
v

Forventninger i det grænse- 
krydsende samarbejde mellem  
beskæftigelsesmedarbejdere  

og andre velfærdsprofessionelle

ELLER 

TILLIDSKLØFT? 

TILLIDSBRO



2 af 46 3 af 46

Denne udgivelse er en del af formidlingen fra Projekt ”Troen på borgernes jobchance”. 

Al viden fra projektet er skabt i et tæt samarbejde mellem Væksthusets Forsknings
center og ledere og medarbejdere fra jobcentrene i Silkeborg, Sønderborg, Odder og 
Frederiksberg i perioden 20182020.

Formålet med projektet er at levere praksisnær og anvendelsesorienteret viden om 
 betydningen af beskæftigelsesmedarbejdernes tro på og forventninger til, at ledige 
borgere kan komme i job, samt hvordan man både individuelt og organisatorisk kan 
arbejde med forventninger som en del af beskæftigelsesfagligheden.

Alle udgivelser fra projektet publiceres fra 2021 på forsknings centrets hjemmeside: 
https://vaeksthusetsforskningscenter.dk/troenpaaformidling/ 

Tillidsbro eller tillidskløft? 

Forventninger i det grænsekrydsende samarbejde mellem beskæftigelses medarbejdere og 

andre velfærdsprofessionelle

Væksthusets Forskningscenter

1. udgave, 1. oplag februar 2023

Udgivelsen kan downloades på www.vaeksthusetsforskningscenter.dk

Væksthusets Forskningscenter 

Thoravej 26 

2400 København NV

https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/troen-paa-formidling/
http://www.vaeksthusets-forskningscenter.dk


3 af 46

Indholdsfortegnelse

1. At forstå en elefant og andre vilde problemer 5

2. Samarbejde på tværs er vigtigt, men vanskeligt 7

3. Tre eksempler på omtaler af samarbejdspartnere 
3.1.  “De har en tendens til at pakke borgerne meget ind” 
3.2. “Vi gør det selv, fordi vi gør det bedre!” 
3.3. “Har man lyst til at sende sine borgere ud et sted, hvor vi går og fryser?”

13 
13 
16 
18

4. Tillid og mistillid som reaktion på dobbelt kompleksitet 
4.1.  En cirkulær og selvforstærkende proces, der påvirker handlingsrummet 
4.2. Styrk de sunde forsvarsmekanismer, og pas på de usunde

23 
23 
25

5. Opbygning af tillid til samarbejdspartnere 
5.1.  Fra et bøvlet bekendtskab til en dedikeret samarbejdspartner 
5.2. Styrk samsynet, koblingskompetencerne og grænsegængerrollen 
5.3. Sæt ord på forventningerne til hinanden

29 
29 
34 
37

6. Konklusion 41

Fakta om Projekt “Troen på borgernes jobchance” 43

Litteratur 45



4 af 46 5 af 46

 

1. It was six men of Indostan 
To learning much inclined, 
Who went to see the Elephant 
(Though all of them were blind), 
That each by observation 
Might satisfy his mind.

3. The Second, feeling of the tusk, 
Cried, “Ho! What have we here 
So very round and smooth and sharp? 
To me ’tis mighty clear 
This wonder of an Elephant 
Is very like a spear!”

5. The Fourth reached out his eager hand, 
And felt about the knee. 
“What most this wondrous beast is like 
Is mighty plain,” quoth he; 
“’Tis clear enough the Elephant 
Is very like a tree!”

7. The Sixth no sooner had begun 
About the beast to grope, 
Than, seizing on the swinging tail 
That fell within his scope, 
“I see,” quoth he, “the Elephant 
Is very like a rope!”

2. The First approached the Elephant, 
And happening to fall 
Against his broad and sturdy side, 
At once began to bawl: 
“God bless me! but the Elephant 
Is very like a wall!”

4. The Third approached the animal, 
And happening to take 
The squirming trunk within his hands, 
Thus boldly up and spake: 
“I see,” quoth he, “the Elephant 
Is very like a snake!”

6. The Fifth who chanced to touch the ear, 
Said: “E’en the blindest man 
Can tell what this resembles most; 
Deny the fact who can, 
This marvel of an Elephant 
Is very like a fan!”

8. And so these men of Indostan 
Disputed loud and long, 
Each in his own opinion 
Exceeding stiff and strong, 
Though each was partly in the right, 
And all were in the wrong!

9. So, oft in theologic wars 
The disputants, I ween, 
Rail on in utter ignorance 
Of what each other mean, 
And prate about an Elephant 
Not one of them has seen!

Digt af John Godfrey Saxe (1872). 
baseret på en hinduistisk lignelse.
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1. At forstå en elefant og andre vilde problemer

”Jeg ved ikke, om alle her rundt om bordet kender den der tegning af en elefant, hvor der står 

seks blinde mennesker og skal fortælle, hvad det er. Det der med, at man har noget spredt 

viden, og jeg ved faktisk ikke, om det her, det er et forben, eller om det er et træ. Det ved 

jeg først, når jeg har resten af mosaikken med. [...] Der kommer simpelthen et mere tydeligt 

billede af, hvad det er, vi står overfor, når vi snakker sammen på tværs.” 
 

(Beskæftigelsesmedarbejder og deltager i Projekt “Troen på borgernes jobchance”)

Når borgere i udsatte positioner skal hjælpes i job eller uddannelse, er der ikke 
tale om et simpelt problem med en simpel løsning. Borgerne har ofte helbreds
mæssige og sociale problemer, som komplicerer opgaven, og som ikke nødven
digvis kan løses endegyldigt. Der er tale om ”vilde problemer” (Kongsgaard 2022).

Hverken det kommunale jobcenter, socialafdelingen, lægen eller andre instanser 
kan løse borgernes vilde problemer alene, men hvis de bringer deres ressourcer 
sammen, er der potentiale for at opnå en ”collaborative advantage” (Vangen & 
Huxham 2003). Det vil sige, at et samarbejde kan bringe parterne tættere på at 
forstå og løse borgernes problemer, end de vil kunne hver for sig. 

Men selvom der er mange fordele ved at samarbejde på tværs af organisatoriske 
skel, er det i praksis ofte svært. Samarbejdet kan gå i hårdknude og synliggøre 
uenigheder om mål og metoder med stilstand og ansvarsfralæggelse i borgerens 
forløb til følge. Samarbejde rummer både et potentiale for, at 2 + 2 kan give 5, og 
en risiko for, at 2 + 2 kun giver 3. 

I denne analyse sætter vi fokus på forventningers betydning i et tværorganisa
torisk samarbejde. Vi argumenterer for, at negative forventninger til samarbejds
partnere kan stå i vejen for et værdiskabende samarbejde, hvor borgeren hjælpes 
bedst muligt. Derfor er der brug for, at beskæftigelsesmedarbejdere har tillid og 
positive forventninger til de samarbejdspartnere i andre dele af velfærdssystemet, 
som de er afhængige af for at nå i mål med indsatsen for borgerne. Ligeledes er 
det vigtigt, at beskæftigelsesmedarbejderne har forudsætninger og kompetencer, 
der sætter dem i stand til at samarbejde henover systemgrænser.

Analysen er en del af Projekt ”Troen på borgernes jobchance”, hvor vi undersøger 
betydningen af de professionelles forventninger i beskæftigelsesindsatsen1. 
Perspektivet er dog flyttet væk fra forventninger til borgerne over til forventninger 
til samarbejdspartnere i andre dele af velfærdssystemet. 

1 Se fakta om projektet bagerst i denne udgivelse samt Væksthusets Forskningscenter 2021a:  
Metoden bag Projekt “Troen på borgernes jobchance” for uddybning af projektets metoder og aktiviteter.
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2. Samarbejde på tværs er vigtigt, men vanskeligt

Der kan være mange fordele ved at samarbejde på tværs. Et tungtvejende argu
ment handler om at overkomme kompleksiteten og øge forståelsen for borgerens 
problemer (begribe elefanten). Det leder til et andet vigtigt argument, som handler 
om at hæve kvaliteten af de løsninger, velfærdssystemet finder på. De fagprofes
sionelle kan finde mere helhedsorienterede og langtidsholdbare løsninger for 
borgeren, når de er innovative sammen. Set fra et brugerperspektiv kan det skabe 
højere tilfredshed hos borgeren, der vil opleve større følelse af mening og sammen
hæng i indsatsen. Endelig kan der være økonomiske fordele ved at samarbejde på 
grund af større effektivitet og deling af udgifter (Tangkjær & Syversen 2022).

Når vi anskuer interaktionen mellem forskellige professioners fagligheder som 
noget, der skaber kvalitet og gevinster, anlægger vi et blik på tværprofessionelt 
samarbejde som kvalificerende og styrkende for både egen faglighed og den pro
fessionelle ydelse til borgerne. Dette perspektiv på samarbejde kan betegnes som 
en synergiforståelse (Frederiksen 2019). I modsætning hertil står konfliktforståelsen, 
hvor samarbejde ses som nødvendigt, men samtidig som en trussel mod egen 
faglige identitet og som en kamp om monopol (ibid.). 

Erkendelsen af, at et samarbejde på tværs af faggrænser og organisatoriske skel 
er nødvendigt for at hjælpe borgerne til varig selvforsørgelse, er udbredt blandt 
deltagerne i projektet. Flere giver udtryk for, at de er afhængige af eksterne sam
arbejdspartneres bidrag. For eksempel: 

Altså jeg tror, lige præcis den her målgruppe, der er vi dødafhængige af, 
at vi kan tænke anderledes, og at vi kan udfordre vores egen tænkning 
i forhold til, hvordan vi støtter de her borgere, fordi de er så sindssygt 
forskellige. Og jeg synes egentlig, at det er blevet en naturlighed i [navn 
på egen afdeling] at tænke, at vi ikke kan løse de her udfordringer alene, 
altså fra beskæftigelse kan vi ikke løse de her borgeres udfordringer alene. 
Så vi er voldsomt afhængige af andre.

Samtidig med at denne erkendelse er udbredt, ser vi også i vores empiri, at 
mange praktikere opfatter det tværsektorielle samarbejde som vanskeligt, og at 
det i praksis er svært at opnå en ”collaborative advantage” ved at være fælles om 
at løse borgernes problemer. Det betyder ikke, at vi ikke kan finde eksempler på 
positiv omtale af tværfagligt samarbejde på tværs af sektorer, men i alle fire del
tagende jobcentre i projektet var det en stærk fortælling, at eksternt samarbejde 
kan være besværligt2. Det handler ofte om en oplevelse af, at medarbejderne i de 

2 Fortællingen genfindes også i en rapport fra VIVE, der på baggrund af en benchlearning analyse i otte 
jobcentre konkluderer, at samarbejde er afgørende, når der er tale om borgere med komplekse problemer, men medar
bejderne oplever ofte, at samarbejde på tværs af afdelinger i kommunen er svært i praksis (Amilon et al. 2022).
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andre systemer arbejder ud fra andre formål end jobcentret. Forskellige formål 
medfører forskellige værdier, tilgange og prioriteringer i arbejdet med borgerne, 
og disse opleves ikke altid af jobcentrets medarbejdere som gavnlige i forhold til 
at rykke borgeren nærmere job eller uddannelse.

En medarbejder fremlægger her sit syn på en specifik samarbejdspartner, som 
hun er afhængig af i sit arbejde med borgerne:

Vi arbejder meget med troen på [jobchancen] hernede, og vi har også 
meget det her med, at vi inddrager borgeren ud fra empowerment og 
samskabelse. Og så har man en helt anden tilgang i for eksempel social
afdelingen. Det kan bare udfordre rigtig, rigtig meget. […] Nogle gange 
synes jeg, at samarbejdet kan være lige så drænende. Det er faktisk ikke 
borgerne, det er samarbejdet. Fordi vi kan synes, at vi vil så gerne hjælpe 
den her borger, men der er bare så mange andre ting, som vi er af hæng
ige af, for at vi kan hjælpe borgeren. Fordi vi kan jo ikke nødvendigvis 
sende borgeren ud i praktik eller uddannelse, hvis alt omkring borgeren 
flyder derhjemme. Det er i hvert fald et vigtigt fokus også, at samarbejdet… 
hvordan vi kan tro på, at vi kan løfte i flok, og at vi ikke bare kan løfte i 
 vores egen lille afdeling, fordi det kan vi ikke i forhold til den her målgruppe.

Medarbejderen har en opfattelse af, at jobcentret og socialafdelingen arbejder 
ud fra forskellige værdisæt. Vedkommende mener, at jobcentret arbejder ud fra 
troen på jobchancen, empowerment og samskabelse, men at socialafdelingen 
ikke bekender sig til de samme værdier i deres arbejde med borgerne. I medar
bejderens fortælling er det udfordrende og drænende at arbejde sammen med 
socialafdelingen – og det er vel at mærke ikke kompleksiteten i borgernes sager, 
der dræner for energi, men det at være afhængig af en samarbejdspartner, der 
arbejder ud fra en anden tilgang end en selv. Citatet bærer med andre ord præg af 
lave forventninger til kommunens socialafdeling som en samarbejdspartner, der 
kan bidrage positivt til jobcentrets opgaveløsning.

Som ovenstående eksempel viser, er borgere i beskæftigelsessystemet med 
komplekse udfordringer meget ofte involveret i flere institutionaliserede systemer 
på velfærdsområdet på samme tid. Selvom systemerne forsøger at arbejde 
sammen om borgeren, kan den samme borger opfattes forskelligt afhængigt 
af, hvilket system der betragter borgeren. I jobcentret er borgeren eksempelvis 
 ”ikkearbejdsmarkedsparat” og skal motiveres til at komme i job; i sundheds
systemet er borgeren måske ”psykisk syg” med en diagnose, der skal behandles; 
og i socialforvaltningen er borgeren måske ”udsat” og har brug for hjælp til at 
kunne bo i egen bolig. 
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Med et systemteoretisk blik på sagen kan vi anskue jobcenteret som et system 
for sig, mens jobcentrets samarbejdspartnere i for eksempel socialforvaltningen 
og psykiatrien udgør andre systemer (Hutchinson & Oltedal 2006). Hvert system 
ser borgeren med et bestemt sæt briller og kan dermed se hver sin del af ”sand
heden” om borgeren (jf. figur 1a). Ligeledes har de forskellige begreber til rådighed 
til at beskrive borgeren og forskellige muligheder for handlinger, der kan hjælpe 
borgeren hen mod et mål, som er i overensstemmelse med netop dette systems 
værdisæt (for eksempel at forsørge sig selv, at blive rask, at håndtere sin hverdag). 

Ingen af systemerne har patent på sandheden, og hvad der er rigtigst at sætte 
fokus på i samarbejdet med borgeren. Ganske som i fablen med de blinde mænd 
og elefanten har alle parter delvist ret, fordi deres blik på borgeren er et gyldigt 
bidrag til det samlede billede. Samtidig tager de også alle fejl, hvis de tror, at deres 
syn på borgeren er det eneste gyldige blik. 

Jobcentermedarbejderne former ikke kun deres eget perspektiv på kompetencer 
og mestringsevner hos den borger, hvis problemstillinger skal løses. De former 
også et perspektiv på samarbejdspartnernes måde at arbejde med borgeren på 
(jf. figur 1b). Forventningerne til både borgere og samarbejdspartnere bunder i 
de værdier og idealer, der hyldes i de forskellige systemer. Jagten på bestemte 
mål, brugen af bestemte tilgange samt den sproglige italesættelse via særegne 
begreber og fagudtryk kan tilsammen ses som et udtryk for, at medarbejderne er 
i gang med at opretholde deres eget system ved at trække grænserne til de andre 
systemer op (Hermansen et al. 2013). 

Figur 1a. Systemers forskellige blik på borger        Figur 1b. Systemers blik på hinanden
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Set med systemteoretiske briller er det ikke underligt (og heller ikke nødvendigvis 
problematisk), at de ansatte i ét system oplever de ansatte i andre systemer 
som havende et anderledes mindset end deres eget mindset. Det er imidlertid 
gennemgående i empirien fra projektet, at når deltagerne omtaler forskellige syn 
på borgerne og forskellig tro på deres jobchancer mellem dem selv og deres 
samarbejdspartnere, så italesættes forskelligheden ofte som noget, der går ud 
over samarbejdet og er kontraproduktivt. En medarbejder fortæller her, hvordan 
uenigheder imellem samarbejdspartnere involveret i en borgersag kan tage al 
fokus i samarbejdet: 

Og det gør jo ikke noget godt, når man er så uenig i, hvad der er det 
rigtige. Så falder det jo lidt til jorden, hele troen [på jobchancen] og sådan 
noget. Så fylder den konflikt, hvis man skal sige det, eller uenighed, den 
fylder jo over det hele. […] Så det er virkelig det der med at have en fælles 
tilgang, og det er jo fair nok at være uenige, men så må man cleare det af 
på en eller andet måde, uden borger, fordi ellers så flytter vi jo ikke noget.

Det er interessant, at hvad der kunne opfattes som en gevinst – at nye perspek
tiver omkring borgeren foldes ud – i stedet ses som noget besværligt. Ifølge 
medarbejderen gør uenigheder ikke noget godt. Konflikter ses som en hindring 
i at ”flytte noget”. Derfor skal de ”cleares af”, så de ikke bremser sagen. Citatet 
repræsenterer dermed en holdning til uenigheder som noget, der ikke skal dyrkes 
og undersøges, men som noget der skal forhandles og landes hurtigst muligt (i 
tråd med  konfliktforståelsen, Frederiksen 2019). Det er dog vigtigt at påpege, at 
denne holdning til at få nye perspektiver på sagen som noget besværligt ikke er 
gennemgående i hele vores empiri. Når medarbejderne omtaler deres interne 
samarbejder inden for jobcentrets eget system, omtales samarbejde og det ”at få 
flere øjne på sagen” ofte i positive vendinger (i tråd med synergiforståelsen, ibid.).
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3. Tre eksempler på omtaler af samarbejdspartnere

Samarbejdsvanskeligheder handler ikke kun om, at parterne kan have forskelligt 
syn på borgeren, og hvad der skal til for at løse borgerens problemer. Det handler 
også om det syn, parterne har på hinanden som samarbejdspartnere. 

I de følgende tre afsnit giver vi eksempler på omtaler og handlinger, når sam
arbejdet med eksterne parter opleves svært. I eksemplerne ser vi på sproglige 
fortællinger om samarbejdspartnere, der ser ud til at opstå og holdes ved lige, 
når samarbejdet skaber frustrationer. Eksemplerne viser også nogle afledte hand
linger, der kan komme i kølvandet på frustrationer over samarbejdsvanskeligheder. 
Det handler om strategier for at påvirke samarbejdspartneren til at være mere som 
en selv og om strategier for at undgå samarbejde.

Det er vigtigt at understrege, at vores empiri er indsamlet i jobcenterregi og 
dermed kun giver mulighed for at studere oplevelser med tværorganisatorisk 
samarbejde set fra beskæftigelsesmedarbejdernes perspektiv. Altså er det 
beskæftigelsesmedarbejdernes syn på og omtaler af deres samarbejdspartnere, 
som vi i det følgende vil undersøge nærmere. 

3.1. ”De har en tendens til at pakke borgerne meget ind”
I et af projektets deltagende jobcentre fyldte samarbejdsvanskeligheder med 
nogle af kommunens specialskoler ganske meget i empirien på tværs af temaer, 
som medarbejderne valgte at arbejde med. Flere af jobcentrets medarbejdere har 
negativt ladede fortællinger om specialskolerne. De oplever, at skolelærerne har 
andre forventninger til de unge borgere end jobcentermedarbejderne har, og de 
problematiserer på forskellig vis det, som de opfatter som lave forventninger til de 
unge. En medarbejder sætter her ord på sine frustrationer over samarbejdet:

Jeg har virkelig også været udfordret, særligt ude på den ene specialskole 
jeg kommer på, fordi når jeg har siddet med de unge … jeg er vant til at 
spørge den unge. Det er den unge, der skal tale her, og den unge, der 
skal forholde sig til det voksenliv, der venter lige om lidt. Og så har jeg 
haft nogle lærere, der bare kigger på mig bagefter: ”Han forstår slet ikke, 
hvad du siger. Han kan jo ikke huske de der ting”. […] Især bliver jeg mega 
provokeret af, at de siger, ”de forstår ikke, hvad du siger”. Altså både på 
de unges vegne, men også faktisk lidt på mine egne vegne, fordi jeg synes 
egentlig, at jeg er opmærksom på at tale et sprog, de forstår. […] [Lærerne] 
tænker [de unge] som, at de ikke kan forstå noget om det samfund, de er 
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en del af. ”De kan slet ikke forstå, når du siger, hvad en FGU er”. Altså, der 
er bare noget med [lærernes] mindset i forhold til, at de allerede har dømt 
[de unge] lidt ude, bare i kommunikationen. […] De har virkelig en forestil
ling om, at de unge er så dårlige. Og jeg er med på, at de er udfordrede, 
men vi skal bare også passe på, at vi ikke gør dem dårligere, at vi kommer 
til at tale ned til dem.

Implicit i dette citat ligger altså en opfattelse af specialskolen som et sted, hvor 
lærerne har tendens til at ”gøre borgerne dårligere end de reelt er” og derfor 
kommer til at tale ned til borgerne. Jobcentermedarbejderen håndterer selv kom
munikationen til borgerne på en anden måde, idet hun efter eget udsagn er vant 
til at være inddragende og lade borgeren tale, og det står i hendes fortælling som 
en modsætning til samarbejdspartnerens håndtering af kommunikationen. Samme 
medarbejder fortæller videre, at specialskolerne har tendens til at bekymre sig for 
meget, når noget ikke lykkes, og at de ”pakker borgerne ind”:

Når de unge oplever noget, der måske ikke lykkes, så er det jo os 
[jobcentret], der skal samle dem op, det er os, der skal give dem troen på, 
at der kan være andre veje. Så vi tænker meget anderledes. For det er lidt 
vores rolle det med hele tiden at give dem troen på, at det er okay, at det 
ikke lige var den her vej. Det skal nok gå alligevel. Så på den måde tror 
jeg bare, at vi er måske heller ikke så bekymrede, når det ikke går. Nogle 
gange møder vi grundskoler, som er meget bekymrede, som tænker, 
”hvad skal der blive af de her unge mennesker?” […] Vi [jobcentret] har bare 
en anden erfaring, fordi vi har set, at der er andre unge, der måske ikke 
blomstrer på en grundskole, men så har vi fundet nogle andre veje, og så 
har de blomstret alligevel. Så det er i hvert fald noget af det, jeg har meget 
fokus på, når jeg taler med grundskolerne, at de skal hvile i, hvad vores 
rolle er. […] Jeg prøver lidt at udfordre den der kultur, fordi jeg også kommer 
på [specialskoler], hvor man jo har lidt en tendens til at pakke [borgerne] 
meget ind. […] Og hvis det stod til skolen, så skulle alle have en særligt 
tilrettelagt uddannelse. Og sådan er virkeligheden ikke. […] Så det er også 
noget med at give [de unge] muligheden for at vise, at de kan noget andet. 
Og muligheden for at tro på, at det kan godt være, at en FGU kan være 
lige så god som en særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse.

Medarbejderen har en opfattelse af specialskolerne som nogen, der fokuserer på 
borgernes udfordringer, og som ikke giver de unge mulighed for at vise, at de har 
evner til at gå andre veje i uddannelsessystemet end STU. Hun hævder, at spe
cialskolen per automatik vurderer, at alle borgere er i målgruppen for en STU, hvil
ket hun mener, er en vurdering, der er i uoverensstemmelse med virkeligheden. 
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Hun tillægger dermed skolen en intention om at ville afskære de unge muligheder 
i uddannelsessystemet ved på forhånd at have besluttet, hvilken vej de skal. 

De to citater viser tilsammen, at jobcentermedarbejderne kan blive udfordret på 
deres eget værdisæt i mødet med specialskolernes system, hvor andre målsæt
ninger, tilgange og metoder er fremherskende. I kølvandet på det udfordrende 
samarbejde opstår kollektive fortællinger om specialskolerne som nogle, der tror 
mindre på borgernes uddannelseschance, pakker dem ind, dømmer dem ude og 
så videre.

Medarbejderen, som udtrykker sin frustration over skolerne, fortæller videre, at 
hun forsøger at udfordre skolernes mindset og tilbyde et andet syn på de unge. 
Samtidig med de negative forventninger til samarbejdspartneren opstår en stra
tegi hos hende om at præge specialskolerne med jobcentrets faglighed og med 
”troen påmindsettet”. Medarbejderen fortæller, at hun går i dialog med lærerne 
og italesætter uenighederne mellem dem, hvilket hun oplever som konfliktfyldt. 
Samtidig har hun også en mere subtil og konfliktfri strategi i dialogen med 
skolelærerne, hvor hun med egne ord forsøger at ”snige troen påmindsettet ind 
ad bagvejen”, idet hun bruger et ressourcefokuseret sprog om borgerne, som hun 
håber kan smitte positivt af på skolelærerne.

Eksemplet viser på den ene side, at medarbejderen forsøger at gå fagligt til værks, 
når hun vil påvirke de to parters samarbejde om de unges overgang fra grund
skole til uddannelsessystem eller beskæftigelse. Det ser ud til, at medarbejderen 
er bevidst om, at uhensigtsmæssigt sprogbrug og narrativer om borgerne kan 
påvirke deres jobchancer. Hun vil derfor skabe alternative og mere nuancerede 
fortællinger om de unge, som kan højne forventningerne til dem og udvide frem 
for indskrænke deres fremtidsmuligheder3. 

På den anden side ser det ikke ud til, at medarbejderen er bevidst om, hvorvidt 
hendes og kollegernes egne narrativer om samarbejdspartneren er hensigtsmæs
sige i samarbejdet om at hjælpe borgerne mod job og uddannelse. Forskning 
viser, at det er vigtigt for borgernes oplevelse af mening og sammenhæng i deres 
indsats, at de forskellige velfærdssystemer, de er en del af, arbejder i samme 
retning og er afstemte omkring målet for indsatsen (Danneris 2016). Det er derfor 
relevant at overveje, om den unge er bedre stillet ved, at jobcentret stiller sig i 
opposition til specialskolernes faglighed og mindset, eller ved at jobcentret stiller 
sig ved siden af skolerne og ser deres faglighed som et lige så gyldigt blik på den 
unge som jobcentrets perspektiv?

3 Se udgivelsen Jeg er glad for, at I andre [ikke] ser det samme som mig (Væksthusets Forskningscenter 2021b), 
hvor vi undersøger beskæftigelsesmedarbejderes narrativer om borgere, og hvordan de påvirker troen på jobchancen.
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3.2. ”Vi gør det selv, fordi vi gør det bedre!”
I et af de medvirkende jobcentre var der truffet en beslutning om, at der skulle til
føres flere ressourcer til det område, de arbejder inden for, og medarbejderne blev 
på et møde inviteret til at byde ind med forslag til, hvordan disse ressourcer skulle 
investeres. På mødet, som vi observerede, gav flere medarbejdere udtryk for, at 
de mente, at de i jobcentret har kompetencerne til at udføre nogle af de opgaver, 
som de i dag bruger samarbejdspartnerne til. Nedenfor gengives udvalgte dele af 
vores observationsnoter fra mødet.

Observationsuddrag (bearbejdet)

To ledere præsenterer formålet med mødet.

Leder 1: I dag handler det primært om at komme med ideer til, hvad der er brug for. 

Hvad skal der til for at lykkes, og hvad skal der til for, at vi tror på, at borgerne lykkes?

Leder 2: Vi vil gerne have jeres forslag til, hvordan vi kan få færre borgere på offentlig 

ydelse.
 

Leder 1: Om nogen så ved I, hvad der skal til, hvad det er for nogle borgere, hvilke 

udfordringer de har. Det er ok at tænke ud af boksen, men det er også ok at tænke 

realistisk.

Medarbejderne går i grupper og taler sammen om, hvordan de mener, at de tilførte 

ressourcer kan investeres bedst i området og målgruppen. Efter gruppearbejdet frem

lægger de deres ideer for hinanden. Følgende ideer er et udpluk:
 

Medarbejder 1: Vi skal have overleveret ”troen på jobchancen” til leverandørerne også. 

De skal også inddrages i troen på. Der er nogle af dem, der pakker borgerne ind og 

fratager dem muligheder.

Medarbejder 2: Vi kan lave nogle workshops for borgerne. Det har vi kompetencer til 

her i huset. Vi har jo allerede noget for de uddannelsesparate, måske kan vi omdanne 

det til de aktivitetsparate. 
 

Medarbejder 3: Vi skal have flere tilbud internt her i huset. I stedet for at bruge res

sourcer på at købe dem udefra.  

Som uddraget viser, blev det på mødet blandt andet foreslået, at jobcentret skulle 
investere i at løfte “troen på borgernes jobchance” over til jobcentrets leveran
dører. Leverandørerne blev omtalt som nogen, der havde mindre tro på borgernes 
jobchancer end jobcentret, og eksempelvis beskrevet som nogen, der ”pakker 
borgerne ind og fratager dem muligheder”. Ligeledes var der opbakning til at 
bruge ressourcer på at opbygge flere tilbud til borgerne internt i huset, i stedet for 
at bruge ressourcer på at købe dem ude af huset.
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Efter mødet reflekterer den ene leder i et interview over tendensen til at ”ville selv” 
uden om samarbejdspartnerne:

Jeg synes, det er interessant, hvordan der meget hurtigt bliver et fokus 
på, at hvis vi skal lykkes, så skal vi selv gøre det. Altså så hvordan kan vi 
trække borgerne ind og lave nogle workshops, så vi ikke bliver afhængige 
af socialafdelingen eller nogle andre. Altså, der er nogle fagligheder andre 
steder i kommunen, vi er afhængige af, fordi vores borgere er så komplek
se. Så det er jo også balancegangen mellem den der ”så gør vi det bare 
selv”, […] og hvordan er det her et samarbejde. […] Så det er også en tro på, 
at vi kan lykkes med vores samarbejdspartnere, og at de har lige så stort 
ønske om, at vi lykkes, som vi har et ønske, altså. Vi kan jo ikke gøre det 
hele. […] Det var bare sådan min egen refleksion på det der møde. Der kom 
helt vildt mange gode ting, og der er så meget energi, og det blev så tyde
ligt, hvor meget, man tænker, man kan sammen [internt], at vi måske får 
lidt en tendens til at tænke, ”så gør vi det selv, fordi vi gør det bedre”, bum.

Ideen om, at borgerne bedst hjælpes i mål, hvis beskæftigelsesmedarbejderne 
arbejder på egen hånd er, som lederen beskriver, et vanskeligt succeskriterie. 
Selvom de kan rigtig meget i jobcenteret, vil der altid være nogle ting, de ikke kan 
klare alene. Medarbejderne er selv bevidste om afhængigheden af eksterne sam
arbejdspartnere, men alligevel fornemmes en manglende tiltro til, at de andres 
perspektiver og handlemuligheder kan bidrage lige så fyldestgørende til opgaven 
som egne perspektiver. Lederen nævner et eksempel mere fra mødet:

Altså psykiatrien bliver lige nævnt som sådan en åhh [laver opgivende 
lyd], tror jeg faktisk i den [tone], “ååh psykiatrien”. Vi er jo afhængige af 
dem. Vi kan jo ikke lave udredninger. Altså den kan vi heller ikke trække 
hjem. Selvom der er nogen, der har sagt, kan vi ikke det? Kan vi ikke finde 
nogen, der… Vi kan heller ikke bevilge en bostøtte, den ligger heller ikke 
her. Så vi har da, og det tænker jeg er helt italesat, nogle frustrationer, en 
manglende tillid til, at vi løber i samme tempo, og at vi kan se de samme 
muligheder.

Sammenfattende vil vi argumentere for, at dette møde bærer præg af en for
holdsvis negativ fremstilling af eksterne samarbejdspartnere, fordi deres tilgang 
til borgerne er en anden end jobcentrets tilgang, og fordi deres kompetencer 
ikke opleves at være på højde med jobcentermedarbejdernes. Lederen omtaler 
medarbejdernes frustrationer som åbent italesatte, hvilket vi forstår sådan, at hun 
også i andre sammenhænge har hørt medarbejderne give udtryk for en mang
lende tillid til, at samarbejdspartnerne ”løber i samme tempo” og ”ser de samme 
muligheder” som jobcentret gør.
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Skeler vi endnu gang til systemteorien, vil den forklare de lave forventninger til 
”de andre” og tendensen til ”bare gerne at ville selv” med en mangel på åbenhed 
systemerne imellem. Systemteorien skelner mellem åbne og lukkede systemer 
(Hermansen et al. 2013). Et lukket system er karakteriseret ved, at det har fokus på 
at bevare sin egenhed og struktur på trods af udvekslingen med andre systemer. 
Et åbent system er derimod kendetegnet ved dels mere udveksling med andre 
systemer og dels større tilbøjelighed til at justere på sig selv på baggrund af input 
fra sin omverden (ibid.). På mødet ser vi, at beskæftigelsesmedarbejderne på den 
ene side gerne vil investere i at få deres tro på borgernes jobchance løftet ud til 
samarbejdspartnerne (en forventning om at samarbejdspartnernes system forhol
der sig åbent). På den anden side ser medarbejderne også gerne, at ressourcerne 
bliver investeret i flere interne tilbud for derved at mindske afhængigheden eks
ternt (en lukkethed over for at lade eget system påvirke af samarbejdspartnernes 
system).

Som lederen er inde på, udspringer de lave forventninger til de eksterne samar
bejdspartnere til dels af en stærk tro på kompetencerne i eget hus og en stærk 
intern faglighed, hvor ”troen på borgernes jobchance” er blevet en del af et fælles 
mindset. Ifølge Vangen og Huxham (2003) er det naturligt, at parterne vil forsøge 
at få kontrol over samarbejdet for at beskytte deres egen agenda og påvirke de 
andres agenda. Investeringsmødet kan ses som et eksempel på, at jobcentret som 
en reaktion på forskellige værdier ønsker at overføre ”troen påmindsettet” til sam
arbejdspartnerne, så jobcentrets egen agenda kommer til at præge samarbejdet. 
Jobcentret har som system trukket sine grænser hårdt op og har nu svært ved at 
få øje på de fordele, der er ved at samarbejde hen over grænserne.

3.3. ”Har man lyst til at sende sine borgere ud et sted, hvor vi går og fryser?”
I ovenstående to eksempler er jobcentret tvunget til at samarbejde med 
specialskolerne og socialafdelingen, da samarbejdet følger nogle fastlagte kom
munale procedurer, men i andre tilfælde har jobcentermedarbejdere mulighed for 
selv at vælge deres samarbejdspartner. Det gælder for eksempel, når medarbej
derne skal vælge mellem forskellige leverandører af eksterne tilbud til borgeren. 

I et interview om placeringer hos leverandørerne fortæller tre projektdeltagere 
om, hvordan jobcentrets narrativer om de forskellige leverandører har en betyd
ning for, hvilke leverandører de vælger til og fra i deres samarbejde med borgerne. 
Følgende er et udsnit af dialogen: 
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Interviewuddrag

Karin: Altså, ved [Leverandør 1] er der en person, hvor vi alle sammen har det sådan, 
bare vi kunne få hende, altså, hele huset kender hende, hun har bare aldrig failet. 
Hvis vi kunne, så brugte vi hende hele tiden, for det er bare meget troværdigt og 
ordentligt arbejde i det hele taget.

Lasse: Yasmin og jeg havde eksempelvis en sag sammen nede hos [Leverandør 2], 
som er et af de dyre tilbud, og de skulle være rigtig gode og sådan nogle ting. Og der 
er sådan lidt en konsensus her i huset om, at de ikke helt gør det, der står på papiret. 
[…] Hvor ude hos [Leverandør 1], er der en konsensus i huset om, at de er dygtige. […] 
Så kendskabet her i huset, og det vi snakker om hernede i forhold til de her ting…

Karin: Det er der helt vildt meget af. Og det snakker vi rigtig meget om på godt og 
ondt. Alt det, der er godt, snakker vi om, og alt det der er dårligt, snakker vi om.

 
Yasmin: Og det er faktisk også lidt svært at være den, der har en god oplevelse ved 
det sted, hvor der er en dårlig oplevelse, fordi det er svært at blive accepteret. ”Er du 
nu helt sikker på, at du havde en god oplevelse?” Og så kan man måske godt komme 
lidt i tvivl, så tør man næsten ikke… [Hos Leverandør 3] der havde jeg et ret godt 
samarbejde i en periode, men der havde alle andre et pivdårligt samarbejde.

Karin: Og der kom jeg ind som helt ny, og det er jo koldt derude [de griner]. […] Og det 
er det, vi kan huske. Men der var jo den her borger, der fortalte og var så glad og til
freds dengang altså, men det er sjovt… der er jo alligevel ikke nogen, der efterfølgen
de har placeret [hos Leverandør 3]. […] Så bare det der med, at der var koldt derude, 
det snakker vi om endnu. Vi gik rundt derude og frøs. Og har man lyst til at sende sine 
borgere ud et sted, hvor vi går og fryser? Det er sådan noget, der sidder fast.

 
Interviewer: Så de der fortællinger er ret dominerende på en eller anden måde?

Lasse og Karin: Ja, det synes jeg. Helt vildt.
 

Yasmin: De er også svære at ændre faktisk […]. [henvendt til Lasse] Det er jo pisseær
gerligt, at du har en forforståelse i forhold til [Leverandør 2].

Lasse: Det havde jeg egentlig ikke, men jeg havde mærket den hernede [i jobcentret], 
og så var det først bagefter, at jeg blev bevidst om, at jeg ubevidst sad og bekræfte
de forforståelsen hernede, for det var jo det, de andre tænkte, så har de nok ret […]. 

Karin: Men også den der med det personlige. Da jeg blev ansat, der startede jeg ud 
med en borger hos [Leverandør 2], og han fungerede der bare ikke, vel. Han havde 
været der i 2 måneder, tror jeg, hvor han slet ikke var blevet kontaktet. […] Og så tænk
te jeg, nu må jeg hellere ringe til dem, og jeg kunne ikke få fat i hende, jeg skulle have 
fat i, og hun skrev ikke tilbage. […] Men det sidder lidt i en, for det var så borgeren, det 
gik ud over. […] Og jeg har da ikke tænkt på [at bruge] dem siden. 

Yasmin: Det er både erfaringer, men det er også rigtig meget de mennesker, vi møder
i tilbuddene, og hvordan man klinger med dem, og hvad feedback man får. 

Karin: Det betyder meget for mig, at jeg kan komme i kontakt med den kontaktper
son, der er dernede. Hvis der ikke er hul igennem, [...] så kan jeg ikke forestille mig, 
hvordan jeg kan have et samarbejde med dem [...].
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I en situation, hvor man kan vælge til og fra, får de tre medarbejdere øje på, at kol
lektive fortællinger (positive som negative) har stor indflydelse på, om bestemte 
leverandører bliver brugt eller ej. 

I interviewuddraget fortæller den ene medarbejder (Karin) om en enkeltstående 
oplevelse med manglende dialog og kontakt hos Leverandør 2, som gør, at hun 
ikke har tænkt på at bruge dem siden. Hun har intuitivt konkluderet, at hvis én 
medarbejder ikke svarer på mail og telefon, så gør de andre medarbejdere det 
nok heller ikke. Det samme ser ud til at gøre sig gældende med Leverandør 
1 – blot med omvendt fortegn. Her har Lasse gode erfaringer med én bestemt 
medarbejder, og disse erfaringer ser ud til at bidrage til en kollektiv fortælling 
om, at Leverandør 1 er et godt sted. Generaliseringer og hurtige slutninger om en 
potentiel samarbejdspartner kan altså, uanset om de er positive eller negative, få 
betydning for medarbejdergruppens omtale og deraf afledte handlinger i relation 
til samarbejdspartnerne.

I interviewet hører vi også, at oplevelsen af, at der var koldt i lokalerne ude hos 
Leverandør 3, er blevet til en sejlivet fortælling, som er svær at ændre. Medarbej
deren Karin har i sin tid sammen med andre kolleger draget en hurtig konklusion 
om, at ”hvis der er koldt hos leverandøren, så er tilbuddet nok ikke så godt”. Erin
dringen om de kolde lokaler hænger fast i medarbejdergruppen, og der skal flere 
positive oplevelser til at vende den dårlige fortælling. At der var en borger, der var 
glad og tilfreds, er tilsyneladende ikke noget, der rokker ved den dominerende 
fortælling om den ”kolde” Leverandør 3. Samtidig er det svært at skabe alternative 
fortællinger, fordi flertallet af medarbejdere fravælger tilbuddet. Den tendens 
forstærkes af, at dén ene kollega (Yasmin), der har et godt samarbejde med Leve
randør 3, knapt nok tør tale højt om sine positive oplevelser. 

Interviewuddraget er et interessant eksempel på, hvordan forventninger til sam
arbejdspartnere kan være baseret på følelser og seneste erindringer om, hvordan 
samarbejdet har fungeret. Fortællingerne kan være med til at styre medarbej
dernes til og fravalg af tilbud i en længere periode og dermed den indsats, som 
borgeren tilbydes. Det åbner op for en refleksion, om borgeren reelt modtager 
det tilbud, der er det bedste match for vedkommende, eller om valg af tilbud til 
borgeren kan være styret af hurtige konklusioner om samarbejdspartnere, der er 
”biased” og behæftet med usikkerhed. 

Samlet set viser de tre cases i dette kapitel, at devaluerende omtale og lave for
ventninger til samarbejdspartnere kan risikere at stå i vejen for et værdiskabende 
tværorganisatorisk samarbejde, hvor borgeren hjælpes bedst muligt. Kvaliteten 
af indsatsen for borgeren hæves, når parterne bidrager med hver deres syn på 
sagen og tilsammen skaber fælles forståelse for borgerens problemer og mulige 
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helhedsorienterede løsninger. Det kræver tillid og positive forventninger til hinan
den som samarbejdspartnere. Forsøger beskæftigelsesmedarbejderne i stedet at 
undgå eksternt samarbejde eller at påvirke samarbejdspartnerne til at være mere 
som dem selv, kan det tænkes at have betydning for kvaliteten af den indsats, der 
tilbydes borgeren. 

I næste kapitel forsøger vi at komme et spadestik dybere og undersøger, hvad 
der er på spil, når kompleksiteten i borgernes sager er høj og kalder på grænse
krydsende løsninger, samtidig med at netop samarbejdet over grænserne med 
eksterne parter opleves som problematisk i sig selv. 
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4. Tillid og mistillid som reaktion på dobbelt kompleksitet

I dette kapitel tager vi udgangspunkt i den oplevede ”dobbelte kompleksitet” 
på feltet, som vi har set i vores empiri: At borgernes problemer er komplekse og 
grænsekrydsende og dermed vanskelige at løse inden for eget system; samtidig 
med at det påkrævede samarbejde på tværs af grænserne også opleves som 
komplekst og vanskeligt at udføre. 

Når noget er komplekst, har vi som mennesker brug for at reducere kompleksi
teten. Hvis kompleksiteten opleves som uoverstigelig, bliver vi handlingslammede 
og kan ikke komme videre i sagen. Når eksempelvis en samarbejdssituation 
vækker følelser af usikkerhed, vrede eller afmagt, har fagprofessionelle brug 
for at dæmpe disse følelser for stadig at være i stand til at udføre deres arbejde 
(Birkmose 2013).

Med udgangspunkt i eksemplerne fra kapitel 3 vil vi i dette kapitel præsentere 
vores bud på en tolkning af, hvad der kan ligge bag omtaler og handlinger, når 
samarbejdet med eksterne parter opleves svært.

I det første afsnit kigger vi med et organisatorisk blik på dannelsen af forvent
ninger til samarbejdspartnere. Vi argumenterer for, at såvel positive forventninger 
og tillid som negative forventninger og mistillid er måder at overkomme komplek
sitet på. Forskellen er, at hvor tillid er med til at udvide praktikernes handlingsrum, 
vil mistillid indsnævre det.

I det andet afsnit kigger vi nærmere på de forsvarsmekanismer og strategier, der i 
eksemplerne er blevet brugt til at dæmme op for usikkerhed og frustrationer. Med 
hjælp fra Dorthe Birkmoses begrebsunivers påpeger vi både sunde og usunde 
strategier, hvormed kompleksitet i samarbejdsrelationer kan håndteres.

4.1. En cirkulær og selvforstærkende proces, der påvirker handlingsrummet
Når samarbejdspartnere danner forventninger til hinanden, dannes forvent
ningerne ifølge de to forskere i tværorganisatorisk samarbejde Siv Vangen og 
Chris Huxham (2003) både med et fremadskuende og et bagudskuende blik på 
hinanden. Positive forventninger bygger for det første på forhåbninger om, at den 
anden part vil bidrage til at løse den fælles opgave. For det andet bygger de på 
erfaringer fra tidligere samarbejder mellem parterne, der er lykkedes  — hvis de 
vel at mærke har samarbejdet før. For hvert vellykket samarbejde øges troen på, at 
man vil kunne samarbejde igen med succes:
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“Each time partners act together, they take a risk and form expectations 
about the intended outcome and the way others will contribute to achie
ving it. Each time an outcome meets expectations, trusting attitudes are 
reinforced. The outcome becomes part of the history of the relationship, 
increasing the chance that partners will have positive expectations about 
joint actions in the future. The increased trust reduces the sense of risk for 
these future actions”. (Vangen & Huxham 2003)

Alt andet lige betyder det også, at konfliktfyldte og mislykkede samarbejder vil 
resultere i lave forventninger til fremtidigt samarbejde, da de dårlige erfaringer 
”sættes i banken” og danner grundlag for vurderingen af næste mulige samarbejde.

Opbygning af forventninger er dermed en cirkulær proces (Vangen & Huxham 
2003). Et eksempel på denne cirkularitet så vi i afsnit 3.3, hvor både de positive 
og de negative fortællinger om de forskellige leverandører blev holdt ved lige 
og gradvist forstærket, idet medarbejderne bekræftede det gode i de positive 
fortællinger og det dårlige i de negative fortællinger igen og igen.

En anden måde at tale om forventninger til samarbejdspartnere på er at tale om 
tillid og mistillid i samarbejdsrelationer. Tillid handler dybest set om at have posi
tive forventninger til hinanden. Det er en måde at reducere kompleksitet i samar
bejdet, fordi parterne vælger at se bort fra det usikre og i stedet fokusere positivt 
på de andres evner og intentioner (Tangkjær & Syversen 2022, Luhmann [1968] 
1999). På samme vis er mistillid en måde at reducere kompleksitet i samarbejdet. 
Mistillid indebærer negative forventninger til de andres evner og intentioner ind 
i samarbejdet (ibid.). I den givne situation forventes samarbejdspartneren ikke at 
agere på en måde, der er til fælles bedste (Christensen 2016). 

Tillid/positive forventninger eller mistillid/negative forventninger til samar
bejdspartnere kan være med til henholdsvis at udvide eller indsnævre handle
muligheder. Beskæftigelsesmedarbejdernes oplevelse af at have handlerum i 
samarbejdet med borgerne er afgørende for, at de oplever mulighed for at lykkes 
med borgerne (Amilon et al. 2022). Lovgivning, måltal, strategier og værdier ud
stikker allerede en overordnet ramme for medarbejdernes handlerum (ibid.). Inden 
for denne ramme kan tillidsniveauet mellem samarbejdspartnere være med til 
yderligere at udvide eller indsnævre praktikerens oplevede handlerum (Tangkjær 
& Syversen 2022). Jo færre tillidsfulde samarbejdsrelationer, desto flere veje vil 
opleves som usikre og risikofyldte at bevæge sig ud ad.

Et eksempel på sammenhængen mellem tillid og handling ser vi, når jobcenter
medarbejderne i investeringsmødet overvejer at trække tilbud og workshops hjem 
i eget hus eller at undlade et samarbejde med socialafdelingen. Går de videre ad 
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dette spor, kan de risikere at indsnævre deres egen palette af veje at gå i samar
bejdet med borgeren, da de umuligt kan løse alle opgaver selv i et komplekst og 
grænsekrydsende borgerforløb. ”Vilde problemer” kræver som tidligere nævnt 
handlingsrum og parathed i flere forbundne velfærdssystemer. 

4.2. Styrk de sunde forsvarsmekanismer, og pas på de usunde
I kapitel 3 har vi set, hvordan oplevelser af frustration, besvær og mistillid kan 
risikere at dominere beskæftigelsesmedarbejderes fortællinger om eksterne 
samarbejdspartnere. Når tilliden til en samarbejdspartner er lav, vil der være risiko 
for mere forråede omtaler og handlinger i relation til samarbejdspartneren (Birk
mose 2013). Derfor kan det være godt at holde øje med samarbejdsrelationen, og 
hvilken måde reduktion af den dobbelte kompleksitet i samarbejdet udfolder sig 
på. Denne kan nemlig foregå både på en sund og en usund måde.

Ifølge psykolog Dorthe Birkmose kan det virke styrkende for en gruppe at være 
negative i omtalen af en anden gruppe. Det kan være med til at skabe indbyrdes 
identifikation, solidaritet og loyalitet i gruppen og således trække grænserne til 
de omgivende systemer op (jf. kapitel 2 om det systemteoretiske perspektiv). Den 
negative omtale foregår ofte som en devaluering, hvor gruppen hævder sig selv 
på de andres bekostning og vurderer dem dårligere til at løse en opgave end 
gruppen selv (Birkmose 2013). Eksempler på dette så vi i afsnit 3.1 og 3.2, hvor 
jobcentermedarbejderne opfatter sig selv som dem med det rette mindset (troen på 
jobchancen), mens samarbejdspartnerne vurderes at have et andet og ringere mindset.

Når kompleksiteten i et samarbejde vækker ubehag, kan fagpersoner ifølge 
Birkmose komme til at gøre brug af splitting som forsvarsmekanisme. Splitting er 
en form for unuanceret sort/hvidtænkning, hvor man oplever sig selv og sin om
verden enten udelukkende negativt eller positivt (ibid.). En personalegruppe kan 
komme til at splitte samarbejdspartnere i ”de gode og de onde” og gøre de onde 
til dem, der spænder ben for arbejdet med at hjælpe borgerne. I eksemplet med 
specialskolerne kan vi tolke det som splitting, når skolerne fremstilles ensidigt 
negativt som dem, der ikke tror på de unge og blokerer nogle af deres mulige veje 
gennem uddannelsessystemet, mens jobcentret selv fremstilles ensidigt positivt 
som dem, der tror på de unges jobchancer og vil åbne flere veje for dem. Vi kan 
også tolke det som splitting, når medarbejderne sværger til bestemte leveran
dører (”de gode”) frem for andre (”de dårlige”), som alle borgere så henvises til. 

Ligesom splitting er distancering en usund strategi til reduktion af kompleksitet. 
På investeringsmødet i afsnit 3.2 overvejer medarbejderne at lægge distance til 
social afdelingen ved at erstatte deres tilbud med nogle andre, som jobcentret vil 
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stå for. At trække sig væk fra et samarbejde kan betyde et kompromis med kvali
teten af den samlede indsats til borgeren. Problemet kan dog være svært at få øje 
på, når der samtidig skabes en legitimerende fortælling i gruppen om, at det faktisk 
er bedre for borgerne, hvis bestemte samarbejdspartnere undgås (Birkmose 2013). 

Den gruppe, vi er medlem af, kan være med til at skubbe til vores opfattelse af 
bestemte situationer og til vores hukommelse. Ifølge Birkmose er vores egne 
erindringer upålidelige, hvis der er et socialt pres fra den gruppe, vi indgår i 
(ibid.). Et eksempel på dette så vi i afsnit 3.3, hvor kollegagruppens dominerende 
fortællinger om de kolde lokaler hos leverandøren tilsyneladende er blevet en 
fælles erindring i gruppen, som fortrænger andre og mere positive fortællinger 
om leverandøren i de enkelte medarbejderes erindringer.

Det er vigtigt at påpege, at vi i eksemplerne fra kapitel 3 ikke udelukkende ser 
tegn på devaluering, splitting og andre usunde måder at håndtere kompleksitet 
og afmagt i relationen til samarbejdspartnere. Eksemplerne viser også nogle 
mekanismer, der kan tolkes som sunde og faglige måder at håndtere samarbejds
vanskeligheder på. 

I eksemplet med specialskolerne søger medarbejderen dialog med skolelærerne 
om deres uenigheder og forskellige syn på de unge. Ifølge Birkmose er kampen 
for at drøfte faglige spørgsmål en sund måde at omsætte frustration til nyttig 
aktivitet. Refleksion, nuanceringer og dialog om faglig tvivl er alle sunde måder 
at overkomme kompleksitet på (ibid.)4. Interviewet med de tre medarbejdere 
om leverandørerne er ligeledes i sig selv et eksempel på, at samarbejdsvanske
ligheder kan imødegås med faglig nysgerrighed og refleksion. Ganske vist var 
refleksionen i dette tilfælde kaldt frem af projektarbejdet, som skabte en ”oase 
af refleksion” (Kongsgaard 2022) i medarbejdernes hverdag. Alligevel bemærker 
vi, at medarbejderne har høj selvrefleksivitet og udviser stærke evner til at indgå i 
multiperspektiviske refleksioner (ibid.) i interviewsituationen. En sådan fælles faglig 
undersøgelse af, hvad der er på spil, kan være med til at modstå trangen til at de
valuere samarbejdspartnere og i stedet give stemme til de alternative fortællinger. 

Vi mener, at det er højst aktuelt at sætte spot på såvel de sunde og faglige 
strategier til at håndtere kompleksitet som de usunde og ikkefaglige strategier. 
Birkmose mener, at en forrået måde at håndtere afmagtsfølelser på tager til i 
velfærdsarbejdet – også blandt de mest fagligt kompetente og dybt engagerede 
medarbejdere (Birkmose 2013). Flere oplever en afmagt i forhold til kolleger, 
samarbejdspartnere, ledelse og arbejdsplads, hvor de skal samarbejde på trods af 
uenigheder, og hvor de skal indordne sig under regler, politikker og ressourcefor
delinger (ibid.). 

4 I kapitel 5 undersøger vi et konkret eksempel på en faglig tilgang til samarbejdsvanskeligheder nærmere.
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I sidste ende er det ifølge Birkmose borgerne, der betaler prisen for, at beskæfti
gelsesmedarbejdere og andre velfærdsprofessionelle har svært ved at håndtere 
kompleksiteten i deres arbejde: 

”Når personale på den måde yder hjælp på egne præmisser, og det er 
men nesket med behov for hjælp, der skal tilpasse sig, siger vi indirekte til 
mennesker, at vi ikke kan klare at forholde os til dem” (Birkmose 2013: s.143).

Vores ærinde med at introducere Birkmoses begrebsunivers og tanker om forrå
else er at skabe opmærksomhed omkring, at jobcentermedarbejdere og deres 
eksterne samarbejdspartnere kan håndtere kompleksitet og samarbejdsvanskelig
heder både med sunde og usunde strategier. Dog mener vi, at det er vigtigt ikke at 
ty til en hurtig fordømmelse af de forråede strategier. Ifølge den engelske filosof 
og præst Peter Lang bør vi nysgerrigt forholde os til, hvad det er for en ”frustreret 
drøm”, der ligger bag negativt ladede udsagn om samarbejdspartnere (Kongs
gaard 2018). I stedet for kun at fokusere på forråelsen og tankeløsheden bag et 
problematisk sprogbrug, minder Lang os om også at fokusere anerkendende på 
det, afsenderen af sprogbruget vil opnå.

I vores empiri ser der ud til at være en indbyrdes sammenhæng mellem medar
bejdernes devaluering af samarbejdspartnerne og negative forventninger til deres 
bidrag ind i samarbejdet, og deres samtidige revaluering5 af borgernes kompe
tencer og positive forventninger til dem. Det så vi for eksempel i jobcentermedar
bejdernes fortælling om, at specialskolerne passer for meget på de unge og har 
lave forventninger til, at de kan lykkes i det ordinære uddannelsessystem (afsnit 
3.1). Med Langs optik på sagen får vi øje på, at devalueringen af specialskolerne 
kan være udtryk for, at jobcentermedarbejderne har en drøm på borgernes vegne. 
At de faktisk tror på, at borgerne kan rykke sig mod målet om at komme i arbejde 
eller uddannelse, og at det derfor er frustrerende, når samarbejdspartneren ikke 
opleves at understøtte progression i den ønskede retning. Deraf opstår behovet 
for at gøre noget ved afmagtsfølelsen.

5 Med lån af et begrebspar fra den økonomiske verden: Devaluere – nedskrive værdien af noget (for eksempel 
valuta). Revaluere – opskrive værdien af noget (ordnet.dk).
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5. Opbygning af tillid til samarbejdspartnere

Selvom borgernes problemer som følge af deres vilde natur krydser grænserne 
med lethed, krydser problemløsningen ikke nødvendigvis grænserne uden 
besvær. Et vellykket tværsektorielt samarbejde kræver nogle bevidstheder, nogle 
prioriteringer og nogle kompetencer hos ledere såvel som medarbejdere. Dertil 
kræver det en åbenhed, nysgerrighed og vilje til at krydse grænser. 

I dette kapitel vil vi kaste lys på, hvordan en beskæftigelsesfaglig organisation på 
forskellige måder kan undersøge og forbedre samarbejdet med organisationer i 
andre dele af velfærdssystemet. Kapitlet tager afsæt i et aktionslæringsprojekt6, 
som blev gennemført i et af de medvirkende jobcentre. Projektet skabte interes
sant læring om, hvordan synet på hinanden kan ændre sig, når to organisationer 
undersøger og aktivt forsøger at forbedre samarbejdet på tværs. Læringen fra 
projektet suppleres herefter med perspektiver fra litteraturen om samsyn, kob
lingskompetencer og grænsegængerrollen. 

5.1. Fra et bøvlet bekendtskab til en dedikeret samarbejdspartner
En aktionslæringsgruppe fra et jobcenter (bestående af både ledere og medar
bejdere) tog initiativ til et projektsamarbejde med en af deres faste samarbejds
partnere, en specialskole, der arbejder med unge med indlæringsvanskeligheder. 
Skolen er beliggende i udkanten af kommunen, og der er dermed stor fysisk 
afstand mellem de to samarbejdspartnere. 

Jobcentrets ambition med projektet var at undersøge og udvikle samarbejdet 
med skolen, som på nogle punkter var præget af mistillid og frustration.

Projektdeltagerne gjorde sig en række erfaringer, der tilsammen viser, at det er 
muligt at få mere positive forventninger til hinanden og det, hver især kan bidrage 
med, ved at mødes, vidensdele og aktivt arbejde med udvikling af samarbejdet. 
Den fælles undersøgelse af samarbejdsrelationen har i dette tilfælde åbnet op 
for at se muligheder hos hinanden og givet øget handlerum i det fælles arbejde 
omkring borgerne. 

Boksen på næste side giver et indblik i baggrunden for aktionslæringsprojektet og 
noget af den læring, gruppen tog med sig7. 

6 Aktionslæring indebærer, at praktikere afprøver nye handlinger (aktioner), der adskiller sig fra det, de plejer at 
gøre, og herefter sammen reflekterer over eventuelle forandringer, der blev skabt ved at gøre noget anderledes.
7 Vi har udelukkende haft mulighed for at opsamle jobcentermedarbejdernes erfaringer fra aktionslæringen, 
hvorfor skolens erfaringer og læring ikke indgår i analysen.
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Boks 1. Aktionslæringsprojekt: ”At skabe troen på jobchancen på tværs af fagligheder og sektorer”

“At skabe troen på jobchancen på tværs af fagligheder og sektorer”

Baggrund for aktionslæringsprojektet 
Jobcentret oplevede, at specialskolen havde markant anderledes værdier, kultur 

og sprogbrug end jobcentret. De oplevede, at kun få af deres medarbejdere havde 

”hul igennem” til et godt samarbejde med skolens ledere og medarbejdere, mens 

mange var frustrerede over samarbejdet. Der havde været en ”tendens til udmat

ning” blandt de jobcentermedarbejdere, der havde vejlederopgaver på skolen, og 

også en del udskiftning i denne gruppe.

Ifølge jobcentret havde skolen ikke tillid til dem som samarbejdspartner. Det 

oplevede jobcentret ved, at skolen gav udtryk for, at deres arbejde med de unge 

gik tabt i overgangen fra skole til jobcenter.
 

Læringsmål for jobcentrets projektdeltagere 
•   At blive klogere på, hvorvidt viden om hinandens værdier, mindset, kompetencer 

    og tilbud gør en forskel i samarbejdet og troen på, at de unge kan lykkes. 

•   At blive klogere på og udvikle på både jobcentrets forventninger til skolen og 

    skolens forventninger til jobcentret.

Aktioner i projektet 
•   At afholde en række møder med ledere fra skolen, hvor aktionslæringsgruppen 

    fra gang til gang i samspil med skolen fastlagde spørgsmål, de ville være  

    nysgerrige på i samarbejdet. 

•   At analysere konkrete samarbejder mellem medarbejdere fra jobcentret og 

    medarbejdere fra skolen med fokus på evnen til at tale ”samme sprog”.
 

Eksempler på projektdeltagernes læring fra projektet

•   Det skaber respekt for hinandens fagligheder og virkeligheder at vise hinanden 

    egen praksis og de fysiske rammer, parterne hver især arbejder med de unge i.  

•   Det er afgørende for at kunne forbedre tilliden i samarbejdet, at parterne møder 

    hinanden og hinandens hensigter med en oprigtig nysgerrighed. 

•   De samme faglige begreber forstås ikke nødvendigvis på samme måde. Det er 

    givtigt at udfolde begreberne sammen og se på sammenhænge mellem forstå 

    elser og handlinger. 

•   Kommunale og lovgivningsmæssige begreber skaber distance mellem parterne 

    i modsætning til konkret og direkte kommunikation omkring de unge, og de 

    indsatser de unge tilbydes. 

•   Hvis man vil ændre negative forventninger, er det nødvendigt også at se på det 

    interne sprogbrug om samarbejdspartneren i egen organisation.
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En væsentlig læring fra aktionslæringsprojektet er, at det gør en forskel at invitere 
hinanden på besøg. Alene det at tage hen til hinanden og konkret se hinandens 
praksis og fysiske rammer har i dette tilfælde bidraget positivt til fremtidigt samar
bejde. Følgende refleksion fra to ledere illustrerer:

Leder 1: [...] På det møde der, sidst vi var derude [på skolen], der kom også 
sådan en bemærkning, [...] hvor hun siger: “ja, og det er jo også dejligt, at I 
gider komme ud til os, og at det ikke altid er os, der skal komme ind til jer”. 
Og den der lillebitte detalje, at for os der er det jo helt derude, og det tager 
lang tid i transport hver gang, og alt det der. Men […] lad os komme derud, 
så det er os, der bliver gæsterne, og vi kommer på deres domæne, hvis 
man kan sige det på den måde, fra start af. Det er jo i hvert fald en måde 
at vise, at vi vil faktisk rigtig gerne samarbejde med jer, og vi anerkender, 
at det her er jeres rammer og base.

Leder 2: Men jeg tænker også samtidig en vigtighed i at invitere dem ind 
hos os. Altså det der med, at vi er ikke så farlige, og vise de rammer vi nu 
engang har, og de rammer vi arbejder med de unge i. Det der med at gøre 
det så konkret og visuelt som overhovedet muligt begge veje, tænker jeg, 
det har en betydning.

At sætte ansigt på de konkrete mennesker, man skal samarbejde med, samt at se 
og lære om de rammer, de arbejder inden for, kan altså være et vigtigt første skridt 
mod øget forståelse og anerkendelse af hinandens faglige virke. 

Meget af læringen fra projektet viser, at det har nyttet, at der er blevet indledt et 
oversættelsesarbejde mellem skolen og jobcentret både kulturelt og sprogligt. 
Jobcentret har på det første møde introduceret skolen til begrebet ”troen på 
jobchancen” og forklaret, hvorfor og hvordan dette mindset gennemsyrer deres 
tilgang. På de efterfølgende møder har parterne undersøgt, hvad de hver især 
opfatter som afgørende for at tro på de unges muligheder for job eller uddan
nelse. Her er jobcentret blevet opmærksomme på, at skolen forstår positive 
forventninger som noget, der blomstrer ud af en tæt relation mellem lærer og 
elev. Da jobcentret har andre præmisser for at skabe tætte relationer til de unge 
end skolen, er det nyttigt for dem at vide, at skolen opfatter begrebet på en anden 
måde, end de selv gør. 

På samme vis er jobcentret blevet opmærksomme på, at skolen og jobcentret ikke 
nødvendigvis forstår det samme ved ”en god plan”, selvom begge parter er enige 
om, at den er vigtig for de unges jobchancer. For skolen er en god plan langsigtet 
med et klart slutmål, fortæller en af lederne i jobcentret, mens en god plan for job 
centret handler mere om mange små skridt og muligheden for at justere undervejs.
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Begge eksempler illustrerer, at parterne har igangsat et forsøg på at forstå 
hinandens meningsuniverser og et forsøg på at skabe sammenhæng mellem 
forståelser af faglige begreber og tilknyttede handlinger. I dette arbejde er det 
også blevet mere tydeligt for jobcentret, hvad det er, der kan skabe modstand fra 
skolen og lave forventninger til samarbejdet. En jobcenterleder siger:

Skolens lærere er kendetegnet ved, at de er sådan nogle, der bare går den 
ekstra mil, og de er ikke så optagede af, om det er deres opgave eller en 
andens opgave. Så hver gang vi taler ind i lovgivning eller ramme, så får de 
nærmest lidt udslæt, ik, for de tænker typisk, ”så kan det ikke lykkes, det der”.

Aktionslæringsprojektet medførte et fokus på, hvordan sprogbruget og kom
munikationen parterne imellem havde nogle indbyggede risici for sammenstød. 
Jobcentret oplever, at der tales i et andet sprog ude på skolen, og det sprog er 
jobcentrets medarbejdere nødt til i højere grad at mestre for at vinde skolelæ
rernes tillid. Ved at granske de personlige samarbejdsrelationer, der fungerer, 
har de opdaget, at kommunikationen glider bedre, når jobcentrets medarbejdere 
undlader at bruge systemsprog og henvise til rammer og lovgivning. Det støder 
nemlig mod skolens måde at kommunikere på. Skolen værdsætter en ”nede på 
jorden”kommunikation, hvor konkrete praksishandlinger for og med de unge 
trækkes tydeligt frem, så lærerne kan se, at der bliver taget hånd om de unge, 
som de har haft en tæt relation til, men som nu er tilknyttet jobcentret. Modsat 
har de jobcentermedarbejdere, der ikke ”taler skolens sprog” oplevet, at skolens 
ledere og lærere lytter mindre til dem og er mere kritiske over for deres forslag til 
planer og indsatser for de unge.

Det er værd at bemærke, at aktionslæringsprojektet blev udformet sådan, at det 
rummede en åbenhed for at kigge indad på egne forforståelser og forestillinger 
om skolen. En jobcenterleder har i aktionslæringen fået øje på, at der er brug for, 
at de vender deres perspektiv på skolen og er nysgerrige på skolens hensigter:

Jeg har i hvert fald stillet mig selv det spørgsmål, hvor meget tror vi på 
[navn på skolen]? Fordi den, tænker jeg, den skal vi også have arbejdet 
mere med, fordi vi har en forestilling om, at de har det svært med os, 
men måske har vi også en forestilling om, hvad de er for en størrelse, og 
hvordan de gerne vil… Så jeg tænker, det er også en del af det her arbejde. 
Er der noget, vi også lige skal arbejde med, altså nogle ændringer hos os, 
som vi skal kigge på?

En af de muligheder for forandring, som er blevet synlige via projektet, er at se 
anderledes på lærernes dedikation og stærke relationer til de unge, nemlig som 
en styrke ind i samarbejdet, der kan blive til fordel for de unge. En leder siger:
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Det er muligt, at de griber tingene anderledes an, men det kan man 
også gøre, og det må vi prøve at imødekomme, så godt vi kan. […] Når vi 
synes, de kan være bøvlede, […] så [skal vi være] dygtige til at tænke, ”hold 
op, hvor er de dedikerede!”. Det er vigtigt, [vores medarbejdere] har den 
tilgang, og at de bare aldrig giver op, fordi det kan vi se, det gør [skolens 
medarbejdere] ikke, og hvordan kan vi bruge det og samarbejde omkring 
det til fordel for de unge, vi er fælles om.

Aktionslæringsprojektet har også givet jobcentret en øget opmærksomhed på 
negative forforståelser om skolen, som de kontinuerligt bekræfter hinanden i 
gennem deres interne sprogbrug om skolen. To af medarbejderne, som deltog i 
projektet, og som havde vejlederroller på skolen, satte sig specifikt for at under
søge deres egen ”tro på skolen” nærmere. Det ledte til et fokus på sprogbrug om 
skolen i den interne kommunikation i jobcentret. Den ene medarbejder fortæller 
her om nye erkendelser via projektet:

Det er egentlig gået fra, at jeg syntes, det var godt nok noget landsby
agtigt det her. Og det er det egentlig stadigvæk, men jeg må bare sige, 
at de [skolen] kan altså nogle ting. Men der er også nogle ting, de ikke 
kan. Men jeg har respekt for det, de gør. Så det tror jeg har flyttet noget 
gensidigt i hele den overordnede troen på at, man kan sige… at de faktisk 
har tillid til det, vi laver, og vi har tillid til det, de laver.

Trods medarbejderens forforståelser i forhold til skolen som ”noget landsbyagtigt” 
har projektsamarbejdet givet ham større indsigt i det, skolen kan, og respekt for 
det, de gør. Ifølge medarbejderen har projektet rykket positivt ved den over
ordnede tro på hinanden og den gensidige tillid. Ved at have haft blik for egne 
forforståelser og forventninger til skolen i aktionslæringen har medarbejderen 
desuden bemærket en forandring i sin måde at tale om skolen på før og efter 
projektsamarbejdet:

Jamen i den måde, jeg omtaler… Altså jeg kan huske, da jeg startede her
ude – og jeg er aldrig kommet ude i det område før, altså jeg har nærmest 
aldrig været der […]. Altså jeg gjorde sådan med et smil på læben, så nu 
kørte jeg derud, altså virkelig ud på landet, sådan dybest set lidt ned
ladende. Og jeg tænkte lige på her den anden dag: Det gør jeg ikke mere 
[…]. Jeg har faktisk fået ret stor respekt for at sådan... jeg kan godt lide 
at komme ud i det område. Altså dybest set, det handler jo om respekt, 
tænker jeg, altså dybest set.

Den nedladende humor om borgere, samarbejdspartnere eller andre grupper 
er ifølge Birkmose en hyppigt anvendt forsvarsmekanisme i kollegagrupper, når 
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der er brug for at ventilere afmagtsfølelser (Birkmose 2013). Medarbejderen har 
tidligere sagt til sine kollegaer i jobcentret, at han tog en tur ”ud på landet”, når han 
skulle hen på skolen. Det gør han ikke længere, idet han har udeladt, hvad han 
selv betegner som en nedladende måde at tale om skolen på fra sit sprogbrug. 
Det ser ud til, at medarbejderen ikke blot har fundet en mere sund måde at hånd
tere sin afmagt på. Han har faktisk fået respekt for skolen og kan lide at komme 
der, hvilket kan tyde på, at afmagtsfølelsen ikke længere er aktuel. 

Ifølge projektgruppen har projektet synliggjort samarbejdsfordele, som kommer 
de unge til gavn. Gruppen peger på, at jobcentrets medarbejdere er blevet mere 
tilgængelige for de unge på grund af øget tilstedeværelse på skolen. Der er i for
længelse af projektet blevet iværksat flere fælles handlinger for de unge, og hand
lingerne sættes i gang hurtigere end før. En styrket kommunikation mellem parterne 
fremhæver gruppen som et vigtigt afsæt for forbedring af indsatserne for de unge.

Samlet set ser vi projektet som et positivt eksempel på en faglig måde at tage fat 
om oplevet frustration og afmagtsfølelser i relation til en samarbejdspartner ved at 
opsøge dialog, vidensdeling og forventningsafstemning. Projektsamarbejdet inspi
rerer til, hvordan man ved at arbejde med relationen til sine samarbejdspartnere 
og kendskabet til hinandens praksis kan skubbe forventningerne til samarbejdet 
og den fælles tro på borgerne i en positiv retning.

5.2. Styrk samsynet, koblingskompetencerne og grænsegængerrollen
Når projektdeltagerne i vores empiri selv skal begrunde samarbejdsvanske
ligheder, er den primære årsag til deres frustrationer oplevelsen af forskellige 
fagligheder og forskelligt syn på og forventninger til de borgere, der skal hjælpes 
mod arbejdsmarkedet. Oplevelsen af at samarbejdspartnerens mindset er mindre 
gavnligt for borgernes progression end eget mindset træder også frem i empirien.

Når fagpersoner fra hvert deres system kæmper om at få ret i, hvordan borgeren 
skal forstås, i stedet for at hjælpe hinanden med at se hele borgeren og sætte deres 
forskellige indsigter sammen til en større mosaik – hvad er det da, der mangler?

Et bud fra svensk forskning i tværorganisatorisk samarbejde er, at parterne mang
ler samsyn. I en samarbejdskontekst opstår samsyn, når forskellige parter opnår 
en vis grad af fælles forståelse af et problem, samt hvad der skal til for at løse det 
(Skolverket 2010). Det betyder ikke, at parterne skal se fuldstændig det samme, 
men med hver deres blik kan de få et fælles helt billede af problemet8. Samsyn 

8 I fysiologisk forstand betyder samsyn, at når vores øjne ser på en genstand, dannes der to forskellige billeder 
i højre og venstre øje, og i hjernen fusioneres billederne og smelter sammen til ét (ojenforeningen.dk). Dette billede kan 
være brugbart til at forstå, at samsyn ikke handler om at se det samme, men om at bringe forskellige syn sammen.
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går dermed forud for et vellykket samarbejde på tværs af systemer. Samsyn kræver, 
at parternes individuelle roller er tydelige, samt at de har tillid til hinandens kompetencer 
og forståelse for hinandens opgaver, ressourcer og begrænsninger (Skolverket 2010).

I denne forståelse er forskellige syn på borgeren ikke et problem – tværtimod er 
forskellige syn netop forudsætningen for at opnå samsyn og en fælles plan og 
løsning. At hvert enkelt fagligt miljø er sig sin faglighed bevidst og bruger den 
aktivt er betingelsen for, at der kan ske en bevægelse væk fra monofaglighed i 
retning mod tværfaglighed (Tangkjær & Syversen 2022). 

Analysens empiriske eksempler kan tolkes sådan, at de alle udspringer af jobcen
tersystemer med en stærk faglig bevidsthed, hvor troen på borgernes jobchance 
kommer til udtryk i både mindset og handlinger i relation til borgerne. Eksem
plerne viser dog også, at en stærk faglighed kan risikere at føre til devaluering, 
distancering og selvtilstrækkelighed, hvis medarbejderne ikke længere kan få øje 
på fordelene ved at bruge de andre systemers fagligheder ind i deres arbejde. Høj 
kompleksitet og ”vilde problemer” hos borgerne kalder dermed på stærke sam
arbejdsevner på tværs af systemgrænser som en del af fagligheden. Det vil sige 
sunde og faglige strategier til at håndtere det nødvendige samarbejde med andre 
tilstødende fagligheder som for eksempel uddannelses og socialfaglighed.

I litteraturen om begrebet samsyn har vi ikke fundet anvisninger på, hvordan 
organisationer konkret kan arbejde med at opnå samsyn i det tværorganisatoriske 
samarbejde. Derfor har vi kigget i anden litteratur om tværsektorielt samarbejde i 
det offentlige velfærdssystem. Her får vi blandt andet øje på, at der kan være en 
vigtig pointe i ikke kun at fokusere på det organisatoriske niveau, men også på 
medarbejderniveauet (aktørniveauet).

Ifølge Paul Williams (2002), der har forsket i samarbejde i offentlige forvalt
ninger, handler et vellykket tværorganisatorisk samarbejde ikke kun om at skabe 
organisatoriske aftaler og platforme for interaktion, men lige så meget om 
samarbejdsevner og mindset hos de praktikere, som helt konkret skal udføre det 
grænsekrydsende arbejde. 

Selvom offentlige forvaltninger har aftalt samarbejdsprocedurer, der lægger op 
til tværsektorielt samarbejde (for eksempel samarbejde mellem kommunens 
jobcenter og socialafdeling), er det ikke ensbetydende med, at samarbejds
kompetencerne kommer af sig selv hos de konkrete medarbejdere, der skal 
udføre det koordinerede arbejde omkring en borger, hvis problematikker kalder 
på indsatser fra flere forvaltninger. De medvirkende forvaltninger har forskellige 
ressourcer, arbejdsgange, opdrag og viden, der indvirker på medarbejdernes 
forudsætninger for at hjælpe borgerne (Ernits 2018). 
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Heiti Ernits, der har forsket i svensk offentlig forvaltning, mener, at det kræver 
særlige kompetencer at skabe og indgå i et samarbejde mellem fagpersoner, 
der har forskellige mindset og værdier. Når der skal iværksættes fælles forsøg på 
løsninger af borgernes grænsekrydsende problemer, kræver det medarbejdere, 
der blandt andet kan oversætte og mægle mellem forskellige kulturer, bygge og 
pleje netværk, innovere og koordinere indsatser (Ernits 2018). 

Med Ernits og Williams argumenterer vi for, at det kan være givtigt med et nyt 
blik på beskæftigelsesmedarbejderen som en grænsegænger eller på engelsk 
boundary spanner (Ernits 2018, Williams 2002). Med dette begreb vil vi sætte 
fokus på, at en stor del af beskæftigelsesmedarbejderens kerneopgave er græn
sekrydsende af natur. Derfor er det en del af beskæftigelsesfagligheden at have 
et vist niveau af indsigt i andre tilstødende fagligheder. Og derfor er opdyrkning af 
ledere og medarbejderes kompetencer til at arbejde på tværs af systemgrænser 
et område, der bør prioriteres som en del af det beskæftigelsesfaglige landskab. 

De faglige og personlige kompetencer, der kræves i virket som grænsegænger, 
kan vi med et andet begreb kalde koblingskompetencer. Koblingskompetencer 
er ifølge den danske forsker Henning Jørgensen og kolleger på CARMA ”sættet 
af kommunikative, koordinerende og kooperative evner og færdigheder, der skal til 
for at få bragt aktører sammen om grænsekrydsende arbejde i det offentlige” (Jør
gensen et al. 2016a:70). Det drejer sig mere specifikt om følgende kompetencer 
(Jørgensen et al. 2016a, 2016b): 

•   Brobygning: evner til at samle aktører, faglig og politisk ”næse” for problemer 
    og interesser, og evner til at få udvekslet kulturelle koder.

•   Kommunikation: sproglige evner til at forstå meningsuniverser, kunne over 
    sætte fagudtryk og talemåder, sociale kompetencer og forhandlingsevner.

•   Koordinering: kunne planlægge og sprede informationer, skabe sammenhæng 
    mellem forståelser og handlinger og ”få tingene til at køre” ud fra normer og 
    traditioner.

 
•   Kooperation: fleksibilitet og faglig konduite, helhedsforståelse, overtalelses 
    evner, idérigdom og evner til give samarbejdet merværdi for alle.

Ifølge Jørgensen et al. (2016a) kalder disse kompetencer ikke på medarbejdere 
med særlige personlighedstræk eller på særlige persontyper. Koblingskompe
tencerne opdyrkes snarere ved, at medarbejderne gennem faglig udvikling opnår 
en bredere forståelse af kerneopgavens grænseoverskridende karakter samt 
efteruddannes i værktøjer og metoder til at håndtere grænsegængerrollen. Det 
handler altså om at udvide og bygge oven på eksisterende fagligheder. At være 
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grænsegænger er ifølge Ernits en krævende rolle både socialt og psykologisk. Der 
er derfor behov for, at fagpersoner med en sådan rolle har mulighed for at dele 
erfaringer, diskutere udfordringer og lære af hinanden (Ernits 2018). 

Koblingskompetencer kan næppe alene tillæres på skolebænken løsrevet fra den 
kontekst, de skal anvendes i. Snarere skal de opdyrkes som led i samarbejdet med 
de eksterne parter. Her kan der være brug for at etablere særlige udviklingsrum 
eller zoner, hvor der både på ledelses og medarbejderniveau tages hul på en 
udveksling af sprog, forståelser, kultur og faglige indsigter mellem parterne 
(Jørgensen et al. 2016a, 2016b). Casen i foregående afsnit kan netop ses som et 
sådant positivt udviklingsrum, hvor ”koblingspunkter” blev undersøgt, og hvor der 
både blev arbejdet med ledere såvel som medarbejderes evner til brobygning, 
kommunikation, koordinering og kooperation i relation til den konkrete opgaveløs
ning mellem jobcentret og specialskolen. 

I den forbindelse mener vi, at det er vigtigt at opfatte udviklingsrummene som læ
ringsmiljøer. Her kan det som i casen være brugbart at benytte aktionslæring som 
metode til at skabe nye indsigter om, hvor det eksisterende samarbejde bygger 
på tillid til hinanden, og hvor det omvendt er præget af mistillid. Ligeledes kan der 
i et sådant læringsmiljø foretages eksperimenter med små og store ændringer i 
samarbejdsformen, der kan generere anderledes resultater9. I den sammenhæng 
påpeger Tangkjær og Syversen (2022), at det er vigtigt ikke kun at være optaget af 
at ville skabe bedre resultater hurtigt, da gode resultater ikke opnås med et snup
tag. Snarere kan man skabe god læring, som på sigt kan skabe bedre resultater. 

5.3. Sæt ord på forventningerne til hinanden
I sammenhæng med forståelse af grænsegængerrollen og opdyrkning af kob
lingskompetencer mener vi, at det er afgørende også at tale om forventninger til 
hinanden som samarbejdspartnere. Det gælder både en italesættelse af narrativer 
om hinanden baseret på tidligere erfaringer med samarbejder og en italesættelse 
af fremtidige forhåbninger og forventninger til hinandens opgaveløsning. En 
for ventningsafstemning kan forebygge og/eller afhjælpe konflikter, stilstand 
og skuffelser i samarbejdet og dæmme op for, at forsvarsstrategier som ”vi gør 
det selv, fordi vi gør det bedre” opstår. Ligeledes kan parterne med en for vent
ningsafstemning undgå passivitet, ligegyldighed eller deciderede sabotage forsøg 
over for det påkrævede samarbejde, hvilket ifølge Jørgensen et al. (2016a) kan 
være konsekvenser, når et tværgående samarbejde er dikteret ovenfra, men ikke 
er afstemt mellem de deltagende praktikere, der skal udføre samarbejdet. 

9 For uddybning af aktionslæring som metode, se Væksthusets Forskningscenter 2021a: Metoden bag Projekt 
“Troen på borgernes jobchance”.
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 En måde at komme i gang med forventningsafstemningen er først og fremmest 
ved at skabe et udviklingsrum og helt konkret invitere den givne samarbejds
partner ind i det (som casen med aktionslæringsprojektet viste). Dernæst kan det 
være givtigt, at parterne dels identificerer det eksisterende tillidsniveau i deres 
indbyrdes relation, og at de identificerer omfanget af samarbejdet med hinanden. 
Samspillet mellem på den ene side graden af tillid til samarbejdspartneren og på 
den anden side graden af involvering med samarbejdspartneren har forskellige 
implikationer for, hvordan opbygning af positive forventninger kan gribes an. I 
tabel 1 opsummerer vi en række opmærksomhedspunkter til praktikere inspireret 
af Vangen og Huxhams anbefalinger til igangsættelse og vedligeholdelse af 
”trusting attitudes” i tværorganisatorisk samarbejde.

Tabel 1. Anbefalinger til igangsættelse og vedligeholdelse af en positiv forventningscirkel

Mistillid og lave forventninger  
til samarbejdspartner

Tillid og høje/realistiske forvent-
ninger til samarbejdspartner

Stort omfang 
af samarbejde 
og involvering

OBS!  
Muligvis 
påtvunget pga. 
lovninging 
og fastlagte 
kommunale 
procedurer.

A. Arbejd aktivt med usikkerheden

Undersøg potentialet for at opnå sam
arbejdsfordele for jer selv og borgerne.

 
Undersøg forskelle og ligheder 
mellem jeres organisationers formål 
og værdisæt samt eksisterende 
narrativer om hinanden. 

Igangsæt forhandling af fælles mål, 
og undersøg vilje og evner til at hand
le på dem på begge sider af bordet.

 
Identificer nøglepersoner, der først 
skal netværkes med og opbygges 
tillid mellem.

B. Plej relationen kontinuerligt

Udnyt det øgede handlerum, som 
højt tillidsniveau skaber, til at være 
kreative omkring løsning af komplek
se problemstillinger sammen. 

 
Sørg for at holde den positive spiral 
ved lige. Tag fælles ejerskab og aner
kend hinandens indsatser og succeser. 

Husk kontinuerlig forventnings
afstemning og åben italesættelse af:

 
• Modstridende syn på mål og metoder 
• Eventuelle ubalancer i magtstruktur 
• Forskellige grader af ”commitment” 
• Betydningen af skiftende relationer

Lille omfang 
af samarbejde 
og involvering

C. Anlæg en ”small wins”-strategi

Igangsæt fælles lavrisiko initiativer, 
så tilliden kan udvikle sig over tid.

 
Prioriter små samhandlinger nu og 
her fremfor dybdegående undersø
gelse af alle punkterne i A.

Sigt efter beskedne, realistiske 
resultater. Det øger chancen for, at 
forventningerne indfries.

 
Kræver tilstrækkelig risikovillighed til 
at komme i gang med et samarbejde.

D. Håndter ustabilitet

Når omfanget af samarbejdet er 
lille, og tillid er opbygget over tid via 
”smallwins”strategien, kan et ”højt 
nok” niveau af tillid være tilstrækkeligt.

 
Hold øje med udskiftning i de ledere/
medarbejdere, der repræsenterer 
hver part i samarbejdet, så der ikke 
tabes momentum, når relationerne 
forandrer sig. Målet er, at der er tillid 
nok til at fortsætte samarbejdet og 
indfri hinandens forventninger. 

Kilde: Vangen & Huxham 2003:24. Egen oversættelse og videreudvikling af figur.
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Tabellen skelner for det første mellem situationer, hvor tilliden er mangelfuld, og 
situationer, hvor den omvendt allerede er til stede (venstre og højre side af tabel
len). I venstre side er målet opbygning af positive forventninger, mens målet i højre 
side er vedligeholdelse af positive forventninger. 

For det andet skelner tabellen mellem små og store samarbejdskonstellationer 
(nederste og øverste halvdel af tabellen). I mindre konstellationer vil der ofte 
være rammer til at arbejde med udvikling af samarbejdsrelationen over tid, da 
der ikke er et udefrakommende (politisk) pres for at handle og levere resultater 
hurtigt (Vangen & Huxham 2003). I kontekst af beskæftigelsesindsatsen kunne 
det for eksempel være jobcentrets samarbejde med en lokal frivillig forening. I et 
mere omfattende samarbejde eller partnerskab kan der omvendt være en politisk 
bevågenhed, der gør, at parterne er nødt til at være ambitiøse i forhold til at skabe 
synlige samarbejdsresultater (ibid.). I beskæftigelsesindsatsen kan det være 
jobcentrets samarbejde med kommunens social og sundhedsforvaltninger eller 
jobcentrets samarbejde med eksterne leverandører af beskæftigelsesindsatser.

Er parternes udgangspunkt felt A (et omfangsrigt samarbejde præget af lav tillid), 
vil det med en dedikeret indsats være muligt at bevæge samarbejdet over i felt B. 
Er udgangspunktet felt C (en mindre snitflade mellem parterne, men præget af lav 
tillid), kan samarbejdet via ”smallwins”strategien over tid bevæges over i felt D.  
Herfra kan den vundne tillid eventuelt blive afsæt for udbygning af samarbejdet, 
så det kan bevæge sig videre op i felt B  (Vangen & Huxham 2003). 

Felt B viser den ideelle situation for et omfangsrigt tværorganisatorisk samarbejde, 
hvor tillidsniveauet er højt, og hvor partnerne kan være ambitiøse i jagten på 
samarbejdsfordele for dem selv og ikke mindst borgerne. Når samarbejdspartnere 
kontinuerligt vedligeholder positive forventninger til hinandens faglige kompe
tencer og forståelse for hinandens opgaver, ressourcer og begrænsninger har de 
som tidligere nævnt bedre forudsætninger for at opnå samsyn omkring borgernes 
problematikker, og hvordan de meningsfuldt kan samskabe løsninger. I et samar
bejde baseret på tillid og positive forventninger vil fordelene ved at afhjælpe bor
gernes udfordringer sammen – frem for hver for sig – stå tydeligere for parterne. 
Samarbejdet kan dermed åbne op for de kreative, effektive, helhedsorienterede 
og langtidsholdbare indsatser, der er nødvendige for at løse ”vilde problemer”.
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6. Konklusion

Vilde problemer kan – ligesom elefanter – være så store, at de er svære at overskue 
i deres helhed, hvis man kun er i berøring med dem fra ét ståsted og betragter dem 
fra ét perspektiv. At forstå og løse borgernes vilde problemer kræver, at der er flere 
fagfolk om opgaven. Men det er ikke altid nemt at være flere. 

I denne analyse har vi argumenteret for, at beskæftigelsesfeltet er præget af en 
”dobbelt kompleksitet”: Borgernes problemer er komplekse og grænsekrydsende 
og dermed vanskelige at forstå og finde løsninger på inden for beskæftigelses
systemet alene. På samme tid oplever de ansatte, at det påkrævede samarbejde 
med andre velfærdssystemer også er komplekst og vanskeligt at udføre. 

Når problemer er grænsekrydsende af natur, må løsningen af dem også være det. 
Tilskrivning af værdi til fagpersoner i andre systemer og tro på samarbejdsfordele er 
derfor vigtig. Vi har argumenteret for, at det er en del af beskæftigelsesfagligheden 
at have et godt kendskab til de tilgrænsende systemer på velfærdsområdet og at 
kunne samarbejde hen over grænserne med anderledestænkende fagprofessionelle. 

Samtidig har vi påpeget, at kompetent tværsektorielt samarbejde ikke opstår af sig 
selv. I beskæftigelsessystemet er der brug for:

• En forståelse af beskæftigelsesmedarbejderen som en grænsegænger, hvis 
kerneopgave indebærer at bevæge sig i mellemrummene mellem systemer.

• En opdyrkning og vedligeholdelse af beskæftigelsesmedarbejderes koblings
kompetencer. Det vil sige deres kommunikative, koordinerende og kooperative 
evner og færdigheder til at få bragt aktører sammen om grænsekrydsende 
borgersamarbejde.

• En indstilling til samarbejde med fagpersoner med anderledes mål, værdier og 
mindset som berigende, og en styrket tro på, at eksterne fagpersoner kan byde 
ind med noget værdifuldt i den samlede indsats for borgeren.

• Etablering af udviklingszoner i praksis, hvor aktører i samarbejdende organisa tioner 
kan mødes om udforskning af samarbejdsfordele, fusionering af forskellige syn til 
et fælles samsyn, forventningsafstemning og opbygning af gensidig tillid.

Samarbejde er svært, og ovenstående fjerner ikke kompleksiteten. Snarere inviterer 
punkterne til at håndtere kompleksiteten med faglige strategier, hvor forskelligheder 
imødekommes med nysgerrighed og refleksion fremfor devaluering af og distance
ring fra samarbejdet.
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Fakta om Projekt ”Troen på borgernes jobchance”

• Toårigt praksisforskningsprojekt fra 20182020 i tæt samarbejde mellem 
fire kommunale jobcentre: Frederiksberg, Silkeborg, Sønderborg og 
Odder og Væksthusets Forskningscenter. 

• Baggrunden for igangsættelse af projektet er resultatet fra Beskæftigel
ses Indikator Projektet (BIP), der påviste en direkte kausal sammenhæng 
mellem sagsbehandlerens tro på borgerens jobchancer og borgerens 
jobsandsynlighed. 

• Formålet med projektet er at blive klogere på, hvad ”troen på jobchan
cen” er for en størrelse, hvad der påvirker beskæftigelsesmedarbejderes 
forventninger til, at borgerne kan komme i job eller uddannelse, og 
hvordan ledere og medarbejdere kan arbejde med betydningen af 
forventninger i deres organisation. 

• I alt har 96 medarbejdere og ledere deltaget i projektet i løbet af den 
toårige projektperiode. Medarbejderne har forskellige jobfunktioner, 
eksempelvis koordinerende sagsbehandlere, virksomhedskonsulenter, 
mentorer, uddannelsesvejledere og faglige koordinatorer. 

• Deltagerne i projektet arbejder enten med aktivitetsparate kontant
hjælpsmodtagere over 30 år, ressourceforløbsborgere eller unge under 
30 år, der er aktivitetsparate eller uddannelsesparate.  

• Aktionslæring har været den gennemgående metode. Til sammen har 
deltagerne i alt gennemført 57 aktionslæringsprojekter, hver af cirka 
et halvt års varighed, som på forskellig vis har bidraget med udvikling, 
læring og viden om ”troen på jobchancen”. 

• Projektets ambition er at levere praksisnær og anvendelsesorienteret 
viden om ”troen på borgernes jobchance”, som kan lægge op til faglige 
refleksioner og forandringer blandt ledere og medarbejdere i beskæftig
elsesindsatsen.

• Udgivelser fra projektet publiceres løbende fra 2021 og kan  downloades 
fra dette website:  
https://vaeksthusetsforskningscenter.dk/troenpaaformidling/ 

https://vaeksthusets-forskningscenter.dk/troen-paa-formidling/ 
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