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Grænser har dobbeltkarakter

 Hjælper identifikation og samtale på vej 
inden for grænserne  

(organisationen med kendte arbejdsmåder og

løsningsmodeller samt indadvendt mind-set)

 Hæmmer identifikation og samtale på 
tværs af grænserne  

(organisationerne udenfor) 
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På tværs – krydse grænser 

 Grænser tæt forbundne med identitetsdannelse 
og mindset

 Er politiske og faglige (beskytter autoritet og 
legitimitet)

 Giver magt og ansvar

 Afbryder forståelser, viden og læring (skaber 
”domæner”, eget sprog m.m.)
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Nu:  Stigende krav om at 
krydse grænser

 Politisk krav: find løsninger på tværs, for I 
får ikke flere penge

 Fagligt krav: problemer skal finde 
”helhedsløsninger”, og derfor må der flere 
typer af fagligheder til at finde bedste løsning 
for borgerne

 Socialt krav: ingen kan tage patent på 
sandheden og den eneste rigtige løsning: vi 
må samarbejde – være sammen om løsninger 
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Baggrunde for kravet om 
tværgående løsninger I 

 Stigende kompleksitet af de sociale og kulturelle 
problemer (”wicked problems”): skiftende og 
komplicerede problemsammenhænge

 Problemerne krydser organisatoriske grænser

 Sætter behov for nye interaktioner på tværs

 Sætter behov for anderledes informationsflow

 Sætter behov for anderledes mind-set
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Komplekse opgaver:

 Mange opgaver kan ikke afgrænses i tid, sted og indsats 

 Intet entydigt mål med indsats, fordi problemerne er 
komplekse 

 Forskellige faggrupper og –personer skal arbejde 
sammen uden en på forhånd fastlagt plan

 Der er et varierende antal (potentielle) 
samarbejdspartnere

 Indsatser kalder både på dybt faglige og tværfaglige 
kompetencer
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Baggrunde for kravet om 
tværgående løsninger  II 

 Øget fragmentering af offentlige organisationer 

 Differentiering og specialisering, siloer og NPM har 
gjort offentlig sektor opdelt og segmenteret: søjle-
og fagopdelte organisationer med hver sin ledelse, 
økonomi, mål og målestokke – bakket op af egen 
lovgivning

 Behov for koordinering på tværs – også af sektorer

 Behov for at begrænse indbyrdes konkurrence
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Baggrunde for kravet om 
tværgående løsninger  III 

 Stigende krav om deltagelse og samskabelse

 Krav rejses både oppefra og nedefra for at få 
mere ko-produktion og flere borgerbaserede 
initiativer

 Behov for at komme væk fra NPM og 
organisationer med kun én opgavedefinition og 
med standardiseringer
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NPM´s syn på medarbejderne? 

Nej: selvstændige og fagligt kvalificerede individer



Dagens organisationsopskrifter

 Kerneopgaven (fælles forståelse af opgaven)

 Samskabelse (ko-produktion af service) 

 Tværgående ledelse (af kerneopgaven) og

 Tværfaglige opgaveløsninger 
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Kerneopgave beskrives som:

 Fælles forståelse af formål, og hvad 

der skal laves i en organisation

 Et ledelses-, prioriterings- og 
innovationsredskab

 En måde at finde mening i arbejdet på for 
ansatte

 Måden at øge borgernes tilfredshed på
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Kerneopgaven

 Defineres oftest som værende lig forståelse af 
organisationens mål eller begrundelse  

 Del af ”social kapital”-diskussionen, hvor fælles 
forståelse hos ansatte giver samarbejdsevner 

 Meget ledelsesdefineret (som begreber om 
formål, ”mission”, ”the primary task” osv.) 

 Måske ikke et begreb, der indfanger 
medarbejdernes tillagte mening i arbejdet?
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Vi ved: 

 Medarbejdere hellere taler om kerneydelser end 
om kerneopgaver 

 Medarbejderne finder det ofte besværligt med 
tværfaglige opgaveløsninger – selv om de kan 
være velbegrundede

 Ledere og medarbejdere bliver stadig vurderet i 
egen organisation (eller ”silo”). Binding til NPM

 Der er (næsten) ingen, der ved, hvad 
koblingskompetencer er  
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Vi ved også fra undersøgelser:

 At individer fortolker arbejdet og arbejdspladsen aktivt og 
tilføjer det en subjektiv mening

 At der både er individuelle og kollektive elementer i 
fortolkninger (erfaringer, vurderinger og holdninger)

 At meningsskabende processer er sociale

 Forskellige perspektiver på arbejdet kan ikke ensrettes

 Kerneopgave-opfattelsen måske lidt forsimplet:

fælles opgaveforståelse     ny arbejdspraksis     fælles 

handlen
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Besværligheder for samarbejde 
på tværs i dag

 Usikkerhed hos individer og grupper om opgaver, 
ansvar og mulige konsekvenser 

 Forskelligt sprog, forskellige kulturer og interesser

 Spændinger mellem grupper og institutioner, 
monopoliseringsforsøg og revierkampe

 Organisatoriske dilemmaer – også central styring 

 Ledelsesmæssig hierarki- og værktøjsbinding 
(NPM)
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Ledelse – hvordan?
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Opgaveløsninger i dag   

 Mest mono-faglighed (uddannelsesbaseret)

 Lidt fler-faglighed (to fag arbejder sammen)

 Lidt relationel koordination (”flytte kufferter”)

 Forsøg med tvær-faglighed

 Forsøg med tværsektorielt samarbejde
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Morgendagens opgaveløsninger

 Gå fra overskuelige og kendte løsninger til 
uoverskuelige og ukendte løsninger

 Tackle det uforudsigelige og komplekse
sammen med andre

 Bevare og udbygge professionalismen

 Lykkes med opgaveløsningerne 
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Koblingskompetencer



Koblingskompetencer – det nye  

 Nyt – uudviklet – begreb, som først dukker op inden for 
de sidste par år i diskussioner om tværfaglighed, 
samskabelse og kerneopgaver

 KL og Forhandlingsfællesskabets ”Fremfærds”-projekt 
(siden OK-2013) har ønsket begrebet indholdsbestemt 

 CARMA fik i 2016 til opgave teoretisk at udvikle begrebet 

 I 2017 er der lavet pilotprojekter på 4 kommunale 
arbejdspladser med begrebet

 I 2018-2019: Første forsøg på afprøvning i kommuner, hvor 
hele afdelinger skal udvikle koblingskompetencer
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Definition - koblingskompetencer

”sættet af kommunikative, koordinerende 
og kooperative evner og færdigheder, der 
skal til for at få bragt aktører sammen om 
grænsekrydsende arbejde i det offentlige”

(CARMA)
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Koblingskompetencer

 Koblingskompetencer ligger hverken på linje med 
eller står i modsætning til flerfaglighed, 
tværfaglighed, tværsektorielt arbejde eller 
relationel koordinering – er forudsætning herfor

 Koblingskompetencer er ikke reserveret til 
bestemte ledere, stillingskategorier eller 
persontyper – skal bredes ud til alle typer af 
ansatte

 Bygger på offentlig sektor motivation, offentlig 
værdi og langsigtet kapacitetsopbygning 
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Koblingskompetencer 

 Bygger på egen dybdefaglighed og kendskab til 
andre deltageres faglighed 

 Skal være til stede hos alle deltagere i samarbejdet 
(ikke kun nogle få personer) 

 Fordrer, at man kan beskrive egen faglighed og formidle 
faglige indsigter til andre – på tværs af grænser

 Fordrer fremmende organisatoriske rammer

 Forudsætter mobilisering af sociale, psykologiske 
og organisatoriske ressourcer – herunder 
kommunikative – til at tackle udviklingsprocesser
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Koblingskompetencer

 Koblingskompetence-begrebets status:

- metafaglighed  

- afhængig af udvekslingszoner

- afhængig af kompetencetilvækst 

 Begrebets indhold:

fire funktionaliteter

fire kvalifikationstyper 

 Begrebslige niveauer og dimensioner
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Funktioner 

 Brobygger-funktion

 Kommunikator-funktion

 Koordinator-funktion

 Kooperations-funktion 

27



Kvalificering – elementer 

 Brobygning (netværksarbejde)

 Kommunikation (meningsuniverser og 
oversættelse af talemåder)

 Koordination (afstemme adfærd)

 Kooperation (få aktører forpligtet)
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Sigte med udvikling 

 Koblingskompetencer bygger oven på udviklet 
faglighed, som skal styrkes i samspil 

 Skal muliggøre samtale på tværs (fælles sprog, 
koder og forståelser) og sammensat faglighed og 
professionalitet  

 Skal muliggøre bedre kvalitet af opgaveløsning

 Skal muliggøre samskabelse på tværs

 Er gearet til at skabe langsigtet merværdi
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Lær af myrerne 

 De samarbejder klogt uden e-mail, I-phones eller Skype

 De laver avanceret boligbyggeri og infrastruktur

 De hæfter sig på hinanden, bygger videre, laver kæder, 
bliver levende limpistoler (velcro)

 De dyrker svampe og holder husdyr

 De tilpasser sig nye omgivelser lynhurtigt

 De har kendt til sædbanker gennem millioner af år 
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Koblingskompetencer som 
løsningsvej  

 Kollektivt handleproblem tilsiger samforståelse, 
samordning og samarbejde, hvad der kun muliggøres, 
hvis forskellighed ses om en afgørende styrke  

 Samarbejde skal læres og praktiseres; og det angår også 
spørgsmål om ansvar, autoritet og anerkendelse 

 Fælles læreprocesser iværksættes som metafaglige og 
meningsgivende for ansatte og ledere: offentligt ansatte 
er både kustoder for og skabere af offentlig værdiskabelse 
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Niveauer, der skal hænge sammen

 Individer (fra ikke-faglært til akademiker)

 Grupper (faggrupper, fagprofessioner)

 Organisationer (producerende og 
sagsbehandlende enheder)     

 Ledelse (både central og decentral ledelse)
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Erfaringer viser: 

Forskellige diagnoser og løsningsmodeller over for 
problemer – ikke samme forståelse og lyst til at finde 
løsninger i og på tværs af afdelinger og organisationer

Koblingskompetencer som alternativ: 

Komplekse opgaver, flere mål, løsninger kan 
modarbejde hinanden  - skabe situationelt 
samarbejde

Derfor: relationel koordination og social kapital duer 
ikke helt
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Erfaringslæren

 Vi har brug for hinanden – på tværs (også af 
niveauer)  

 Fælles forståelser, fælles mind-set, fælles 
opgave 

 Kendskab til hinandens kompetencer og 
udvikling af nye nødvendige

 Det handler om relationer og 
relationskompetencer
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”Sværmintelligens”

Kollektiv visdom skal løse handleproblemer: 
bygge broer og handle sammen 

Kognition     (samtænkning)   

Koordination (samordning)

Kooperation  (samarbejde)
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Funktion Hensyn Kompetencer

Brobygger

Få bragt aktører 
sammen, så der kan 
udveksles ideer og 
ressourcer

Evner til at samle aktører, 
faglig og politisk ”næse” for 
problemer og interesser, og 
evner til at få udvekslet 
kulturelle koder

Kommunikator

Bringe sprog, 
forståelser og fagudtryk 
på en fælles nævner

Sproglige evner til at forstå 
menings-universer, kunne 
oversætte fagudtryk og 
talemåder, sociale 
kompetencer og 
forhandlingsevner

Koordinator

Få afstemt handlinger 
og udviklet normer for 
samspillet

Kunne planlægge, skabe 
sammenhæng mellem 
forståelser og handlinger og 
”få tingene til at køre”

Kooperation

Få folk til at investere i 
samarbejdet og 
forpligte sig i arbejdet

Fleksibilitet og faglig 
konduite, 
helhedsforståelse, 
overtalelsesevner, 
idérigdom 41
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Bygge smuk og funktionel bro

KvaliNord 44



kooperation

tillid

læring 

ressourcer

motivation

koblingsmekanismer

normer

institutionelt set-up
incitamenter
mål

aktører institutionelt system

koordination

forståelser



Koblingskompetencer som 
strategi har store potentialer

Strategi for at øge professionalismen både på 
medarbejder- og ledelsesside 

 Medarbejderne får udviklet relations- og 
inddragelseskompetencer samtidig med, at 
fagligheden styrkes og udbygges  

 Lederne: refleksionsledelse og tværgående 
ledelse styrkes

 Arbejdet kvalificeres, gøres mere glædesfyldt 
og bedre – og så kommer trivslen
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Koblingskompetencer - sigte  

 Begreb for både det kit, der skal være i den offentlige 
sektor for tværfagligt samarbejde, og den særlige 
kvalificering, der kræves for at kunne få opgaveløsning 
på tværs til at lykkes i beskæftigelsessystemet 

 Centreret om bestemte funktioner, der er påkrævet for at 
få givet mening til dem, der samarbejder på tværs 

 Er organisatorisk meningsfuld i et fremtidigt 
samarbejdsorienteret arbejde med at hjælpe folk med 
funktionsnedsættelser 

 Skal sikre mod, at institutioner og afdelinger kobles fra 
hinanden i stedet for at kobles til hinanden
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Forudsætninger

 Fælles forståelser

 Samhørighed (valgt sammenhold)

 Fællesgjort viden og færdigheder

 Emotionel energi, nærvær og kommunikation
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Kobling og kompetencer

 Det er i grænseflader mellem forskellige faglige 
grupper og koblet forståelse, at tværfaglighed 
produktivt kan udvikles og anvendes

 Forudsætter aktivering af hybride former for 
sprog, koder og forståelser  

 Må foregå på særlige mødepladser/ 
udvekslingszoner – prøvehandlinger og forsøg

 Sigter mod langsigtet kapabilitetsopbygning 
(ressourcer, evner, kompetencer)
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Udvekslingszoner: mellemrum

Altid mellemrum før og efter tankestreg! –
Mellemrum er resonans og reflektion

Ledelserne skal gå foran med at få skabt 
”udvekslingszoner” på tværs       

Alle har ansvar for at fylde mellemrum rigtigt ud 
(mestring fordrer begribelighed, håndterbarhed, 
meningsfuldhed) 

Kobling af rum og mennesker skal skabe det nye
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Ledelsen må lægge et moralsk gulv 

 Vi lytter (gensidighed og respekt)

 Vi deler (giver og modtager)

 Vi leger (skæve tanker, livsglæde osv.)

 Vi handler (målrettet, trivsel, sundhed, miljø- og 
arbejdsmiljøbevidst)



Koblingskompetencer er IKKE 

 Et hurtigt fix 

 En organisationsopskrift

 Et socialt fællesskab

 Solidaritet

 Men er et ARBEJDSFÆLLESSKAB
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Huske:

 Professionelle er ikke modstandere af forandring

 De er imod meningstab, der kommer, hvis man ikke har 
den nødvendige information om og indsigt i baggrunden 
for beslutninger ovenfra

 De er usikre på at skulle uden for eget professionelt 
arbejdsfelt – men det overvindes ved deltagelse og 
involvering, forståelse på tværs og kapacitetsopbygning 
(kulturelle og operationelle kvaliteter)

 Udvekslingszoner hjælper med til at udvikle 
koblingskompetencer - under tryghed
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Koblingskompetencer en vej frem!
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