokumentarkiv/publikationer/relationel-koordinering/

