
Vissa saker lär man sig inte 
genom att gå på kurs
Det ställs höga krav på anställda inom den offentli-
ga sektorn när det gäller  att hålla sig uppdaterad 
och lära nytt. Vissa saker kan man lära sig på kurs 
men mycket kommer man inte åt via ett par tim-
mars föreläsning.

Ett effektivt sätt att att lära sig är genom s.k. war 
stories. War stories är ”erfarenhetsberättelser” 
som delas med andra som är i samma eller liknande 
situation. Genom war stories är det möjligt att 
snabbt och effektivt överföra kunskap mellan kol-
legor. Det är också möjligt att överföra kunskap 
som är svår att formalisera och ”göra kurs av”.

Ett kompetensnätverk är en öppen arena för kolle-
gialt lärande baserat på war stories.

I kompetensnätverken blir det möjligt att lära av de 
som vet mest: dina kollegor! Det blir också möjligt 
att komma åt ”svåra” och/eller ”mjuka” frågor.

Våra kompetensnätverk
Vi driver idag ett flertal nätverket med chefer och 
experter från den offentliga sektorn. Nätverken 
bygger på  ett lärande och en kunskapsuppbygg-
nad inom områden som ledning och styrning, 
verksamhetsutveckling, olika arkitekturfrågor (från 
Enterprise Architecture till systemarkitektur), 
upphandlingsfrågor, sociala och andra nya medier, 
uppföljning, utvärdering etc.

Nätverken hjälper medlemmarna att lära och skaffa 
nya kunskap.

Vem vänder sig nätverken 
till?
Kompetensnätverken vänder sig till dig som är 
chef, ledare och/eller har en expertroll. Du är 
verksam inom den offentliga sektorn, dvs. stat, 
landsting, länsstyrelser eller kommun. Du har någ-
ra års erfarenhet och en vilja att dela med dig av 
dina erfarenheter samtidigt som du är öppen för att 
lära dig nya saker.

Kompetensnätverk -
stöd för kollegialt lärande
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Hur fungerar nätverken?
Nätverken är en mötesplats för lärande. Deltagarna 
träffas i en professionell och kollegial miljö baserad 
på öppen dialog och förtroendefulla samtal. Nät-
verken samordnas av en koordinator.

Genom att deltagarna känner varandra skapas en 
atmosfär där deltagarna är villiga att dela med sig av  
sin kunskap och lära tillsammans.

Varje möte har en värd, vanligen en av deltagarna. 
Ofta inleder värden med att kort berätta om ”sin” 
myndighet. Därefter ger någon av medlemmarna 
eller koordinatorn en kort introduktion till dagens 
tema. Därefter följer en fri diskussion. Mötet avslu-
tas med ”formalia” som beslut om kommande mö-
ten (tid, plats och tema), nya medlemmar etc.

Nätverken träffas ca fyra gånger per år, vanligen 
under en halvdag. Ibland gör nätverken studiebe-
sök, t.ex. på en myndighet som arbetat med en viss 
fråga.

I varje nätverk finns maximalt 20 medlemmar vilket 
innebär att alla känner alla och att alla får möjlighet 
att delta i diskussionerna.

Efter varje möte skickar koordinatorn ut protokoll 
och bilagor (rapporter, skrivelser, länkar etc.) 

Vilka nätverk finns idag?
Idag finns fyra nätverk.

Arkitekturnätverket för verksamhetsarkitekter 
på medelstora och stora myndigheter

PC-nätverket för datorarbetsplatsansvariga på 
medelstora och stora myndigheter

Samverkansnätverket för IT-chefer på små och 
medelstora myndigheter

Telefoninätverket för personer som arbetar med 
telefoni-, kommunikations- och kanalfrågor

Kort om koordinatorn
Nätverken samordnas av Johan Groth. Johan har 
lång erfarenhet som anställd och konsult inom of-
fentlig sektor. Han har bl.a. varit anställd på Rege-
ringskansliet, Skolverket och Kungliga Musikhög-
skolan. Han har haft konsultuppdrag på bl.a. Skat-
teverket, Polisen, Stockholms stad, ett flertal uni-
versitet och högskolor samt flera stabsmyndighe-
ter.

Johan har bred kunskap om förvaltningsfrågor, 
upphandling, verksamhetsutveckling, uppföljning, 
utvärdering och IT som förändringsverktyg. Han 
har ett brett nätverk bland svenska myndigheter.

Vad kostar det?
Nätverken finansieras via en årlig medlemsavgift. 
Avgiften för att delta i nätverket är 6.000 kronor 
per första namngiven deltagare. För varje tillkom-
mande deltagare tillkommer en kostnad om 1.000 
kronor, upp till maximalt fyra deltagare per myn-
dighet.

Priserna gäller per kalenderår och anges exklusive 
moms. I detta ingår deltagande i möten, tillgång till 
filarkiv, alla dokumentation etc.

Vill Du vara med?
Vill du vara med och lära av och med dina kollegor? 
Kontakta i så fall Johan Groth:

e-post: johan.groth@gogab.se,
Twitter: @Johan_Groth
mobil: 0708-23 57 11.
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”Det som ger mest med nätverket är att diskutera gemensamma behov med andra som har samma 
situation och erfarenhet från statliga myndigheter. Dessutom väljer man ämnesområden tillsam-
mans som man vill fördjupa sig i.

En annan bra effekt är att man får ett kontaktnät som man kan utnyttja för att mellan mötena ha en 
dialog med en eller flera medlemmar.”

Björn Lundkvist, IT-chef, Energimyndigheten
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