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Sammanfattning 

 
Syftet med den här studien är att bidra med kunskap om hur ett kollektivt lärande skapas inom ett 
team och hur detta lärande kan bli till ett mervärde för hela organisationen. Våra tre 
frågeställningar är: Hur skapas det kollektiva lärandet inom ett team? Vilka faktorer påverkar 
interaktionen och kommunikationen inom ett team? samt Hur kan ett team ta tillvara den 
kollektiva kompetens som skapas i teamet och omvandla det till ett mervärde för hela 
organisationen? För att få svar på våra frågeställningar har vi genomfört intervjuer med 
samverkanskoordinatorer inom ett team i Samordningsförbundet. Studiens tidigare forskning 
berör Team som lärandestrategi, Kollektiva lärprocesser och Villkor för kollektivt lärande. Vi har 
ett organisationspedagogiskt perspektiv som teoretisk utgångspunkt för att studera det kollektiva 
lärandet och vi har använt oss av en tematisk analys för att komma fram till våra huvudteman 
som vi byggt upp vår analys på.  
 
Våra resultat visar på att samverkanskoordinatorerna har organiserat sig i mindre enheter inom 
teamet för att på ett mer effektivt sätt kunna utföra sina komplexa arbetsuppgifter. Det främjar ett 
kollektivt lärande i den mindre enheten men även i hela teamet förutsatt att de delar sin kollektiva 
kompetens. Studien visar att makt är en påverkansfaktor genom att en mindre enhet kan upplevas 
som stark inom teamet eller att den har en hög kompetens vilket kan hämma teamets interaktion 
och kommunikation. Vi har också sett att när teamet har samlats kring en konkret situation och 
det har bildats en samsyn leder det till en kollektiv kompetens och ett kollektivt lärande. Om det 
kollektiva lärandet tas tillvara och blir till ett handlande kan ett mervärde skapas inte bara för 
teamet utan även för hela organisationen.  
 
 
 
 
Nyckelord: kollektivt lärande, organisering, nätverk, team, offentlig verksamhet 
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Abstract 
The aim of this study is to contribute with knowledge of how collective learning is created within 
a team and how this learning can be converted to a value for the hole organization. On the basis 
of this, three questions have been formulated: How can collective learning be created within a 
team? Which factors affect the interaction and communication within a team? and How can a 
team maintain the collective competence created within the team and convert it into a value for 
the hole organization? To find the answers to these questions, interviews have been performed 
with "samverkanskoordinatorer" within a team in "Samordningsförbundet" in. This study 
includes a research review based on Team as a learning strategy, Collective learning processes 
and Conditions for collective learning. To study collective learning, an organizational pedagogic 
approach has been used as well as a thematic analysis to find out the main themes in our analysis.  
 
The results of this study show that "samverkanskoordinatorerna" have organized themselves into 
smaller units to become more efficient in performing their complex worktasks. In this way a 
collective learning can be created in the smaller units but also for the hole team in condition that 
they share their collective competences. Another finding in this study is that power is a 
considerate factor. This showed in the way that the smaller units are perceived as powerful within 
the hole team or as having a high competency, leading to hamper the interaction and 
communication within the team. This study also contribute to show that when a team is reflecting 
collectivly and create a collective comprehension regarding a case, a collective competence and a 
collective learning is created. If the collective learning is maintained and become an action, a 
value is created, not only for the team but for the hole organization.      
 
 
 
 
Keywords: collective learning, organization, network, team, public services 
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Förord 
Vi vill först tacka våra informanter som ställde upp på intervju och därmed medverkat till att vårt 
uppsatsskrivande har varit ett givande och intressant arbete. Ett stort tack också till vår 
kontaktperson som med sitt engagemang gjorde intervjuerna möjliga. Vidare ger vi stor 
uppskattning till vår handledare Jonas Risberg vid Uppsala universitet för det stöd och den 
kreativa tankeprocess som vi har haft tillsammans under arbetets gång.  
 
Vi som författare har gemensamt arbetat oss igenom uppsatsens samtliga kapitel. Där en av oss 
skrivit grundtexten har den andra kritiskt och konstruktivt bearbetat texten och vi har gemensamt 
kommit fram till den slutgiltiga versionen av varje kapitel. I det arbetet har vi haft ambitionen att 
öka kvaliteten på både text och innehåll.  
 
Till sist vill vi rikta en stor tacksamhet till våra familjer som tålmodigt har gett oss tid och 
utrymme för vårt skrivande. 
 
 
Monika Andersson och Sara-Maria Dahlström 
Uppsala den 23 maj 2016 
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1 Inledning 
Att organisera sig i team har blivit en allt vanligare lösning inom organisationer som arbetar med 
att hantera de allt mer komplexa arbetsuppgifter som dagens arbetsliv innebär. Det ställs idag 
stora krav på företags och organisationers förmåga att vara flexibla och anpassningsbara, inte 
minst eftersom den kontext som de befinner sig i ständigt förändras (Granberg, 2009, 2011). En 
fördel med team är att det i interaktionen mellan individer i team, grupper och organisatoriska 
enheter sker ett samordnande av resurser vilket underlättar för organisationen att uppfylla sina 
mål (Ohlsson, Granberg & Döös, 2011). Utöver att team kan öka produktiviteten och effektivare 
hantera problem har även fördelar framhållits vad gäller lärande och kompetens (Granberg, 
Ohlsson, 2005). Genom aktiv interaktion kan individer, oavsett om de ingår i samma team, i olika 
team eller i nätverk förstärka och utveckla sina kunskaper (Granberg, 2016). Teamarbete har en 
positiv klang och när team sätts samman leder det ofta till förväntningar att medlemmarna ska 
lära av varandra och på så sätt utveckla den nödvändiga kompetensen som krävs för att utföra en 
arbetsuppgift. Det är dock skillnad mellan att arbeta i en grupp och att arbeta som en grupp 
(Forslund, Hammar & Hempel, 2013) och att teamarbete leder till teamlärande är inte en 
självklarhet (Ohlsson, 2011; Ohlsson, 2013; Kock, 2007). Att utföra arbete inom team kan också 
ha en motverkande effekt vad gäller organisationens möjligheter att uppfylla sina mål (Ohlsson, 
Granberg & Döös, 2011). Inom pedagogisk forskning har ett allt större intresse för team och 
lärande vuxit fram. I och med att forskningsfältet kommit att inkludera arbetslivets praktik med 
dess sociala, kulturella och fysiska villkor har den pedagogiska forskningen allt mer närmat sig 
organisationsforskningen. Ohlsson och Granberg har utvecklat vad de kallar ett 
organisationspedagogiskt perspektiv med begrepp som kollektivt lärande, interaktion, 
lärprocesser och processer av organiserande. Med hjälp av detta perspektiv menar Ohlsson och 
Granberg att det finns möjlighet att identifiera vägar till ett kollektivt lärande genom att 
synliggöra och beskriva de villkor som råder i den aktuella kontexten (Ohlsson & Granberg, 
2011). 
 
Studier av teamlärande och kollektivt lärande har tidigare genomförts i t.ex. produktions- och IT-
branschen. Komplexa arbetsuppgifter och teamarbete förekommer dock inte enbart inom 
varuproducerande företag och organisationer utan även inom offentlig verksamhet. 
Komplexiteten inom offentlig sektor visar sig bland annat i det att människor med både 
medicinska, psykiska, sociala och arbetsmarknadsrelaterade problem har behov av hjälp från 
olika myndigheter. När stöd och insatser ska koordineras från olika håll innebär det en risk att 
människan hamnar mellan stolarna (Samordingsförbundet, 2016)1. Genom att organisera sig och 
arbeta med samordning av resurser kan man åstadkomma ett kollektivt lärande där "brister 
identifieras och nya kunskaper och metoder tas tillvara"(Samordningförbundet, 2016)2 Vi har i 
den här studien valt att undersöka det kollektiva lärandet i ett team av samverkanskoordinatorer 
inom Samordningsförbundet och gör det utifrån ett organisationspedagogiskt perspektiv.  

Samordningsförbundet Uppsala   
                                                
1 (http://www.finsam.se/omfinsam/om_finsam) 
2 (http://www.finsam.se/wps/wcm/connect/Finsam/eec62d5c-53bf-4798-8008-
61ce5aed2829/folder_utskriftsvanlig.pdf?MOD=AJPERES) 



           

 6 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att bidra med kunskap om hur ett kollektivt lärande skapas inom ett team 
i Samordningsförbundet och hur detta lärande kan bli till ett mervärde för hela organisationen. 
För att uppnå syftet utgår vi ifrån följande frågeställningar: 
 
● Hur skapas det kollektiva lärandet inom teamet?  
● Vilka faktorer påverkar interaktionen och kommunikationen inom teamet? 
● Hur kan teamet ta tillvara sin kollektiva kompetens och omvandla den till ett mervärde för 

hela organisationen? 

1.2 Samordningsförbundet 
Samordningsförbundet arbetar för att utveckla en varaktig samverkan mellan olika myndigheter 
inom arbetslivsinriktad rehabilitering.  
 

"Ett Samordningsförbund kan ses som en struktur för att få samverkan mellan myndigheterna att fungera 
över tid. Det innebär att verksamheten inte enbart bedrivs i form av tillfälliga projekt utan mer som en 
ordinarie samverkansverksamhet." (http://www.finsam.se/omfinsam/om_finsam) 

 
Samordningsförbunden bildas lokalt med en styrelse som består av representanter från 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, kommun och landsting/region. I januari (2016) var 241 
av landets 290 kommuner medlemmar i något av de 80 samordningsförbunden i Sverige. 
Samordningsförbunden bedriver inte någon individinriktad verksamhet utan arbetar med att 
finansiera de samverkansinsatser som bedrivs via en eller flera av parterna 
(http://www.finsam.se/samordningsforbund). Genom samverkan ökar myndigheternas kapacitet 
att hjälpa de individer som behöver insatser från flera myndigheter samtidigt. Samordningen av 
rehabiliteringsinsatser på operativ och strukturell nivå möjliggör en tidig gemensam bedömning 
från inblandade parter, en gemensam handlingsplan samt en gemensam kombination av insatser. I 
och med Samordningsförbundet får de olika myndigheterna ett för ändamålet gemensamt mål och 
en gemensam budget vilket gör att de olika myndigheterna inte har någon ekonomisk vinning av 
att skicka individer vidare till någon annan instans. Det här bidrar till att myndigheterna kan 
erbjuda en effektiv gemensam rehabilitering. Den grupp av samverkanskoordinatorer vi har fått 
möjlighet att intervjua arbetar i ett av landets Samordningsförbund där de inom sitt län fungerar 
som ett stöd åt handläggare och chefer i de olika myndigheterna. I länet finns totalt nio 
samverkanskoordinatorer vilka träffas regelbundet i ett nätverk för att skapa ett länsperspektiv 
och ett lärande.  

1.3 Team och nätverk 
I uppsatsen benämner vi gruppen av samverkanskoordinatorer som både ett team och ett nätverk. 
Detta för att poängtera att de å ena sidan är ett nätverk som drar nytta av varandras kompetenser 
vid behov snarare än ett team som arbetar nära varandra i daglig interaktion. Å andra sidan är de 
ett team i den bemärkelsen att de har samma uppdragsgivare och att de arbetar mot ett 
gemensamt mål (Sjövold, 2008; Van den Bossche, Gijselaers, Segers & Kirschner, 2006). 
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2 Tidigare forskning 
I det här avsnittet presenteras en forskningsöversikt om kollektivt lärande i team. För att få en 
bred inblick i vad som tidigare har studerats inom området har vi sökt tidigare forskning på både 
nationell och internationell nivå. Den tidigare forskning som vi funnit om fenomenet teamlärande 
och kollektivt lärande i team har framförallt studerats inom produktions- och IT- branschen. Vi 
har valt att presentera studier som på olika sätt belyser teamets betydelse för det kollektiva 
lärandet, hur kollektiva lärprocesser kan se ut i olika typer av branscher men också vilka villkor 
som påverkar det kollektiva lärandet i team.  

De sökord som har använts för att finna tidigare forskning på svenska är: teamlärande, kollektivt 
lärande, kollektivt lärande + team, kollektivt lärande + nätverk och på engelska: teamlearning, 
collective learning, collective learning + team, collective learning + network. Sökningen har 
skett i databaserna: Uppsala universitet med förvalet "ta med resultat utanför bibliotekets 
samlingar", och ERIC (Education Resources Information Center via EBSCO och via ProQuest).  
Vi har även sökt tidigare forskning via referenslistan i de artiklar vi har arbetat med.  

2.1 Team som lärandestrategi 
Genom att se på vilka förutsättningar som är viktiga för lärande och kompetensutveckling inom 
en organisation som arbetar teambaserat har Kock (2007) studerat hur en organisation påverkat 
de anställdas möjligheter till lärande genom att använda team som lärandestrategi. Studien, som 
utfördes på tre företag i tillverkningsindustrin visar att faktorer som påverkar lärandet är bland 
annat utmanande arbetsuppgifter, organisationsklimat, sammansättning av team samt stöd för 
lärande och kompetensutveckling. Det visade sig även i studien att faktorer från omvärlden i form 
av ökad konkurrens, tekniska förändringar och ökade kundkrav leder till att en mer intensiv 
arbetsorganisation skapats. Detta innebar att teamets utveckling prioriterades ner till förmån för 
individens kompetensutveckling. I dessa fall saknades också stöd för lärande, såsom möjligheter 
till feedback, reflektion, diskussioner, möten, seminarier med mera. Resultatet visar att det är en 
utmaning för intensiva produktionssystem att kunna ge tillräckligt med utrymme och resurser i 
form av tid och stöd för lärande i team. 
 
Van den Bossche et al., (2006) har genomfört en studie där de fokuserar på teams samarbete och 
lärande utifrån ett sociokognitivt perspektiv. Genom att kombinera det sociala och det kognitiva 
perspektivet menar författarna att man kan få viktiga insikter om hur ett lyckat samarbete i team 
fungerar. Genom samspel bygger ett team tillsammans upp en delad kognition, detta beskrivs 
som ett teamlärande beteende (Team Learning Behavior). På liknande sätt skriver Backström 
(2004) om det han kallar “attractors” vilket kan förklaras som en faktor till vilken teamet eller 
organisationen dras till, som till en magnet. Han vill genom sin studie på ett svenskt telecom 
bolag se hur dessa “attractors” påverkar lärandet i så kallade “chaordic systems” (chaose + order 
= kaos och ordning inom organisationen). Resultatet från studien visar på vikten av kollektivets 
förmåga att lära sig av de erfarenheter som medlemmarna gör under arbetets gång för att ett 
kollektivt lärande ska ske. 
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2.2 Kollektiva lärprocesser 
Ohlsson (2013) har studerat lärares lärandeprocesser med fokus på teamarbete, teamatmosfär och 
kollektiv reflektion. Det är en fallstudie där tre lärarteam från olika svenska skolor har 
observerats och intervjuats. Ohlssons studie har bidragit med en ökad förståelse för lärandet som 
en process av kollektiva reflektionsloopar. Genom att samtala kring en konkret situation lyfts 
frågan till en abstrakt nivå. Detta leder till en gemensam förståelse vilket kan leda till ökad 
kollektiv kompetens. Ohlssons beskrivning av en kollektiv reflektionsloop har stora likheter med 
det som Van den Bossche et al. (2006) beskriver som ett teamlärande beteende. 
 
Döös & Wilhelmssons (2005) har en annan infallsvinkel på hur det kollektiva lärandet skapas i 
sin studie. Författarna belyser vikten av interaktion i handling och av att det finns en gemensam 
handlingsarena, inom vilken det kollektiva lärandet skapas. De menar att inom en handlingsarena 
som är föränderlig (exempelvis inom produktutveckling) skapas det kollektiva lärandet på annat 
sätt än inom branscher med mer stabila arbetsuppgifter som till exempel skola och 
myndighetsutövning. Studien visar på att den gemensamma handlingsarenan är gränslös mellan 
team, avdelningar, organisationer och att det sker ett betydelsefullt socialt nätverkande både 
internt och externt när en uppgift ska lösas. Det är den gemensamma handlingsarenan för teknik 
och terminologi i stark förändring som skapar förutsättningarna för det kollektiva lärandet inom 
organisationen i studien menar Döös och Wilhelmsson. 
 
Ett nätverks betydelse för att främja kollektivt lärande betonas också av Fu, Lo och Drew (2006). 
De har genomfört en enkätundersökning för att undersöka om medarbetare som är i behov av en 
bred domänkunskap i sitt arbete mer aktivt använder sig av ett nätverk för lärande. 
Undersökningen utfördes på fyra olika grupper av medarbetare inom byggbranschen. Fu et al. 
kom fram till att grupper med komplexa arbetsuppgifter såsom civilingenjörer tenderade att 
använda sig av nätverk för lärande mer än övriga grupper. Dessa medarbetare hade ett större 
behov av ett nätverk och hamnade oftare i situationer där de behövde söka råd från andra 
medarbetare i ett nätverk. Det gällde framförallt när de behövde hantera arbetsuppgifter med 
innehåll utanför deras eget kompetensområde. Däremot hade grupper med mer rutinmässiga 
arbetsuppgifter såsom kontorister inte samma behov eller använde sig inte av ett nätverk för 
lärande i sitt dagliga arbete. Fu et al. (2006) menar att kollektivt lärande underlättas av att 
medarbetare återkommande är i kontakt med varandra i ett speciellt syfte och att de skapar en 
kollektiv kompetens. 

Den kollektiva lärandeprocess som Brooks (1994) beskriver har stora likheter med både 
teamlärande beteende (Van den Bossche et al., 2006) och Ohlssons (2013) kollektiva 
reflektionsloopar. Brooks fann i sin studie att maktstrukturer påverkar ett kollektivt teamlärande 
och att det finns olika vägar för hur en kollektiv lärandeprocess sker i ett team. Studien utfördes 
på ett högteknologiskt företag där fyra team som arbetade med produktionsprocessen studerades 
genom intervjuer och observationer och visade på det kollektiva lärandet i ett team som en 
process. I denna process skapar varje teammedlem lärandeuppgifter genom ett ömsom reflektivt- 
och ömsom aktivt arbete. Det reflektiva arbetet innefattar enligt Brooks problemlösning och att 
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dela kunskap medan det aktiva arbetet består av datainsamling utanför teamgränserna och att 
sprida ny teamkunskap inom organisationen. 

2.3 Villkor för kollektivt lärande 
Att skapa lärande i team sker inte automatiskt för att man sätter samman en grupp av personer 
och säger åt dem att arbeta i team. Det krävs att vissa förutsättningar uppfylls (Kock, 2007; 
Ohlsson, 2013; Van den Bossche et al. 2006). Ohlssons (2013) fann i sin studie att lärare inte 
självklart såg sig ingå i ett ”lärarteam” utan att de är självstyrande med ansvar för sin grupp av 
elever och att lärarteamet då riskerar att komma i andra hand.  
 
Van den Bossche et al. (2006) pekar på fyra sociala aspekter av ett team som de menar påverkar 
teamets tilltro till varandra och förmåga att samarbeta, prestera och skapa lärande i en social 
kontext. Dessa är psykologisk säkerhet (team psychological safety), sammanhållning (cohesion), 
vilken brukar delas upp i social sammanhållning (social cohesion) respektive sammanhållning 
som kretsar kring uppgiften (task cohesion), vidare ömsesidigt beroende (interpendence) och 
teamets styrka (team potency). Tillsammans har de en positiv effekt på hur team agerar genom att 
det finns en uppslutning kring uppdraget som ska göras (task cohesion), det finns en tro på att de 
behöver varandra för att kunna slutföra uppdraget (interdependence). Vidare finns en övertygelse 
att de inte kommer bli utfrysta för att de kommer med nya idéer (team psychological safety) och 
en tro att teamet kommer kunna använda den nya informationen för att generera resultat (team 
potency). Dessa fyra sociala aspekter krävs, menar Van den Bossche et al. för att ett teamlärande 
beteende ska skapas. Det här ger i sin tur möjlighet till gemensamt delad kognition som leder till 
teameffektivitet och ett främjande av kollektivt lärande. Det kan jämföras med det Ohlssons 
(2013) skriver om teamatmosfär. Finns det en positiv atmosfär som tillåter medlemmarna att 
uttrycka sina frågor och sitt kritiska tänkande och om känslor såsom oro och ilska tillåts visas, 
öppnar det upp för teamlärande processer och konstruktivt tänkande skapas. Om teamatmosfären 
är negativ undviker medlemmarna att kritiskt reflektera eller konstruktivt prata om och hantera 
känslor. En kollektiv reflektion ses då inte som värdefull av teamets medlemmar vilket innebär 
att teamlärandet sjunker. Ohlsson (2013) skriver vidare att en främjande teamatmosfär skapar 
kollektiva reflektionsloopar och ökar teamlärandet vilket kan bidra till att öka teamets kollektiva 
kompetens.  
 
Ett annat villkor för kollektivt lärande är makt. Brooks (1994) menar att teammedlemmar har 
olika förutsättningar för att utföra de reflektiva och aktiva uppgifterna för teamlärande beroende 
på hur maktstruktur och stödjande policy utformas. I de fall maktstrukturen i teamet var ojämn 
resulterade det i att flera teammedlemmar fick liten makt och kontroll över sin egen tid, sitt arbete 
och utveckling samt hur de kunde sprida ny kunskap. De faktorer som påverkade maktstrukturen 
är enligt Brooks olika hierarkiska nivåer bland teammedlemmarna, vilket kan vara beroende av 
medlemmarnas kön, etisk bakgrund och den sociokulturella och historiska bakgrunden (vilket 
kan vara av särskild betydelse då den aktuella studien är utförd i USA). Brooks studie visar 
vidare att det kollektiva teamlärandet endast skapas när makten inte existerar eller när skillnaden 
i hur makten är fördelad kontrolleras inom teamen. Beroende på hur ledaren i teamet agerade mot 
övriga medlemmar, hur de inom teamet respekterade och lyssnade på varandra och hur de 
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värderade varandras kunskap påverkades den enskilde individens möjlighet att bidra med 
kunskapskapande. Ytterligare en maktfaktor var den anställdes möjligheter att delta på 
teammöten. Brooks beskriver situationer där arbetstider, möjlighet att kunna gå ifrån 
produktionen och att de anställda var trötta påverkade vilka som deltog på teammöten eller inte.  
 
Det är en stor nackdel för organisationer att begränsa kunskap och information till de individer 
som har mycket makt. Det behövs en bredare bas av kunskap och information som grund när 
beslut ska fattas. Anställda på olika nivåer inom en organisation behöver kunna bidra med sin 
unika kunskap om arbetet i organisationen för att ny kunskap skall skapas på ett maximalt sätt 
(Brooks, 1994; Granberg; 2005; Kock, 2007). Brooks föreslår utifrån sin studie att en dialog 
inom teamet och med andra inom organisationen är central för att skapa ny kunskap. Likaså 
behöver organisationen arbeta med att få bort de maktstrukturer som hindrar lärandet för team i 
organisationen. Brooks menar också att kollektivt lärande inte kan förstås utan en sociokulturell 
och historisk kontext. Forskning behöver utformas för att kunna fånga upp sociokulturella och 
historiska tankemönster och beteenden som tas för givet inom en organisation. 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Organisering i team användas ofta som en lärandestrategi. Att organisera sig i team kan vara 
effektivt ur ett lärandeperspektiv då interaktion och kommunikation mellan teammedlemmar 
gynnar lärandet. Det innebär även att man skapar en gemensam handlingsarena utifrån vilken 
medlemmarna kan skapa gemensamma handlingsalternativ. Ett kollektivt lärande kan skapas 
genom att medlemmarna använder sitt nätverk för att interagera genom handling. Det här är inget 
som sker per automatik. Det finns flera villkor och förutsättningar för att ett team ska kunna 
utveckla teamlärande beteenden som möjliggör att teammedlemmarnas individuella kunskaper 
blir till en kollektiv kunskap. Teamatmosfär är ett sådant villkor som påverkar lärandet. Om 
klimatet är öppet och nya idéer tas tillvara samt att problem och svårigheter lyfts upp till en 
konstruktiv diskussion finns goda förutsättningar för att det ska kunna utvecklas ett kollektivt 
lärande i teamet. Är klimatet däremot dåligt och präglas av misstänksamhet och maktstrukturer 
som missgynnar vissa medlemmar över andra och att teamet inte kan enas om ett gemensamt mål 
kan inte heller teamet utveckla någon kollektiv kunskap.  
 
Av den tidigare forskning vi har hittat är de flesta studier gjorda i komplexa miljöer inom 
produktionsbranschen. Offentligverksamhet som en interorganisatorisk komplex arbetsmiljö 
tycks vara i det närmaste outforskad inom pedagogiken. Vi ansluter oss till det 
organisationspedagogiska perspektivet med vår uppsats och hoppas kunna bidra med ökad 
kunskap om hur ett kollektivt lärande skapas inom teamet av samverkanskoordinatorer. Vi vill 
även visa hur det kollektiva lärandet blir till ett mervärde för samverkanskoordinatorerna och 
Samordningsförbundet. 
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3 Teoretiska utgångspunkter 
I vårt avsnitt om tidigare forskning har vi sett exempel på hur det kollektiva lärandet som 
fenomen studerats utifrån ett sociokognitivt och sociokulturellt perspektiv. Utifrån vårt syfte att 
bidra med kunskap om hur ett kollektivt lärande skapas inom ett team har vi valt att  använda oss 
av ett organisationspedagogiskt perspektiv. Organisationspedagogiken är tvärvetenskaplig då den 
fokuserar på organisationer och organisering samt utgår ifrån lärprocesser och 
samordningsprocesser. På så sätt binds pedagogiken ihop med organisationsforskningen. Dessa 
processer tar vi hjälp av i vår studie för att identifiera möjliga vägar till ett kollektivt lärande samt 
för att se hur ett mervärde kan skapas i ett team. I det här avsnittet presenterar vi först 
organisationspedagogikens grunder och det kollektiva lärandet för att sedan klargöra för hur vi 
har använt oss av dem i vår analys. 

3.1 Organisationspedagogik som perspektiv 
Organisationspedagogiken är ett pedagogiskt perspektiv på organisationer och organisering 
(Ohlsson & Granberg, 2011). Den har en handlingsteoretisk grund som utgår ifrån att människor 
lär i och genom handling. Dessa handlingar äger rum i vissa situationer och sammanhang där ett 
kompetent handlande värderas. Det behövs därför en teoretisk förståelse av handlande som 
företeelse och då speciellt en förståelse om enskilda, kollektiva och organisatoriska lärprocesser 
som genererar kompetens när en forskare använder sig av organisationspedagogiskt perspektiv 
(Ohlsson, Döös & Granberg, 2011). 
 
Ohlsson, Granberg och Döös (2011), vilka tillsammans med Bjerlöv kan ses som centralfigurer 
inom organisationspedagogiken definierar den så här: 
 

Organisationspedagogik studerar organisationer och dessas relation till omvärlden. Huvudintresset riktas 
mot interaktionen mellan individer, grupper och organisatoriska enheter, det vill säga pågående processer av 
organiserande i verksamheten. Organiserandet utgör ett samordnande av de resurser och de handlingar som 
främjar eller hindrar organisationen och dess delar att utföra sina uppgifter för att nå uppställda mål. I dessa 
processer är påverkan, maktutövning, lärande och kompetens fyra särskilt viktiga begrepp (Ohlsson, 
Granberg, Döös, 2011, s.11). 

 

Organisationspedagogiken kännetecknas av att det finns ett teoretiskt intresse av lärandets 
processer och för de samordningsprocesser som formar organisationens resurser och handlingar. 
Utöver dessa teoretiska intressen rymmer organisationspedagogiken en strävan efter 
handlingsinriktad kunskap som ska kunna vara till nytta för organisationer och arbetsplatser 
(Ohlsson, Granberg & Döös, 2011). Det är lärandets processer och samordningsprocesser som 
det här teoriavsnittet fokuserar på, med hjälp av begrepp som organisationspedagogiken använder 
sig av. Teoriavsnittet fortsätter därefter med en presentation av kollektivt lärande som är 
huvudfokus i vår studie.  
 
Vi har valt att använda begreppet lärprocesser istället för lärande processer då det är den 
benämningen som är mest förekommande i den organisationspedagogiska litteratur vi använt oss 
av. 
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3.1.1 Lärprocesser 
Lärprocesser med dess villkor och innehåll är faktorer som är beroende av varandra för att det 
skall ske ett lärande hos en individ, i en grupp eller inom en organisation. Det finns ytterligare två 
begrepp som är intressanta att belysa när en lärprocess sker, dessa är handling och kompetens. I 
det här avsnittet ger vi en beskrivning av vad de olika begreppen innebär i samband med en 
lärprocess.  
 
Lärprocesser är de förändringar som sker när individer får en ökad förståelse och förmåga att 
utföra handlingar och där de utvecklar kompetens genom att lära. En kollektiv lärprocess uppstår 
när ett team samtalar kring en konkret situation eller när ett team ser varandra i handling. Det 
leder till att situationen lyfts till en mer allmän nivå och en gemensam förståelse skapas utifrån en 
gemensam uppgift. Det leder till en ny mening av situationen och att den kollektiva kompetensen 
ökar (Ohlsson, 2013; Ohlsson, Döös & Granberg, 2011; Ohlsson, Granberg & Döös, 2011).  
  
I en lärprocess är handling och kompetens två nyckelbegrepp för att processen ska leda fram till 
ett lärande. Grundtanken med handling är att människor lär genom att handla enskilt och 
tillsammans med andra. En kollektiv handling sker när olika individer i ett team samordnar sina 
handlingar och sina kompetenser i en gemensam riktning. Organisationspedagogiken utgår ifrån 
ett rationellt handlande där individens enskilda eller gruppens kollektiva handlande och uppfyllda 
villkor i ett sammanhang leder till ett önskvärt resultat, en måluppfyllelse för en organisation. En 
av lärprocessernas grundläggande förutsättningar är ett aktivt handlande som förutsätter att det 
finns en medvetenhet i handlingen (Granberg & Bjerlöv, 2011; Ohlsson, Döös & Granberg, 
2011). När en individ utför en handling visas individens kompetens.  
 
Kompetens är en förmåga och en slags beredskap att använda kunskaper för att identifiera samt 
utföra en uppgift i ett specifikt sammanhang (Ohlsson, Döös & Granberg, 2011; Ohlsson, 
Granberg & Döös, 2011). I ett team är de olika medlemmarna värdefulla då det tillsammans 
bildar en kollektiv kompetens, vilket är ett teams gemensamma och potentiella förmåga att 
genomföra en handling utifrån ett mål eller syfte (Granberg & Ohlsson, 2005; Ohlsson & 
Granberg, 2016 ). Organisationspedagogiken ser på kompetens som att den skall förstås utifrån 
interaktioner och relationer vilka inverkar på arbetssätt, ledningsformer och hur beslut tas 
(Ohlsson, Döös & Granberg, 2011). 
 
När en lärprocess sker utöver teamets lärprocesser skapas ett organisatoriskt lärande där 
kompetensbärande relationer utgör en viktig del (Ohlsson, Granberg & Döös, 2011). Tack vare 
de enskilda, gemensamma, personliga och kollektiva lärprocesserna kan organisationen lära. En 
lärprocess är även beroende av att vissa villkor ska uppfyllas vilket resulterar i att det blir ett 
läranderesultat, ett innehåll i lärandet. 
 
Dessa villkor för lärande handlar om de förutsättningar som finns för att individer, team och 
organisationer ska lära. Villkoren kan vara yttre, till exempel organisationsstrukturella, eller inre 
vilket handlar om individens erfarenheter och förmåga att förstå arbetsuppgiften (Ohlsson, 
Granberg & Döös, 2011). Alla medlemmar i ett team är olika i hur de tänker, tolkar en uppgift 
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eller en situation och förstår ett problem. Det här innebär att varje medlem har sin förmåga att 
hantera en uppgift och bidrar därmed på olika sätt i teamets arbete. Det kan spegla sig i att våga 
göra misstag, vilket ur ett lärperspektiv är viktigt för att teamet tillsammans ska kunna lära sig av 
dessa misstag (Ohlsson, 2016). När villkoren är uppfyllda för att ett lärande ska ske mynnar det 
ut i ett innehåll.  
 
Ett innehåll för lärande syftar till själva substansen i lärandet, det vill säga det som förstås och 
blir utfört i och med att ett lärande sker. Om flera individer samspelar leder det till ett kollektivt 
lärande (Ohlsson, Granberg & Döös, 2011).  
 
Sammanfattningsvis, när en individ eller ett team ökar förståelsen och förmågan att utföra en 
handling och när kompetensen utvecklas sker en lärprocess förutsatt att dess villkor för lärande är 
uppfyllda. Det skapas ett innehåll i lärandet och om det sker när flera individer samspelar, till 
exempel i ett team, uppstår ett kollektivt lärande. I nästa avsnitt beskrivs det andra teoretiska 
fokus som organisationspedagogiken har vilket är samordningsprocesser som formar en 
organisations resurser och handlingar. 

3.1.2 Samordningsprocesser 
Samordningsprocesser är ett organiserande som sker genom samspel och kommunikation mellan 
teammedlemmar som därigenom påverkar varandra i utförandet av ett gemensamt uppdrag. För 
att förstå de olika delarna i samordningsprocessen använder sig organisationspedagogiken av 
begreppen processer av organiserande, interaktion och påverkan. 
 
Processer av organiserande är hur och varför individer och grupper i organisationer utvecklar 
olika former av social ordning genom att samordna sina resurser och handlingar (Ohlsson, 
Granberg & Döös, 2011). Processer av organiserande sker hela tiden och behöver identifieras och 
medvetandegöras inom en grupp. Om varje individs skicklighet samordnas med gruppens övriga 
funktioner kan de skapa ett kollektivt handlande genom att ge varandra handlingsalternativ. 
Organiserandet blir då medlet för att uppnå målet. Var och en kan tillföra mycket till sitt team 
men det är hur teamet gemensamt organiserar sig som skapar framgång (Ohlsson, Döös & 
Granberg, 2011). För att kunna organisera sig behöver det ske en interaktion mellan individer och 
grupper. 
 
När interaktionen sker kan den ses som ett samspel och en relation mellan individer och grupper i 
organisationer och mellan organisationer (Ohlsson, Granberg & Döös, 2011). Då skapas en 
relation mellan individer eller grupper vilket får en meningsbärande betydelse och ett värde för 
dem. Det kan ske i sammanhang där medarbetare behöver använda sig av varandras kunskap och 
kompetens för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, vilket sker i relationer sinsemellan genom att 
fråga och svara varandra. Den skapade relationen kan ha olika värde för medarbetaren att kunna 
utföra sina arbetsuppgifter, det vill säga sin handlingsförmåga, som beror på hur ofta 
medarbetarna samspelar och vilket innehåll samspelet har. I en situation där arbetsuppgifterna är 
föränderliga och många interaktioner sker mellan många människor främjas verksamhetens 
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lärande och utveckling (Döös, 2011). I och med att individer interagerar sker någon form av 
påverkan dem emellan. 
 
En påverkan är då på vilket sätt samspel och relationer förändras och orsaker till detta, till 
exempel maktförhållanden (Ohlsson, Granberg & Döös, 2011). I de flesta processer sker det 
någon form av påverkan såsom i kommunikativa processer. Påverkan kan gälla en individ, en 
grupp eller en hel organisation och är antingen slumpmässig, avsiktlig eller en bieffekt. Ofta ses 
påverkan som något negativt men organisationspedagogiken utgår ifrån att den är positiv för en 
organisation som helhet då den främjar och medverkar till att uppnå en organisations mål. Men 
det är under förutsättning av att påverkan utifrån ett pedagogiskt perspektiv inte har en dold 
agenda och är manipulativ (Granberg & Döös, 2011). 
 
Samordningsprocesser gör att ett team kan organisera sig, interagera och skapa värdefulla 
relationer. Medlemmarna inom teamet kan också påverka varandra i utförandet av ett gemensamt 
uppdrag för att nå ett mål inom en organisation.  
 
Sammanfattningsvis innebär det organisationspedagogiska perspektivet att se på lärprocesser och 
samordningsprocesser utifrån individen, gruppen och organisationen. Dessa processer leder fram 
till en kollektiv kompetens och ett kollektivt handlande och utgör grunden till att ett kollektivt 
lärande skapas. 

3.2 Kollektivt lärande 
Ett kollektivt lärande kan uppstå i ett team som är sammansatt för att utföra en uppgift eller ett 
uppdrag. Ett kollektiv kan förutom team även vara till exempel ett nätverk eller en projektgrupp. 
När ett team arbetar tillsammans för att lösa ett uppdrag eller en uppgift och det arbetet resulterar 
i ett lärande skapas ett kollektivt lärande. Det kollektiva lärandet bidrar till att teamet utvecklar 
kunskaper som gör det lättare för dem att lösa sina uppgifter. Det innebär i sin tur att den 
kunskapsutveckling som sker i teamet används för att skapa gemensamma strategier för hur de 
som team ska använda sin gemensamma kompetens för att på så sätt uppnå teamets mål 
(Granberg, 2016).  
 

Kollektivt lärande är en process där individer i samspel identifierar och kritiskt reflekterar över 
gemensamma förutsättningar, dilemman, uppgifter och kompetens samt skapar beredskap för handling 
relaterad till situationens och kontextens krav (Granberg & Ohlsson, 2016, s. 181).  

 
Det kollektiva lärandet är erfarenhetsbaserat där teamet genom olika processer förstår och 
förändras genom interaktion med omgivningen. Det kollektiva lärandet förutsätter också 
interaktion genom kommunikation, verbal och icke-verbal, där relationer skapas mellan individer 
som, under vissa förutsättningar, kan erhålla kollektiv kompetens (Granberg & Ohlsson, 2016). 
Ett team som består av olika individer med olika erfarenheter, kunskap och värderingar förväntas 
kunna vara mer effektiva i att lösa ett problem än vad en enskild individ kan vara (Van den 
Bossche et al., 2006). På det sätt uppdraget tolkas och hur avsikten från uppdragsgivaren 
tydliggörs är avgörande för hur ett team organiserar sitt samarbete och därmed möjliggör ett 
kollektivt lärande (Granberg & Ohlsson, 2005; Granberg & Bjerlöv, 2011). Dessa processer 
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kräver att medlemmarna gör sina kompetenser tillgängliga för varandra genom samtal, frågor 
eller iakttagande, först då finns förutsättningarna för ett kollektivt lärande i vilket ett mervärde 
kan skapas (Granberg & Bjerlöv, 2011; Granberg & Ohlsson, 2016). 

3.2.1 Mervärde och synergi 
Det mervärde som uppstår i det kollektiva lärandet (vilket kan beskrivas som att 1+1=3) bidrar 
till att skapa positiv synergi (Granberg & Ohlsson, 2005; Granberg & Bjerlöv, 2011). Synergi kan 
vara både positiv och negativ och beskrivs som en samverkan mellan faktorer som påverkar en 
process på så sätt att summan av de båda faktorernas inverkan blir större än summan av vad 
faktorerna hade kunnat påverka var för sig (Granberg & Bjerlöv, 2011). Den positiva synergins 
mervärde främjar kollektiv kompetens, kollektivt lärande och uppkomsten av kollektiv 
handlingsrationalitet. Negativ synergi å andra sidan är hindrande av ovan nämnda faktorer. 
Negativ synergi kan kopplas till groupthink vilket är ett begrepp som Janis (1982, nämnd i 
Granberg & Bjerklöv, 2011) tagit fram och syftar till när gruppens makt och moral överskattas. I 
dessa grupper finns en slutenhet vilket leder till en minskning av realitetsanpassning och kritiskt 
tänkande. Positiv synergi kan kopplas till teamthink, vilket är ett begrepp av Neck och Manz 
(1994, nämnd i Granberg & Bjerlöv, 2011). Finns det positiv synergi, teamthink, tas det 
kollektiva lärandet och den kollektiva handlingsrationaliteten tillvara vilket leder till att ett 
mervärde uppstår. 

3.2.2 Gemensam handlingsarena 
Det kollektiva lärandet som stort har gemensamt att det sker inom en gemensam handlingsarena. 
Detta innebär att lärandet sker på olika sätt i olika kontexter (Döös & Wilhelmsson, 2005; Van 
den Bossche et al., 2006). Genom att se på det kollektiva lärandet som en social process där man 
söker en kollektiv kunskap ökar också behovet av att belysa den sociala kontext i vilken 
processen tar plats (Van den Bossche et al., 2006). En utgångspunkt är att organisationer “ses 
som öppna system som förändras i förhållande till den omgivning de är en del av och där delarna 
är beroende av varandra” (Döös, 2011 s.56). Individer bär med sig sitt lärande och sin kompetens 
när de rör sig mellan olika sammanhang men kompetensen är inte enbart knuten till den enskilda 
individen utan finns även i relationerna medarbetare emellan, så kallade kompetensbärande 
relationer (Döös, 2011).  
 
Det kollektiva lärandet kan sammanfattas som en process där flera individer, ett team, eller 
nätverk, lär genom interaktion och erfarenheter utifrån en gemensam uppgift. När teamet lär 
skapas en kollektiv kompetens och finns det en positiv synergi inom teamet kan det leda till ett 
mervärde för dem. Hur lärandet sker beror på vilken handlingsarena som teamet verkar i. 

3.3 Sammanfattning av teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet har vi presenterat det organisationspedagogiska perspektivet och kollektivt 
lärande. Det har vi gjort utifrån de begrepp som organisationspedagogiken använder sig av för att 
beskriva lärprocesser och samordningsprocesser. Dessa processer leder fram till en kollektiv 
kompetens och ett kollektivt handlande som utgör grunden till att ett kollektivt lärande och ett 
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mervärde kan skapas för en organisation. Det kollektiva lärandet ses som en process som sker på 
en gemensamt organiserad handlingsarena där lärandet skapas genom interaktion och 
erfarenheter utifrån en gemensam uppgift. Det är de begrepp som beskrivs under rubrikerna 
Lärprocesser, Samordningsprocesser samt Kollektivt lärande som vi har använt oss av för att 
genomföra vår analys. Begreppen har varit våra teoretiska glasögon för att kategorisera och skapa 
teman av det empiriska materialet i vår analysprocess. 
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4 Metod 
Då vi utifrån ett organisationspedagogiskt perspektiv har studerat hur det kollektiva lärandet kan 
skapas samt hur det kan leda till ett mervärde har vi valt att använda oss utav en kvalitativ metod. 
Med hjälp av intervjuer och en tematisk analys har vi sökt svar på våra frågeställningar: Hur 
skapas det kollektiva lärandet inom teamet? Vilka faktorer påverkar interaktionen och 
kommunikationen inom teamet? samt, Hur kan teamet ta tillvara sin kollektiva kompetens och 
omvandla den till ett mervärde för hela organisationen? I detta  avsnitt redovisar vi för hur vi har 
arbetat fram vår intervjuguide, gjort vårt urval av respondenter samt hur vi har genomfört 
intervjuerna. Vidare beskriver vi hur vi har transkriberat och analyserat det empiriska materialet 
samt hur vi har förhållit oss till så väl reliabilitet och validitet som till vetenskapsrådets etiska 
principer. 

4.1 Intervju som metod  
Genom kvalitativa intervjuer som metod har vi samlat in data för att studera den lärprocess som 
sker i det dagliga arbetet inom ett team med samverkanskoordinatorer, samt hur detta kan leda till 
att ett kollektivt lärande och ett mervärde skapas. Vi har inte studerat själva organisationen mer 
än vad som behövs för att få en djupare förståelse för det kollektiva lärandet. 
 
Thomassen (2007) förklarar metod som “det tillvägagångssätt vi väljer för att inhämta och pröva 
kunskap” (s. 67). Intervjuer är en flexibel och följsam metod menar Bryman (2011) där intervjun 
kan röra sig i olika riktningar utifrån vad informanten upplever är viktigt och relevant i 
sammanhanget. Genom att använda en kvalitativ metod har vår ambition varit att visa på den 
komplexitet och nyansrikedom som kollektivt lärande rymmer (Alvehus, 2013) samt studera det 
kollektiva lärandets kvalitéer och egenskaper. I arbetet med analysen av intervjumaterialet har vi 
tolkat och förstått situationer utifrån individens perspektiv (Bjereld, Demker, Hinnfors, 2009). 
För att belysa denna dimension menar Dalen (2015) att begreppet livsvärld ofta används inom 
kvalitativ metod. Begreppet livsvärld fokuserar på individens upplevelser i vardagen och hur 
denne förhåller sig till dessa upplevelser. Genom intervjuer har vi som forskare kunnat få en 
djupare insikt i hur informanten upplever sin livsvärld, alltså olika sidor av det kollektiva 
lärandet, i sitt dagliga arbete och anpassar sin livssituation till det. 
 
Vi har utgått ifrån vad Dalen (2015) kallar en semistrukturerad intervju med några teman och 
öppna frågor att samtala runt. Det har gett oss som intervjuare en möjlighet att aktivt lyssna och 
ställa följdfrågor utifrån varje informants berättelse och att uppmuntra denne till att fortsätta prata 
(Alvehus, 2013). Alvehus menar att det är viktigt att vi som intervjuare lyssnar aktivt och ställer 
följdfrågor när ett intressant spår dyker upp för att bygga upp intervjun men även att vi vågar vara 
tysta för att ge informanten tid att tänka och fördjupa sina tankar i ämnet. Vi ville att våra 
intervjupersoner skulle få utrymme att förklara fenomen och berätta om händelser, mönster och 
beteenden utifrån hur frågor och skeenden uppfattades (Bryman, 2011). På så sätt har vi byggt 
upp vår förståelse om det kollektiva lärandet under intervjun men också från intervju till intervju. 
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Som stöd vid intervjuerna utformade vi en guide med öppna frågor (se bilaga 1). Alvehus (2013) 
menar att det ofta räcker med några få teman utifrån teorin och att intervjuaren är väl medveten 
om vad intervjun ska handla om för att få ett så fylligt material som möjligt. Vår ambition med 
frågorna har varit att täcka de viktigaste områdena inom kollektivt lärande. Innan vi skrev 
intervjuguiden gjorde vi som forskare en genomgång på vita tavlan för att utröna vad vi ville få 
fram av intervjuerna för att kunna få svar på våra frågeställningar. Dalen (2015) skriver att 
arbetet med en intervjuguide innebär att omsätta studiens problemformulering och 
frågeställningar till teman och underliggande frågor som är relevanta för den frågeställning som 
forskaren vill belysa. Vi utgick ifrån vår teori och skapade tematiska frågor med begreppen team 
och lärande utifrån vilka vi ville öka vår förståelse om teamets arbete och hur kollektivt lärande 
kan uppstå. Vid utformandet av frågorna använde vi oss av det som Dalen kallar 
områdesprincipen vilket innebar att vi började med de mer perifera frågorna och sen gick mot de 
centrala frågorna i vår studie för att avsluta med en mer övergripande fråga igen. På så sätt blev 
det en mjukstart i intervjun, både för informanten och oss som intervjuare, för att vi skulle få en 
så avslappnad intervju som möjligt. Frågorna på intervjun var av öppen karaktär och vi använde 
ord såsom “berätta”, “upplever” och “ge exempel”. Målet var att uppmuntra varje informant att 
berätta fritt med egna ord om sina upplevelser. Dalen skriver att det är av vikt att ställa frågor 
som gör att informanten öppnar upp sig och vill berätta för att vi som forskare ska få ett så 
innehållsrikt material som möjligt. 

4.1.1 Provintervju 
En provintervju genomfördes för att testa intervjuguiden. En informant som inte ingår i vår 
urvalsgrupp men arbetar under liknande förhållanden intervjuades. Vi ville dels se hur frågorna 
fungerade, dels testa hur lång tid intervjun skulle ta. Provintervjun gav också oss som intervjuare 
en möjlighet att träna på intervjusituationen. Dalen (2015) menar att en provintervju är nödvändig 
vid kvalitativa intervjustudier för att testa intervjuguiden och sig själv som intervjuare. Det är en 
möjlighet att få nyttiga reaktioner på sitt eget beteende och på frågornas utformning. Efter 
provintervjun, som varade i ca 30 minuter, korrigerade vi en fråga som på grund av dess 
utformning var svår för informanten att svara på. Frågan preciserades vilket öppnade upp för 
följdfrågor. Då syftet med provintervjun var att testa själva intervjuguiden, frågorna och längden 
på intervjun har vi valt att inte använda oss av det empiriska material som kom fram vid 
provintervjun för vidare analys. 

4.2 Urval 
Eftersom vi valt att studera det kollektiva lärandet inom ett team var vårt utgångsläge att finna ett 
urval bestående av medlemmar i ett team. Vi fick möjlighet att studera en grupp av 
samverkanskoordinatorer inom Samordningsförbundet med förhoppning om att få intervjua 
flertalet av gruppens medlemmar. De informanter som i slutändan blev aktuella var beroende av 
vilka som ville och ansåg sig ha tid att ställa upp. Då genomförandet av intervjuer och 
bearbetning av dem är en tidskrävande process kan antalet informanter inte vara för stort, 
samtidigt som vi behöver ett tillräckligt stor underlag för att kunna göra en adekvat tolkning och 
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analys av intervjumaterialet (Dalen, 2015). Vi fick möjlighet att intervjua sex personer inom den 
grupp vi studerat.  

4.3 Genomförande 
Vår första idé var att skriva om lärande i team inom arbetslivet. För att få mer insikt i vad det 
kunde innebära läste vi artiklar om tidigare forskning i ämnet och började utifrån dem ringa in 
vårt problemområdet. Vi bokade också ett inspirationsmöte med en konsult som arbetar med 
lärande i arbetslivet. Det var ett givande möte och vi gick därifrån med många tankar och idéer 
om vad vi ville skriva om. Efterhand kom vi fram till att det vore intressant att få en djupare 
förståelse i det kollektiva lärandet inom ett team och vi började utifrån det leta efter ett team att 
studera. Vi kom i kontakt med Samordningsförbundet via en personlig kontakt och tyckte att det 
var ett intressant team att studera. Efter det att vi fått ett godkännande från förbundet bokade vi in 
en intervju med vår kontaktperson och fick även hjälp att få ytterligare fem intervjuer inbokade.  
 
Intervjuerna genomfördes i en lugn och avskild miljö med en informant och två intervjuare 
närvarande, vi som författare till denna uppsats. I början av varje intervjutillfälle lämnades ett 
samtyckesformulär (se bilaga 2) till informanten för genomläsning och underskrift. 
Samtyckesformuläret beskriver vad vår uppsats handlar om och ger information om etiska 
aspekter (se mer i avsnittet “Etiska aspekter”) och att intervjuerna kommer att spelas in med 
mobiltelefon. Samma information gavs även muntligt innan intervjuerna startade. Under 
intervjuerna styrde intervjuguiden våra frågor men den öppnade även upp för spontana 
följdfrågor utifrån den information informanten delgav. Vi som intervjuare har haft en lyssnande 
ansats och bekräftat informanten med nickar och leenden. Vi strävade också efter att vara 
objektiva gentemot den information som framkom under intervjuerna och att det skulle lysa 
igenom i följdfrågorna. Informanterna fick möjlighet att prata fritt med gott om tid att reflektera 
över svaren under intervjun. Intervjuerna varade mellan 30-50 minuter och spelades in med hjälp 
av en mobiltelefon. På så sätt kunde vi som intervjuare fokusera på att lyssna och ställa 
följdfrågor utan att behöva anteckna. Vid genomförandet av en intervju avbröts inspelningen efter 
halvtid av tekniska skäl, vilket tyvärr inte uppmärksammades i tid. Den intervjun avslutades 
dagen efter via telefon. Vartefter intervjuerna genomfördes påbörjade vi transkriberingen direkt, 
det är också det första steget i arbetet med databearbetning och analys (Öberg, 2015).  

4.4 Databearbetning och analysmetod 
Arbetet med transkriberingen av intervjuerna delade vi upp mellan oss som författare. I själva 
transkriberingsarbetet valde vi att göra vad Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) benämner som 
“vanlig utskrift”, det vill säga att vi skriver ner det som sägs ordagrant under intervjun. I arbetet 
med analysen utgick vi ifrån Braun och Clarkes (2006) sex steg för tematisk analys. Det första 
steget var transkriberingsarbetet av vår analys för att närma oss materialet vilket innebar att vi 
noggrant läste igenom utskrifterna. I detta första steg gjorde vi små anteckningar vad texten 
handlar om, nyckelord och spontana tankar. Andra steget i analysen innebar att vi läste igenom 
materialet igen. Genomläsningen ledde till fyra kategorier, “Lärande”, “Organisering”,  



           

 20 

“Problematisera /reflektera” och “Kompetens”. Utifrån dessa kategorier gjorde vi vår första 
tematisering genom att åter igen läsa och dela in utskrifterna i högar efter kategori.  
 
I steg tre började vi med att gå igenom våra kategorier och skapa underkategorier. I vår största 
kategori ”Organisering” hittade vi till exempel underkategorierna ”Makt”, ”Tid” och ”Riktning”. 
I kategorin ”Problematisera /reflektera” fann vi ”Reflektiva loopar” och ”Handlingsarena”. 
Genomgången av kategorin ”Lärande” resulterade i ”Gruppen som lärande”, ”Organisatoriskt 
lärande” och ”Dokumentation". Kategorin “Kompetens” flyttades ner till att bli en underkategori 
till “Organisering”. Under det här arbetet skapade vi även en kategori som vi kallade för "inte 
aktuell nu" där vi la det som inte passade in under någon kategori och som vi ansåg inte tillförde 
analysen något, vilket även Braun och Clarkes (2006) menar att man kan göra. 
 
Under steg fyra fördjupade vi oss i kategorierna, de vändes och vreds på, nya kom till, andra 
försvann. För att få en tydligare bild av vår väg framåt skissade vi upp allt på en whiteboard och 
började spegla vårt material i teorin i en process där vi själva gick in i en reflektiv loop. Vi gick 
bland annat igenom de olika kategorier vi hade som handlade om lärande och skapade utifrån 
dessa kategorin ”Lärprocesser” runt vilken vi satte underkategorier som ”Reflektiva loopar”, 
”Interaktion”, och ”Dokumentera”. I det här skedet tog vi på oss våra teoretiska glasögon och 
började bygga upp vår berättelse kring det empiriska materialet, vilket kan ses som det femte 
steget i vår tematiska analys.  
 
Vi skapade sex teman som skulle bli våra rubriker under kapitlet Analys och Resultat. I tabell 1 
nedan presenteras översiktligt dessa teman med exempel på kategorier utifrån kodningen som går 
att finna under respektive tema.  

Tabell 1 
Tema Underkategorier 
Gemensam handlingsarena Organisering  

Handlingsarena 
Interaktion 
Kompetens 

Interaktion i komplex miljö Kompetens - personlig 
Lärprocess 
Nytta 

Samsyn och lärande Kompetens 
Interaktion 
Lärprocess 

Påverkan och maktutövning Organisering 
Makt  
Riktning 
Kunskap 
Lärande 

Reflektera och problematisera Reflektiva loopar 
Tid 
Lärande 
Villkor 
Kompetens 

Lärandets innehåll Dokumentation 
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Utifrån dessa teman har vi som ett sjätte steg skrivit vår berättelse med vilken vi visar på de olika 
vägar vi, utifrån vårt empiriska material har sett leder till ett kollektivt lärande. 
 
För att förstärka analysen har vi använt oss av citat från det empiriska materialet. Ett citat kan ge 
läsaren en unik möjlighet att förstå vår berättelse i analysen. Citaten är avidentifierade och en 
identitetskod skriven inom parantes klargör vilken röst som talar (Dalen, 2015). Vi har valt att 
använda oss av fiktiva namn för varje informant som identitetskoder. De namn vi har använt oss 
av är Anna, Cecilia, Karolina, Lena, Petra och Sofia. 

4.5 Kvalitet 
All vetenskaplig forskning syftar till att öka förståelsen om hur den aktuella forskningen hänger 
samman med verkligheten i stort (Bjereld et al., 2009). Med den utgångspunkten har vi tagit 
avstamp i kvalitetsbegreppet där fokus ligger på att forskningsresultatet ska ha en praktisk 
användning. Tanken om resultatets användbarhet stämmer också väl överens med den gängse 
synen inom organisationspedagogiken. Vi kommer spegla vårt arbete utifrån ett antal 
kvalitetskriterier som arbetats fram inom den kvalitativa forskningstraditionen. De kriterier vi 
valt att använda oss utav är hantverkskvalitet, teoretisk generalisering och transparens. Vi 
kommer löpande i detta avsnitt även in på vår förförståelse av forskningsfältet då vi är väl 
medvetna om att det inte finns någon förutsättningslös forskning (jmf Bjereld et al., 2009).  
 
För att uppnå en god hantverkskvalitet finns tre grundläggande kriterier vilka genomsyrar hela 
uppsatsen (Alvehus, 2013). Den första handlar om att vi arbetar metodiskt genom uppsatsens 
samtliga delar. Här ser vi vår förförståelse av begreppet “kollektivt lärande” som avgörande för 
valet av ämne och att vår problemformulering utgår från vår förståelse av verkligheten (Bjereld et 
al., 2009). Detta metodiska arbete har hjälp oss att kontinuerligt gå igenom analysen för att 
kontrollera och ifrågasätta dess rimlighet.  

 
”Förståelsen av världen är målet, men ifrågasättandet är medlet.” (Bjereld et al., 2009 s. 13).  
 

Vidare har vi arbetat för en god hantverkskvalitet genom att utifrån det metodiska resonemang 
som präglat arbetet kritiskt granskat och ifrågasatt våra val under arbetets gång, allt från 
intervjufrågor till val av teori och metod. Utifrån detta resonemang har vi byggt upp en 
argumentation kring våra val och vårt tillvägagångssätt. Det tredje kriteriet baseras på vår 
teoretiska problematisering av begreppet “kollektivt lärande”. Detta har vi gjort dels genom att i 
avsnittet tidigare forskning visa på olika forskares syn på och användande av begreppet men 
också visat vår teoretiska utgångpunkt utifrån vilken vi speglat det insamlade materialet (empirin) 
och byggt vår analys, diskussion och slutsatser.  
 
Svensson och Ahrne (2015) menar att möjligheten till generalisering är ett sätt att ge trovärdighet 
åt forskningen. Teoretisk generalisering kan användas inom kvalitativ forskning då det kan vara 
svårt att hävda att studiens resultat kan överföras till andra sociala miljöer. Istället för att försöka 
säga något om hur det är i samtliga samverkanskoordinatorers team i landet hoppas vi kunna 
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skapa ökad kunskap om hur kollektivt lärande kan skapas i samspelet mellan myndigheter (jmf 
Ohlsson & Granberg, 2011). 
 
Transparens “är en förutsättning för att kvaliteten ska kunna bedömas” (Alvehus 2013, s. 129). 
Vi har arbetat aktivt för att ha en så hög transparens i arbetet som är möjligt utifrån de 
förutsättningar som en kvalitativ studie med intervju som metod har. Det vi vill belysa är att det 
inte är möjligt att ha en full transparens vad gäller vårt intervjumaterial. Vi redogör för vissa citat 
men långt ifrån allt och vilka våra intervjupersoner är kan vi inte uppge, på grund av de etiska 
regler vi har att förhålla oss till (se Etiska aspekter nedan). Däremot har vi åstadkommit en hög 
transparens i hur vi har arbetat och i vår argumentation genom att vi dokumenterat alla steg i 
processen, som en slags dagbok, vilka finns redogjorda för under avsnittet “Genomförande”. 
Utifrån det kan vi som författare och läsaren gå tillbaka och se hur vi gjorde och tänkte, till 
exempel i en intervjusituation. Inom transparens som kriterium rymmer även forskarens 
transparens om sin egen plats i forskningen. Som författare till denna uppsats är vi medvetna om 
att vi, med vår förförståelse konstruerar en verklighet så som vi uppfattar den och att denna 
verklighet ligger till grund för metodiska så väl som teoretiska val och tolkningar. Den 
förförståelse vi har grundar sig främst på allmänna föreställningar om olika myndigheters, 
kommuners och landstingets arbetssätt. Samordningsförbundet som sådant hade vi inte någon 
kunskap om innan vi kom i kontakt med vår första kontaktperson. Vi har också kunnat se vår 
förförståelse av att själva ha arbetat i olika team och våra egna erfarenheter av lärande. Detta är vi 
medvetna om kan ha påverkat oss i såväl intervjusituationen som i analysen av materialet. 

4.6 Etiska aspekter 
När kvalitativa intervjuer genomförs är det viktigt att som forskare ta hänsyn till de etiska 
aspekterna. Vår studie och forskning är av sådant slag att den inte behöver prövas enligt lag 
utifrån Vetenskapsrådets riktlinjer. Däremot, skriver Vetenskapsrådet (2011) att vi som forskare 
inte utan vidare kan genomföra forskning utan att ta hänsyn till etiska aspekter som information 
och samtycke. Vi kan inte heller godtyckligt välja försökspersoner eller röja deras identitet vid 
publiceringen.  
 
För att belysa de etiska aspekterna i vår uppsats har vi utgått ifrån fyra principer som används i 
svensk forskning; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Bryman, 2011). 
 
Informationskravet innebär att informanterna ska informeras om uppsatsens syfte, hur vi som 
forskare går till väga och att deltagandet är frivilligt samt att intervjun kan avbrytas när de vill 
(Bryman 2011). Vi som forskare har informerat våra informanter om att vår studie fokuserar på 
kollektivt lärande i team. Informationen har skett skriftligt via mail med informanterna samt via 
samtyckesformuläret när vi träffades vid de olika intervjutillfällena. 
 
Samtyckeskravet innebär att informanterna i studien har rätt att själva avgöra om de vill medverka 
(Bryman 2011). Vår förfrågan om medverkan har gått ut via mail till en grupp av potentiella 
informanter och varje informant som deltog har själv svarat på mailet att de ville delta i en 
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intervju vilket var ett samtycke till medverkan. Vid mötet med informanten fick vi även, med 
hjälp av samtyckesformuläret, en underskrift av respektive informant där de godkände 
förutsättningarna.  
 
Konfidentialitetskravet innebär att den data som samlas in i en studie skall hanteras med största 
konfidentialitet och lagras så att obehöriga inte kan komma åt dem (Bryman 2011). Inför varje 
intervju har vi muntligt berättat och skriftligt beskrivit i samtyckesformuläret hur den information 
vi får ta del av på intervjuerna endast kommer att hanteras av oss som författare till studien. 
Likaså har vi informerat om att varje informant avidentifieras vid transkribering, analys och 
publicering av vår studie.  
 
Nyttjandekravet innebär att den data som samlas in om varje informant endast får användas för 
forskningsändamålet (Bryman 2011). Vi som forskare kommer endast använda det 
intervjumaterial som vi samlar in till vår uppsats. När uppsatsen är färdig kommer 
intervjumaterialet att raderas. 

4.7 Reflektion över metod 
Den grupp som vi studerat är en nysatsning av Samordningsförbundet och har varit igång en 
relativt kort tid. Gruppen är ny och medlemmarna anser sig fortfarande vara i en så kallad 
smekmånadsfas, som grupp men även i sin arbetsroll. Vi som forskare har varit medvetna om det 
här scenariot när vi bearbetat och analyserat materialet.  

Gruppen som vi studerat är utspridda över länet och av de intervjuade arbetade några ensamma i 
sin roll i kommunen medan andra satt tillsammans i samma rum. De sist nämnda har bildat ett 
eget team inom den stor gruppen. Den här situationen har speglat de svar som vi har fått under 
intervjuerna, utifrån hur de ser på ett team och sin roll i nätverket. Några informanter såg inte 
själva sig som medlemmar i ett team utan tänkte på samverkanskoordinatorerna som ett nätverk. 
Vi som forskare anser däremot utifrån vår teoretiska bakgrund att nätverket med 
samverkanskoordinatorer är ett team då de arbetar med ett gemensamt uppdrag.  

När vi genomförde våra intervjuer informerade vi informanterna om att vi studerar det kollektiva 
lärandet inom en grupp. Vi upplevde till viss del att det påverkade informanterna till att dels 
tänka igenom hur de interagerar med sina gruppmedlemmar. Men, även att ordet kollektivt 
lärande begränsande intervjupersonernas berättelse, vilket kan ha påverkat innehållet i vårt 
empiriska material. Begränsningen märktes genom att informanterna ibland avbröt sig själva när 
de tyckte att de kom in på ett sidospår utan att vi som intervjuare indikerat det.  
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5 Resultat och Analys 
I det här avsnittet presenterar vi vår analys genom att berätta om hur kollektivt lärande kan 
skapas i ett team av samverkanskoordinatorer. Berättelsen bygger på våra intervjuer och 
struktureras upp med hjälp av tematiska rubriker. Genom berättelsen kommer vi svara på vårt 
syfte vilket är att bidra med kunskap om hur ett kollektivt lärande skapas inom ett team och hur 
detta lärande kan bli till ett mervärde för hela organisationen. Under de tematiska rubrikerna 
svarar vi även på våra frågeställningar: Hur skapas det kollektiva lärandet inom teamet? Vilka 
faktorer påverkar interaktionen och kommunikationen inom teamet? samt Hur kan teamet ta 
tillvara sin kollektiva kompetens och omvandla den till ett mervärde för hela organisationen? 
Varje tematiskt avsnitt knyts ihop till ett resultat av analysen i ett sammanfattande stycke där vi 
även kopplar resultatet till det organisationspedagogiska perspektivet. Våra resultat och svaren på 
våra frågeställningar visar vi tydligt i det avslutande stycket ”Sammanfattning av resultat och 
analys”. Vi börjar vår berättelse med att ge en kort återblick. 

Samordningsförbundet har tagit initiativ till att bygga upp en långsiktig samverkan mellan 
Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, Landstinget och kommunerna i länet. Samverkan har 
tidigare skett inom projekt riktade mot en specifik målgrupp. Då det inte funnits någon struktur 
som kunnat ta tillvara den samverkan som vuxit fram har lärandet stannat med projektet. Därför 
vill man nu arbeta aktivt med att bygga in en samverkan mellan de olika myndigheterna för att 
undvika att individer i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering faller mellan stolarna. I 
Samordningsförbundet har man skapat en handlingsarena utifrån vilken nio 
samverkanskoordinatorer arbetar både operativt och strukturellt i nära samverkan med de olika 
myndigheterna och kommunerna. 

5.1 Gemensam handlingsarena 
I samverkanskoordinatorernas strukturella uppgifter ingår det att gå på de nätverksträffar som 
Samordningsförbundet regelbundet sammankallar till. Dessa möten är den handlingsarena utifrån 
vilken Samordningsförbundet och samverkanskoordinatorerna interagerar i samspel och 
kommunikation. Cecilia berättar att på nätverksträffarna tar man upp allt ifrån frågor om hur man 
registrerar i en databas till gemensamma uppdrag så som att ta fram en nulägesanalys.  
 

…dom är ganska styrda av Samordningsförbundet så det är lite olika saker. Det är alltifrån hur man ska 
registrera i en databas till hur man ska skriva, eller innehållet i en nulägesanalys. Så att det är väldigt olika 
och väldigt styrt faktiskt. (Cecilia) 

 
På nätverksträffarna har relationer skapats mellan samverkanskoordinatorerna som gör att de kan 
samordna sina resurser och tillsammans skapa ett kollektivt handlande (jmf Ohlsson, Döös & 
Granberg, 2011). Genom att samtala med sina kollegor på nätverksträffarna har de lärt känna 
varandra på ett personligt plan men även varandras verksamhetsområden. Sofia beskriver att hon 
har hittat en samarbetspartner i en kollega i en närliggande kommun.  
 

Ja det var ju via det här nätverket då som vi kände att vi började prata där då och så och bokade in möten på 
tu man hand så, mm. (Sofia) 
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Förutsättningarna inom kommunerna ser olika ut men har också många likheter vad gäller 
invånare och på vilket sätt de olika myndigheterna har organiserat sig. Det har skapats en 
gemensam handlingsarena för samverkan över kommungränserna. Sofia berättar att hon och 
hennes kollega nu har börjat samarbeta.  
 

Det är väl då i såna fall att jag och den här personen i den här andra kommunen har känt att, ja men vi har 
lite mer likheter och vi ligger lite mer närmre varandra, så att vi har utvecklat ett, ett litet samarbete på sidan 
om, så. (Sofia) 

 
Rollen som samverkanskoordinator är ett självständigt arbete och kan upplevas som ensamt. Det 
finns ett behov av att samarbeta och komplettera varandra med sina erfarenheter och kunskaper. 
Sofias samarbete med sin kollega bygger på att de har gemensamma målgrupper och 
gemensamma verksamhetsområden över kommungränserna. Hon berättar att de tillsammans 
ordnar kompetensutvecklingstillfällen för en gemensam målgrupp.   

 
… mm det är också, då tänker jag att vi, vi är två olika individer med olika bakgrunder där och att vi. I det 
här arbetet så är man ju lite själv annars om man kan säga så, så att det kan vara bra liksom att ha. Vi kan ju 
göra saker ihop, vi kan ju ordna möten och kompetensutvecklingstillfällen liksom där vi ser att det är, för en 
grupp liksom som vi har gemensam. Vi har ju vissa gemensamma målgrupper och vissa som är 
gemensamma över kommungränsen om man säger. Vissa personer som är gemensamma i vissa 
organisationer och då är det ju en fördel i att, att slå ihop det. Och i just det, det att vi är i, aa, jag känner 
iallafall det i och med att vi är olika personer man har olika idéer och man har olika tankar och olika 
erfarenheter och bakgrund. (Sofia) 

 
En annan handlingsarena inom nätverket har skapats av tre samverkanskoordinatorer som arbetar 
inom samma kommun. De sitter i samma lokal, har samma uppdrag och har själva valt att 
organisera sig som ett team berättar Karolina. 
 

…men också i vår del här i (vår kommun) där vi är fler som har samma uppdrag, sen, som jag minns det var 
det inte ett krav att vi skulle  jobba i team på det sättet som vi valt att göra. Sen har vi valt att jobba som ett 
team tillsammans utifrån att vi tre tror att det är det bästa sättet att lägga upp arbetet. (Karolina) 

 
Det team som organiserat sig utifrån att de arbetar i samma kommun blir en annan typ av 
handlingsarena jämfört med de samverkanskoordinatorer som organiserat sig över 
kommungränserna. Medan de samverkanskoordinatorer som sitter själva i sin roll i sin kommun 
söker samarbetet utåt, utanför sin kommun kan istället samverkanskoordinatorerna som bildat ett 
team inom sin kommun söka sig till varandra. Karolina berättar att de som team kan hjälpas åt 
och stötta varandra på flera olika plan. Dels har de delat upp arbetsuppgifterna sinsemellan men 
de arbetar också gemensamt för att hantera problem och komma fram till lösningar och beslut.  
 

Jag tycker just att det är det här att vi kan så mycket mer tillsammans, jag behöver inte ha ordning på allting, 
utan vi kan turas om att hålla ordning, eller känna, kunna vila i att det tar den andra kollegan hand om eller 
så, också att det är lättare att lösa problem tillsammans, man är inte ensam i sina tankar, i den verksamheten 
vi arbetar i det handlar mycket om relationer och att kunna hålla dialog och då kan det vara bra att ha någon 
som man är i samma lag som att bolla, vad blir en lämplig inriktning, vad är det jag egentligen vill föra 
fram, det handlar ju om att kunna tänka strategiskt och sitter man själv så kan det bli väldigt ensamt, det kan 
bli väldigt svårt att fatta dom besluten själv. (Karolina) 

 
Ur ett organisationspedagogiskt perspektiv ses organisering i olika handlingsarenor som en faktor 
som främjar samordning och kommunikation mellan samverkanskoordinatorerna och inom 
nätverket som helhet. I deras samarbete får de utbyte av varandra och kan lära av varandras 
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kompetenser och erfarenheter. När samverkanskoordinatorerna utformar gemensamma 
handlingsarenor sker en samordningsprocess och utrymme skapas för kollektiva 
handlingsalternativ vilket främjar ett kollektivt lärandet (jmf Ohlsson, Granberg &  Döös, 2011). 
Initiativet från Samordningsförbundet att upprätta ett nätverk av samverkanskoordinatorer blir ett 
medel för att uppnå målet för att på lång sikt öka samverkan mellan de olika myndigheterna och 
kommunerna (jmf Ohlsson, Döös & Granberg, 2011). 

5.2 Interaktion i komplex miljö 
Samverkanskoordinatorerna verkar i en komplex miljö vilket gör att de behöver interagera 
sinsemellan för att ta tillvara varandras kompetenser och erfarenheter. Den sammanlagda 
kunskap som finns i teamet behövs för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter och sitt 
gemensamma uppdrag. Komplexiteten visar sig i arbetet med att samordna myndigheterna så att 
de med sina respektive regelverk kan arbeta tillsammans för att förbättra situationen för 
målgruppen. Komplexiteten kan förstås utifrån Lenas beskrivning av hur hon operativt arbetar 
och interagerar tillsammans med handläggare på olika myndigheter.  
 

Ofta är det mycket komplexa saker, det är inte bara ett, om man säger så. Ofta är det kanske social 
problematik kontra medicinsk och sen kanske man behöver en viss arbetsträning nånstans och liksom att 
försöka få ihop allt och göra det i rätt takt så man inte börjar med arbetsträning när du inte var färdigt 
medicinskt utredd utan hade all den här problematiken, då kommer det bara bli ett misslyckande istället för 
att göra det i rätt takt. Nu gör vi det här medicinska först parallellt kanske med det sociala kanske och sen en 
arbetsträning för att sen eventuellt ett arbete eller så, försöka bena ner det till rätt ordning. Det tycker jag är 
mycket av min roll, tillsammans med de andra handläggarna i ett team. (Lena) 

 
Lenas beskrivning av sina arbetsuppgifter visar på att samverkanskoordinatorerna behöver 
detaljkunskap om respektive myndighet men även förmågan att kunna interagera för att vara ett 
bra stöd för handläggare. Samtidigt behöver de i sin strategiska roll kunna lyfta blicken och få ett 
helhetsperspektiv för att se var det brister i strukturen mellan myndigheterna och vad som kan 
göras för att undvika att individer i behov av arbetsinriktad rehabilitering faller mellan stolarna. 
Annas beskrivning av sin roll visar på komplexiteten i samverkankoordinatorernas skiftande 
arbete mellan det rent operativa och det som ligger på en strategisk nivå.  
 

…så nånstans är det både att jobba operativt med att vara ett stöd åt handläggare och rådgivare men också 
att jobba med strukturella, alltså systemfel eller strukturella fel som gör att dom här personerna ändå hamnar 
i gråzonen liksom. Så att det är väl det som den här rollen som samordningskoordinator, det är väl syftet 
med den funktionen. (Anna) 

 
I den komplexa miljön blir nätverket ett stöd för den enskilde samverkanskoordinatorn. De 
kommer från olika myndigheter och kan på så sätt komplettera varandra. Cecilias beskrivning på 
sitt team som multiprofessionellt kan även appliceras på nätverket som helhet.  
 

Eftersom… (en samverkanskoordinator kommer från) landstinget, en från försäkringskassan och en är från 
arbetsförmedlingen. Så det känns som om vi är multiprofessionella och chefen har jobbat inom 
kommunen... (Cecilia) 

 
Utöver att de har olika kompetens och erfarenheter inom arbetslivet kompletterar de också 
varandra utifrån personliga egenskaper.  
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… vi är olika personer man har olika idéer och olika tankar och olika erfarenheter och bakgrund. (Sofia) 
 
Samverkanskoordinatorernas olika kompetenser, erfarenheter och personligheter, tas tillvara 
inom nätverket. Karolina beskriver hur nätverket interagerar runt en situation och synliggör sina 
respektive kompetenser, vilket kan bli till hjälp för den enskilde samverkanskoordinatorn i 
utförandet av sina komplexa arbetsuppgifter.  
 

… att vi ofta har brottats med ungefär liknande problem och ibland har vi hittat helt olika lösningar och 
ibland har vi hittat liknande men inget behöver vara fel utan man kan hela tiden lära sig av det som dom 
andra gjorde. Man kan även lära sig av de andras förutsättningar för det kan vara så att nån i nån annan 
kommun, där har man en annan problematik utifrån hur den kommunen är uppbyggd, då kan man lära sig 
att, ja just det, det där måste jag också tänka på, det kan ju vara så som hon beskriver det. (Karolina) 

 
Den gemensamma interaktionen blir mångdimensionell i Karolinas beskrivning tack vare att 
samverkanskoordinatorernas bakgrund skiljer sig åt både vad gäller utbildning och 
arbetslivserfarenhet. Den här interaktionen som sker på nätverksträffarna gör att medlemmarna 
lär känna varandra och ser varandras kompetenser och lär sig vem de ska kontakta när de möter 
olika utmaningar i sitt dagliga arbete. Interaktionen inom nätverket innebär också att de förenas 
och får en gemensam syn på uppdraget. Petra talar om vikten av att bolla idéer och hjälpa 
varandra för att tillsammans kunna lyckas med sitt uppdrag.  
 

…man är ju ett gemensamt drivande och där har vi ju också tänkt att det är ju viktigt att vi också, att alla 
hjälper varandra även i det forumet att lyckas. För det är ju också från den lilla till den stora så måste vi ju 
också vila ut och vara transparanta och berätta för varandra om saker och ting och vad vi har kommit på … 
Nämen då blir det ju också enhetligt. Enhetligt att det här budskapet för vi ut och sen ser det lite olika ut för 
det är ju lokala förutsättningar. Jo det är ett team också, absolut. Och, framförallt tror jag att för dom som är 
ensamma så är det här nätverket ännu viktigare på ett annat sätt för vi har ju varandra. Men det är ändå 
viktigt att få idéer därifrån också, hur har ni gjort och få nya idéer liksom. (Petra) 

 
I den komplexa miljö som samverkanskoordinatorerna arbetar i behöver de skapa samspel och 
relationer för att öka förståelsen och förmågan att utföra en handling, det sker en lärprocess (jmf 
Ohlsson, 2013; Ohlsson, Döös & Granberg, 2011; Ohlsson, Granberg & Döös, 2011). Nätverket 
blir ett stöd för den enskilde nätverkskoordinatorn när de på nätverksträffarna interagerar genom 
att bolla idéer och samtala kring ett ärende. I den här situationen delar de med sig av sina 
respektive kompetenser och på så sätt ökar teamet sin kollektiva kompetens. Den kollektiva 
kompetensen kan leda till en kollektiv handling genom vilken teamet kan samordna sig och sina 
kompetenser mot en gemensam riktning för att uppnå ett organisatoriskt mål (Granberg & 
Bjerlöv, 2011; Ohlsson, Döös & Granberg, 2011). Nätverksträffarna är en faktor som påverkar 
interaktionen inom nätverket och när nätverket tillsammans kommer fram till en kollektiv 
handling kan de ta tillvara på den kollektiva kompetensen som har skapats genom interaktionen 
på nätverksträffarna.  

5.3 Samsyn och lärande  
Samverkanskoordinatorerna har i sitt arbete lärt sig att deras egna individuella kompetenser inte 
är tillräckliga för att fullt utföra uppdraget, utan att de behöver varandra. Utifrån ett lärperspektiv 
innebär den interaktion som samverkanskoordinatorernas komplexa arbetsuppgifter kräver att de 
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lär av varandras olika perspektiv och därmed får en helhetsbild av nätverkets kollektiva 
kompetens. Petra poängterar vikten av att förstå hur de olika myndigheterna fungerar.  
 

Sen har vi ju mycket möten, att lära känna varandra, fyra myndigheter, att man har mycket förutfattade 
meningar om varandra. Hade jag också innan (skrattar) men nu är det kul att ha ett helikopterperspektiv men 
man har, ”a men dom på försäkringskassan gör ingenting”, ”kommunen herregud” liksom. Att få liksom 
verkligen veta hur, hur är det att jobba på försäkringskassan, arbetsförmedlingen, landstinget, kommunen, 
hur gör ni? Vad har ni för regelverk? Vad styr er? Å staten styr ju två, arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan och sen är det kommunen, sen är det politiker som styr över och landstingspolitiker, så 
det är lite olika. Men att man kanske, åka titta liksom, nätverka, man kan samlas kring olika gemensamma 
frågor från de olika myndigheterna, olika nätverk. Så det är också uppgifter vi har och så men vi började ju 
(nyligen) så allting är ju under uppbyggnad. (Petra) 

 
Från att tidigare ha representerat en myndighet ska de nu i sitt nya uppdrag arbeta med att 
samordna samtliga myndigheter. Det innebär att de behöver lära sig hur övriga myndigheter 
fungerar med deras respektive lagar, regler och begrepp. Här är nätverket till stor hjälp men det 
krävs också att den enskilde samverkanskoordinatorn byter perspektiv och att de gemensamt 
börjar prata samma språk och får en samsyn. Anna beskriver vikten av att se hela bilden med 
hjälp av en metafor. 
 

… jag har ju mina, vi har mycket erfarenhet i teamet från både målgrupper och på olika sätt och eh, det är ju 
en tillgång för oss liksom alla att man har sett olika delar av elefanten om vi nu ska säga så. (skrattar) … 
den där bilden när man håller i olika delar på elefanten, nån i svansen, nån i snabeln och nån i foten men 
liksom så men vi kanske pratar om samma saker men vi beskriver, vi är blinda med elefanten. (Anna) 

 
När man inte förstår att man pratar olika språk resulterar det i att man beskriver samma sak med 
olika termer och därför inte förstår varandra. Det innebär att samverkanskoordinatorerna kan 
tolka situationen på olika sätt vilket blir ett hinder för att en lärprocess ska skapas inom nätverket. 
Om det däremot skapas en gemensam förståelse om att samma sak kan beskrivas på olika sätt 
finns förutsättningar för att en samsyn inom teamet ska växa fram. Det här är något som 
samverkanskoordinatorerna har förstått vilket Lena ger uttryck för.  
 

… för det är ju det här vi pratar om hela tiden att vi har olika begrepp för olika saker. Å hur ska vi kunna 
samverka när vi tror att vi samverkar, när vi tror att vi pratar samma saker fast min innebörd i sysselsättning 
är en helt annan än vad du, å så levererar du det du tror att jag vill ha, för du sitter inne på ditt ord vad du 
har för ord på sysselsättning, men jag förväntar mig något helt annat, å så, den konflikten som blir. Så det 
tog vi då samverkanskoordinatorerna och verksamhetschefen då, eller verksamhetsledaren på 
Samordningsförbundet, tittar vi på det här. (Lena) 

 
Lena beskriver också vikten av att samverkanskoordinatorerna börjar använda samma begrepp 
inom teamet för att de enhetligt ska kunna sprida kunskapen vidare i myndighetsstrukturerna. Att 
inte prata samma språk ses ur ett organisationspedagogiskt perspektiv som ett inre villkor som 
hindrar ett lärande. I och med att samverkanskoordinatorerna lyfter begreppsproblematiken och 
samtalar kring den gör de sina respektive kompetenser synliga för varandra och röjer sålunda det 
inre villkor som hindrar lärandet (jmf Granberg, 2016). Det skapas en samsyn kring begreppen. 
Då främjas en lärprocess i teamet vilket är vägen mot ett kollektivt lärande och skapandet av ett 
mervärde (jmf Granberg & Bjerlöv, 2011; Granberg & Ohlsson, 2016). Det här mervärdet blir till 
nytta för organisationen i stort om myndigheterna tar till sig de gemensamma begrepp som 
samverkanskoordinatorerna har börjat arbeta fram vilket då blir till ett organisatoriskt lärande 
(jmf Ohlsson, Granberg & Döös, 2011). 
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5.4 Påverkan och maktutövning 
Samverkanskoordinatorernas huvuduppgift är att genom samverkan påverka de olika 
myndigheterna och kommunerna till att börja arbeta mer aktivt med samverkan. En typ av 
påverkan sker genom att de skapar olika former av samarbete med handläggarna på 
myndigheterna vilket Karolina beskriver.   
 

… och då är tanken och det hoppas jag att vi gör också att vi bidrar till samverkan genom att skapa nya 
vägar av samverkan. I vår grupp har vi bland annat skapat tvärprofessionella nätverk för handläggare, vi ska 
belysa utbildningsbehov och på sikt ordna den typen av utbildningar. Och vi jobbar ju med ärende 
rådgivning till handläggare där man kan vända sig till oss och få stöd i sin handläggning och särskilt då vad 
gäller samverkansbehov med andra myndigheter, vem man ska kontakta och vad man ska tänka på och hur 
man ska jobba med samverkan… (Karolina)  

 
Genom att arbeta mot handläggare på det sätt som Karolina beskriver sker en påverkan på de 
olika myndigheterna. Samverkanskoordinatorerna styr upp och skapar nya vägar mellan 
myndigheterna, det operativa arbetet blir då ett medel för att både finna och åtgärda strukturella 
brister. 
 
Arbetet med att påverka handläggarna till samverkan är ett sätt att arbeta mot långsiktig 
samverkan mellan de olika myndigheterna. För att det ska fungera krävs det att 
samverkanskoordinatorerna är eniga i hur de ska arbeta mot myndigheterna. Trots att deras arbete 
på många sätt är individuellt förenas de i ett gemensamt uppdrag från Samordningsförbundet. För 
att lyckas med uppdraget är det viktigt att arbeta mot samma mål. För att Samordningsförbundet 
ska kunna arbeta mot en långsiktig samverkan behöver de nätverksträffarna för att påverka 
samverkanskoordinatorerna till att bli en homogen grupp. Lena kan se att de utan 
nätverksträffarna skulle kunna utvecklas åt olika håll i de olika kommunerna.  

 
…viktigt också att när vi träffas tror jag att vi formar varandra till en lite mer homogen grupp. Skulle vi inte 
ha de här träffarna tror jag nog att de här samverkanskoordinatorstjänsterna skulle kunna utvecklas väldigt 
olika i de olika kommunerna … men jag tror ändå att det där nätverket är viktigt för att vi inte ska försvinna 
ut i olika riktningar. (Lena) 

 
Samordningsförbundets sätt att påverka samverkanskoordinatorerna är en positiv form av 
påverkan för organisationen som helhet för att uppnå organisationens mål. En annan typ av 
påverkan finns i de mindre enheter som börjat bildats i det stora nätverket. En sådan naturlig 
enhet är de samverkanskoordinatorer som sitter samlokaliserade och därför på ett naturligt sätt 
bildat ett mindre team. Även över kommungränserna har samverkanskoordinatorer organiserat 
sig i mindre enheter. Anna beskriver att den här formen av organisering kan påverka 
nätverksträffarna genom att balansen i teamet rubbas.  
 

Sen tror jag att det påverkar gruppen också att de flesta sitter själva i en kommun medan (kommunen som) 
sitter tre stycken ihop som också har, får en väldigt speciell roll i teamet liksom. Som rubbar en form av 
balans där också, så de har ju sin egen team och grupprocess liksom. Men i (det stora) nätverket så blir (det) 
ju en enhet på ett sätt, så, så att det påverkar tror jag helheten i teamet, systemet om man tittar på systemet 
… att man kommer med olika förväntningar men sen också att just mycket av processer har (man) kanske 
kommit fram till, asså som har haft en förprocess, (man) har enad, det blir ju på ett sätt, när man träffas en 
viss obalans kanske när man pratar om en fråga, när (man) har gjort ett jobb innan eller liksom på det sättet 
att det påverkar processen så. Och ibland är det bra och ibland är det inte bra, asså sådär om man tittar på 
helheten av ett team och man önskar att alla pratar i ett team, men mm (Anna) 
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Den påverkan Anna beskriver kan ses som en bieffekt av att man organiserat sig i mindre team 
inom nätverket, vilket kan påverka teamatmosfären, både i en positiv och negativ riktning. 
Positivt på så sätt att man kommer väl förberedd till mötet i en fråga som ska hanteras och att 
man på så sätt bidrar med kollektiv kompetens till teamet. Men det kan också upplevas som att 
utgångsläget inte blir lika för alla i frågan. Utifrån ett organisationspedagogiskt perspektiv kan 
påverkan kopplas till ett maktförhållande där teammedlemmarna upplever att de får olika 
utrymme för samspel under ett nätverksmöte (jmf Ohlsson, Granberg & Döös, 2011). 
Upplevelsen av maktförhållandena ser olika ut inom nätverket beroende på individens 
personlighet, kompetens och tid i nätverket. Ett maktförhållande kan exemplifieras utifrån Petras 
upplevelse att det finns en obalans i hur de olika medlemmarna kommer till tals på 
nätverksträffarna. 
 

Sen är det ju vissa som tar mer plats än andra i nätverket, men så har det väl alltid, där eh, ja kan känna så 
att nämen vi spiller tid, så, men det är öppet klimat tycker jag. Men allting är så nytt, så det är liksom allting 
är så nytt, så det är mycket som kommer, om man tittar om ett år, hur ser det ut då? (Petra) 

 
Likväl som ett mindre team kan upplevas påverka samspelet och teamatmosfären i nätverket kan 
en enskild individ också utgöra en påverkan. Att en individ tar plats kan upplevas som en negativ 
påverkan av en samverkanskoordinator. Samtidigt kan det ses som en positiv påverkan av en 
annan om innehållet i den kunskap som förmedlas anses värdefull och blir en tillgång för 
samverkanskoordinatorns arbetsuppgifter (jmf Döös, 2011). 
 
I vår analys har vi sett att påverkan sker i olika riktning och på olika nivåer. Beroende på tid och 
erfarenhet inom Samordningsförbundet har samverkanskoordinatorerna olika syn på vad mötena 
ska innehålla för att man ska känna att de är meningsfulla. Blir medlemmarnas förväntningar på 
mötet för olika kan det leda till negativ synergi i form av att viljan att bidra till skapandet av ett 
kollektivt lärande sjunker (jmf Granberg & Bjerlöv, 2011).  
 
När en positiv påverkan används, medvetet eller omedvetet, formas teamet till att arbeta mot 
samma riktning och mål. För organisationen i stort blir det positivt om en individ eller ett mindre 
team tar plats och delar sin kunskap, vilket också krävs för att ett kollektivt lärande ska kunna 
ske. Samma förmedling av kunskap kan få som bieffekt att andra medlemmar i nätverket känner 
att de kommer i skym undan. Det blir då till en negativ påverkan som kan ses som en faktor som 
hämmar interaktion och kommunikation inom teamet och hindrar det kollektiva lärandet (jmf 
Granberg & Döös, 2011).  

5.5 Reflektera och problematisera 
Samordningsförbundet arbetar med att främja lärandet i nätverket genom att avsätta tid på 
nätverksträffarna. Där samtalar de runt situationer och problem genom att skapa en punkt på 
agendan som kallas ärendedragning. Cecilia berättar att på ärendedragningen hanteras 
länsövergripande frågeställningar.  
 

Man har börjat med nånting som heter ärendedragning … det finns frågor som vi diskuterar gemensamt, 
gemensamt länsövergripande problem. Frågeställningar som dyker upp oavsett kommun. (Cecilia) 
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På ärendedragningarna finns möjlighet att reflektera och problematisera runt ett avidentifierat 
ärende. Målet är inte i första hand att lösa problem utan att samtala och lyssna på varandra för att 
få en gemensam syn i frågan. Anna berättar om vad hon tycker att ärendedragningarna kan bidra 
med.  
 

… vi lär oss nog det här att det beror väldigt mycket, att det är perspektiv, att det ser olika ut och att ingen 
sitter med nån sanning. Vi har vart med om ungefär samma sak rent objektivt, så kan det ändå vara helt 
olika så att, aa, ingen sitter på nån sanning så utan, eh. Men någonstans, att liksom inte diskutera utan 
faktiskt samtala och lyssna så kan det ge väldigt mycket, liksom så. Och det finns ju såna, absolut den typen 
av stunder och också den typen av ambition, liksom, någonstans att vi ska ha en form av ärendedragning 
utan personuppgifter men liksom att, att kunna prata mer. Så att det tror jag är lovande liksom. Så tror jag 
ibland att man måste lägga bort att det ska lösas. Jag tror att det, mm, man kanske nästan ska säga, vi pratar 
inte hur vi löser utan att vi bara, problematiserar. Det skulle kanske vara bra också. För det finns ändå en 
dimension utav att jag vet och jag har rätt och men jag har det här och har jobbat så länge med detta eller 
utifrån min organisation så, mm. (Anna) 

 
Genom att samverkanskoordinatorerna tar sig tid att reflektera och problematisera runt ett ärende 
på nätverksmötena får var och en möjlighet att dela sitt perspektiv och sin kunskap vilket leder 
till att teamets gemensamma kompetens ökar. Karolina beskriver hur det kan gå till på en 
ärendedragning. 
 

Som exempel så har ju vi gemensamma möten och då kan det ju vara så att vi tittar på något som vi fått 
fram i vårt underlag och då kan man lyssna med kollegorna, vad tycker du? Jag tänkte så här, vad tror du 
om det? Ja, du tänker så, vi kanske ska börja med A och fortsätta med B eller vi kanske ska göra C först. Så 
det blir ett samtal i gruppen där var och en av oss kanske tänkte en sak från början men vi landade i något 
annat, för när vi pratat igenom det tillsammans så ser vi att det är bäst att göra det som gruppen kommit 
fram till. Det blir lättare att belysa en fråga från olika håll … (Karolina) 

 
En annan situation är när en samverkanskoordinator stöter på ett problem i sitt dagliga arbete som 
inte kan lösas på egen hand kan hon använda sig av nätverket där problemet gemensamt kan 
identifieras. Det här kan ske i olika forum, dels på nätverksträffarna och dels inom de 
självorganiserade teamen, men även i direkt kontakt med den kollega man vet har en hög 
kompetens inom aktuellt område. Sofia beskriver hur hon hanterar situationer där hon fastnar i ett 
problem. 
 

…eh, nej, jag tänker nog åter igen att det blir fler idéer i och med att det är fler personer och att man kan få 
fler inputs och man bollar fram till någonting som kanske inte hade kommit fram om jag hade suttit ensam 
på detta rum och inte haft dom här. Jag har ett möte med en person, mm så diskuterar vi någonting och så 
får jag någon ide så kanske jag pratar med en annan kollega och så det ena ger det andra och man tar med 
sig, man får idéer och influenser och intryck från alla möten man har. Eh, så att jag tänker att alla dom här 
mötena och all den här, eh, att det genererar i någonting bra som inte skulle. Vi kommer längre tillsammans 
liksom, i och bolla tankar och idéer och ha, än och komma på allting på egen hand. (Sofia) 

 
När samverkanskoordinatorerna reflekterar och problematiserar ärenden på nätverksmöten eller 
med en kollega i det dagliga arbetet, synliggör samverkanskoordinatorerna sina kompetenser. Det 
växer fram en ökad förståelse och förmåga att kunna utföra både sina individuella och nätverkets 
arbetsuppgifter genom att ta tillvara teamets olika sätt att tolka och förstå en uppgift (jmf 
Granberg & Ohlsson, 2016).  
 
Sättet att ta tillvara teamets olika sätt att tolka och förstå en uppgift ses inom 
organisationspedagogiken som ett av de inre villkor som behöver uppfyllas för att det ska bli ett 
läranderesultat (jmf Ohlsson, 2016; Ohlsson, Granberg & Döös, 2011). Medan de av 
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Samordningsförbundet inplanerade ärendedragningarna på nätverksmötena blir ett yttre 
strukturellt villkor som främjar lärandet (jmf Ohlsson, Granberg & Döös, 2011). 
 
Om de inre och yttre villkoren tas tillvara främjas samverkanskoordinatorernas lärprocess med 
kollektiva reflektionsloopar (jmf Ohlsson, 2013), vilka är värdefulla för att öka förståelsen av ett 
problem eller en situation. När nätverket samspelar på det här sättet skapas ett kollektivt lärande 
och en kollektiv kompetens (jmf Granberg & Ohlsson, 2016) vilket bidrar till att de tillsammans 
kan utveckla strategier för hur liknande situationer kan hanteras framöver. Det här innebär att 
man har lyft situationen till en mer allmän nivå (jmf Ohlsson, 2013; Ohlsson, Granberg & Döös, 
2011). Om det här sker kan teamet genom sin positiva synergi skapa ett mervärde som blir till 
nytta för Samordningsförbundet (jmf Granberg & Bjerlöv, 2011).  

5.6 Lärandets innehåll 
Samverkanskoordinatorerna lär hela tiden av varandra i verbal och icke-verbal kommunikation. I 
deras dagliga arbete dokumenteras mycket av den kommunikation som sker, exempelvis i 
ärendejournaler. Petra beskriver hur ärenden journalförs. 
 

… någon handläggare ringer, presenterar sitt problem och så. Det skriver vi in, vi journalför allting, 
avidentifierat, men med löpnummer på allt och sen vem (som) har ringt. Sen är det liksom som vi 
dokumenterar vad är frågeställningen så, och sen alla, all mail som går klistrar vi in och sen även 
rekommendation från oss koordinatorer. Så allt finns så där kan man ju gå och titta och så… (Petra) 

 
Det här gör att informationen blir tillgänglig för samtliga samverkanskoordinatorer att gå tillbaka 
till för att se hur olika ärenden hanterats tidigare för att kunna användas i likande situationer. På 
så sätt kan de lära sig av sina och varandras tidigare erfarenheter (jmf Backström, 2004). Petra 
berättar också att ärendeloggarna används för att sammanställa statistik som presenterar och 
sammanställer ärenden.  

 
… eftersom vi gör ju statistik av det här, staplar om vad gav vi för råd och vad gjorde vi där? och hur såg 
det där ut? Så, man känner igen, vissa frågor återkommer ju på olika sätt. Så, aa, vi dokumenterar vansinnigt 
mycket. Har aldrig dokumenterat så mycket i hela mitt liv. Alla våra, asså alla våra möten, alltså allt vi har, 
allt  dokumenteras. (Petra) 

 
Ärendejournalerna ger samverkanskoordinatorerna möjlighet att dela sin kunskap och sina 
erfarenheter med varandra. Ur ett organisationspedagogiskt perspektiv kan ärendejournalerna ses 
som en icke-verbal kommunikation där kunskapsdelning sker. Det sker en skriftlig interaktion i 
vilken en relation skapas mellan de individer som har tillgång till ärendejournalerna. Det ökar den 
kollektiva kompetensen inom nätverket men även inom Samordningsförbundet. På så vis blir 
dokumentationen en väg till ett kollektivt lärande vilket kan skapa ett mervärde för 
organisationen (jmf Granberg & Ohlsson, 2016).  
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5.7 Sammanfattning av resultat och analys 
Samordningsförbundet har organiserat ett team, nätverk, av samverkanskoordinatorer i en 
gemensam handlingsarena för att öka samverkan mellan myndigheter och kommuner rörande 
arbetslivsinriktad rehabilitering. Det har in sin tur mynnat ut i flera mindre gemensamma 
handlingsarenor inom nätverket. Dessa gemensamma handlingsarenor kan ses som en faktor som 
främjar interaktion och kommunikation liksom det kollektiva lärandet. 
Samverkanskoordinatorerna verkar i en komplex miljö vilket gör att de behöver samspela med 
varandra för att utföra sina arbetsuppgifter. Nätverket blir då ett stöd för den enskilde 
samverkanskoordinatorn där en interaktion och kommunikation sker genom att bolla idéer och 
samtala kring ärenden. På så sätt kan de dela sina kompetenser med varandra och teamets 
kollektiva kompetens kan öka. Det har resulterat i en kollektiv handling genom att de samordnat 
sig och sina kompetenser i mindre handlingsarenor för att tillsammans arbeta mot en gemensam 
riktning och ett organisatoriskt mål. Inom dessa handlingsarenor sker samordningsprocesser som 
skapar utrymme för handlingsalternativ vilket kan främja det kollektiva lärandet inom nätverket. 
Initiativet från Samordningsförbundet att upprätta nätverket kan ses som ett medel för att uppnå 
målet. 
 
För att ett lärande ska ske behöver vissa villkor uppfyllas medan de villkor som hindrar ett 
lärande behöver undanröjas. Om dessa villkor uppfylls ökar möjligheten till att en kollektiv 
kompetens tillvaratas och att ett kollektivt lärande skapas. Detta kan i sin tur leda till att ett 
mervärde skapas för organisationen. Ett villkor som kan hindra lärandet är när nätverket och de 
olika myndigheterna inte pratar samma språk. Men genom att börja prata om problematiken 
synliggör de sina kompetenser för varandra. Det främjar lärprocessen vilket är vägen mot ett 
kollektivt lärande och skapandet av ett mervärde. Andra faktorer som kan påverka skapandet av 
lärande är makt och tid. Den här påverkan kan vara både positiv och negativ. En påverkan av 
makt kan handla om att påverka teamets riktning, att teamet ska arbeta mot samma mål. Tid och 
erfarenhet som påverkan syftar till att ett team med dess medlemmar går igenom olika 
grupprocesser i olika faser. Ett ungt team kommunicerar och interagerar på ett annat sätt än ett 
väl sammansvetsat team. Inom teamet kan makt och tid tillsammans med kunskap påverka 
möjligheter till lärande på så sätt att en mer erfaren medlem med hög kompetens bidrar till ett 
ökat lärande genom att teamet kan ta till vara kompetensen. Uppstår det istället en ojämn 
maktstruktur där vissa medlemmar får stort inflytande på bekostnad av någon annan kan det bli 
ett hinder för att ett kollektivt lärande ska ske.  
 
Att reflektera och problematisera är ett annat sätt att ta tillvara på den kollektiva kompetensen, 
vilken främjar ett kollektivt lärande med möjlighet till att skapa ett mervärde. På nätverksmötena 
har samverkanskoordinatorerna en punkt på agenda där de reflekterar och problematiserar kring 
ärenden. Här finns utrymme för en lärprocess där det kan växa fram en ökad förståelse och 
förmåga att kunna utföra både sina individuella och nätverkets uppgifter. På så sätt kan 
situationen lyftas till en mer allmän nivå. I detta samspel kan en kollektiv kompetens och ett 
kollektivt lärande skapas vilket gör att gemensamma strategier för att hantera en situation 
framöver kan utvecklas. Om det här sker kan teamet genom sin positiva synergi skapa ett 
mervärde som blir till nytta för Samordningsförbundet.  



           

 34 

 
Ett kollektivt lärande kan även skapas genom icke-verbal kommunikation. Denna kommunikation 
kan bidra till att ta tillvara den kollektiva kompetensen och skapa ett mervärde liksom att vara en 
faktor som påverkar interaktion och kommunikation inom teamet. I Samverkanskoordinatorernas 
arbetsuppgifter ingår att hantera ärenden i ärendejournaler. Den här dokumentationen kan 
användas för kunskapsdelning där en interaktion kan ske genom att en relation skapas mellan de 
individer som har tillgång till ärendejournalerna. Den kollektiva kompetensen kan då öka inom 
nätverket förutsatt att medlemmarna aktivt tar del av det som journalförs. Dokumentationen blir 
då en väg till ett kollektiv lärande vilket i sin tur kan skapa ett mervärde för organisationen.  
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6 Diskussion  
I det här avsnittet belyser vi de intressanta aspekter som vi funnit i vår studie, vilka vi redovisar 
utifrån vår tidigare forskning och teori. För att besvara vårt syfte att bidra med kunskap om hur 
ett kollektivt lärande skapas inom ett team i Samordningsförbundet har vi byggt upp diskussionen 
utifrån våra frågeställningar. Vi vill belysa våra huvudsakliga resultat om hur det kollektiva 
lärandet kan skapas inom teamet och vilka faktorer som kan påverka interaktion och 
kommunikation. Vidare beskriver vi hur teamet kan ta tillvara sin kollektiva kompetens och hur 
den kan omvandlas till ett mervärde för hela organisationen. Vi avslutar med att föra en 
diskussion om hur det resultat vi kommit fram till kan ses ur ett samhällsperspektiv, arbetets 
bidrag och begränsningar samt vad vi ser som intressant för vidare forskning. 

6.1 Organisering - ett steg på vägen till kollektivt lärande 
Det vi har sett i vår studie av kollektivt lärande är att processen av att organisera sig i team är en 
strategi för lärande (jmf Kock, 2007). I den miljö av komplexa arbetsuppgifter i vilken 
samverkanskoordinatorerna verkar i är organisering i team en förutsättning för att på ett effektivt 
sätt utföra sitt uppdrag. Vi har sett att organisering sker på flera plan. På en strukturell nivå har 
Samordningsförbundet byggt ett team bestående av nio samverkanskoordinatorer som i sin tur 
själva har organiserat sig i tre mindre enheter utifrån olika handlingsarenor (jmf Döös & 
Wilhelmsson, 2005). Den första handlingsarenan bygger på att samverkanskoordinatorerna är 
samlokaliserade och delar verksamhetsområde. Den andra handlingsarenan utgör ett gemensamt 
verksamhetsområde över kommungränser och den tredje handlar om interaktion i handling 
mellan kollegor vid behov.  
 
I den handlingsarena, inom vilken samverkanskoordinatorerna organiserat sig utifrån att de delar 
både kontor och verksamhetsområde, har det mindre teamet arbetat fram en teamkänsla där det är 
högt i tak med utrymme för kritiskt och reflektivt tänkande (jmf Van den Bossche et al. 2006). I 
våra intervjuer med medlemmar i detta team fick vi en inblick i hur de arbetar med 
grupprocesser, vilka liknar de fyra sociala aspekter som Van den Bossche et al. beskriver. Teamet 
upplevs ha en stark sammanhållning kring sitt uppdrag som samverkanskoordinatorer, men även 
en social sammanhållning vilket visar att de har arbetat fram ett ömsesidigt beroende av varandra. 
De har kompletterande kompetenser och personligheter vilket innebär att de på ett effektivt sätt 
kan dra nytta av varandra. Utifrån vårt empiriska material kan vi se en trygghet i teamet att våga 
komma med idéer men även kritiskt och konstruktivt kunna hantera varandras idéer och 
beteenden. Tillsammans har de kommit fram till att det är värdefullt att avsätta tid till att 
diskutera och reflektera över arbetsrelaterade frågor men även lyfta frågor som rör 
teammedlemmarnas relationer med varandra (jmf Ohlsson, 2013). Genom att gemensamt ha 
kommit fram till att de inom teamet ska ha inställningen att ”Har du problem har vi problem” 
uppfyller de ett inre villkor och skapar en positiv atmosfär där kollektiva reflektionsloopar 
främjas. Att arbeta på det här sättet skapar en teameffektivitet och främjar ett kollektivt lärandet i 
teamet (jämför Van den Bossche et al. 2006). Men om teamet hamnar i en reflektionsloop som 
övervägande fokuserar på teamdynamiken finns det risk för att teameffektiviteten minskar och 
arbetet med uppdraget misslyckas. 
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Ett gemensamt verksamhetsområde kan även yttra sig i att olika kommuner har gemensamma 
förutsättningar vilket kan vara att fler kommuner delar på samma myndighet. Det kan även vara 
att vissa kommuner har liknande socioekonomiska förutsättningar, så som en hög integration. 
Utifrån de här förutsättningarna har flera samverkanskoordinatorer börjat arbeta tillsammans med 
gemensamma satsningar över kommungränserna vilket kan ses som Döös och Wilhelmssons 
(2005) beskrivning av en gränslös handlingsarena. Det här är den andra formen av 
handlingsarena som vi har uppmärksammat i vår studie. Genom att samarbeta på det här sättet 
kan de ta tillvara nätverkets resurser och på ett effektivt sätt stötta varandra i sina komplexa 
arbetsuppgifter och tillsammans utföra gemensamma uppdrag (jmf Ohlsson, Granberg & Döös, 
2011). Det här visar på en process av organiserande och ett kollektivt handlande. 
Samverkanskoordinatorernas arbete med att samordna myndigheterna innebär att de arbetar i en 
komplex och interorganisatoriskt miljö inom offentlig verksamhet. Det kan liknas vid det som 
både Wilhelmsson och Döös samt Fu, Lo och Drew (2006) beskriver utifrån 
produktionsbranschen. När en individs komplexa arbetsuppgifter sträcker sig utanför sitt eget 
kompetensområde söker man sig till sitt nätverk för lärande. Det här beteendet ser vi tydligt inom 
nätverket för samverkanskoordinatorer. När de arbetar tillsammans på det här sättet i en 
gemensam handlingsarena skapas en kollektiv kompetens med möjlighet till ett kollektivt 
lärande. 
 
Utifrån det komplexa och självständiga arbete som samverkanskoordinatorerna har i sitt dagliga 
arbete med att stödja handläggare och samordna myndigheter är de beroende av att ha någon att 
vända sig till (jmf Fu, Lo och Drew, 2006). Förutom möjligheten att organisera sig i mindre 
enheter kan koordinatorerna använda sig av varandra genom att interagera med den kollega som 
är mest kunnig inom aktuellt område. Det sker en interaktion i handling (jmf Döös & 
Wilhelmsson, 2005) när man använder sig av sitt nätverk för lärande vilket kan ske genom både 
mail, telefon och på nätverksmöten. Interaktionen kan även ske utanför nätverket, gentemot 
exempelvis närmsta chef, handläggare och chefer på myndigheter, beroende på arbetsuppgiften. 
Nätverkets potential kan komma den enskilde nätverkskoordinatorn till del genom de relationer 
som skapas mellan medlemmarna på nätverksträffarna. De här relationerna blir värdefulla för att 
de ska veta vem de ska vända sig till i den givna situationen (jmf Döös, 2011). Här är det viktigt 
att alla medlemmar är med och synliggör sin kompetens vilket förutsätter både att den enskilde 
individen vill delge sin kompetens och att teamatmosfären tillåter att alla kan komma till tals. 
 
De olika handlingsarenorna visar på att nätverksträffarna inte är tillräckliga som handlingsarena 
utan att samverkanskoordinatorerna behöver flera olika handlingsarenor för att utföra sitt 
uppdrag. Intressant utifrån vår studie är att det redan under nätverkets första månader har 
utkristalliserats flera handlingsarenor inom nätverket. Vi ser tiden som en faktor som påverkar 
hur gruppen organiserar sig. I en ny roll behöver man interagera i handling för att forma sin roll. 
Handlingsarenorna blir nu olika forum där man genom interaktion och kommunikation kan fråga 
om råd, bolla idéer och tillsammans komma framåt i sina arbetsuppgifter. Organiseringen blir då 
ett medel för att ett kollektivt lärande ska skapas. 
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6.2 Faktorer som påverkar interaktion och kommunikation 
Tiden och teamatmosfären har framstått som faktorer som påverkar interaktionen och 
kommunikationen i teamet. Att skapa en bra teamatmosfär tar tid och kräver engagemang, därför 
är det viktigt att ta sig tid till att bygga ett team. Det här kan vara en utmaning i ett nätverk där 
man ses var tredje vecka och en anledning till varför samverkanskoordinatorerna inte ser 
nätverket som ett självklart team. Men, vi vill poängtera att i bemärkelsen av att de har en 
gemensam arbetsgivare, ett gemensamt uppdrag och att de arbetar mot samma mål är, utifrån ett 
organisationspedagogiskt perspektiv ett team (jmf Granberg, 2016). Här ser vi vikten av att de 
själva också kan se sig som ett team för att inte riskera att förlora sin gemensamma riktning och 
att enhetligt arbeta utåt mot myndigheterna. 
 
I vår analys har vi sett att det finns både positiva och negativa resultat av att det sker mindre 
organiseringar inom nätverket. Inom de mindre handlingsarenor som uppstår skapas ett nytt 
lärande som kan komma till nytta för hela nätverket. För att det stora nätverket ska få ta del av 
den kunskap som skapas i de olika handlingsarenorna behöver det finnas ett öppet klimat där 
respektive medlem respekterar varandra och värdesätter den kunskap som delas (jmf Brooks, 
1994). Vi kan även se att det finns en risk med att nätverket delar sig i mindre enheter, där den 
gemensamma riktningen blir underordnad de mindre handlingsarenornas egna mål (jmf Ohlsson, 
2013). Det skulle kunna ske om de mindre enheterna tycker att de själva besitter nödvändig 
kompetens och därför i mindre utsträckning behöver interagera och kommunicera med nätverket i 
stort. Blir det mindre teamet allt för självcentrerat skulle det hämma Samordningsförbundets 
verksamhetsutveckling och kollektiva lärande som ett resultat av att nätverket inte fullt ut får 
tillgång till medlemmarnas kompetenser. För att ny kunskap ska kunna bildas inom hela 
samverkanskoordinators teamet behöver alla medlemmar bidra med sin unika kunskap (jmf 
Brooks, 1994; Granberg, 2005; Kock, 2007). Därför behöver de fortsatt aktivt arbeta för ett 
ömsesidig beroende inom nätverket där medlemmarna kan känna att teamet är starkt tillsammans. 
 
Ytterligare en faktor som kan påverka teamets atmosfär och möjlighet att skapa ett kollektivt 
lärande är maktförhållanden och hur dessa påverkar interaktion och kommunikation (jmf Brooks, 
1994). En maktfaktor kan vara att någon av de mindre enheterna kommer till ett nätverksmöte 
med en kollektiv kompetens som skapats i en förberedande process inom enheten. Det kan vara 
positivt för teamatmosfären i det att det sker en kunskapsdelning men kan även upplevas som att 
de har ett övertag i frågan. Ett sådant övertag kan innebära att de andra nätverksmedlemmarna 
inte ser det som meningsfullt att diskutera och reflektera då frågan redan anses färdigbehandlad 
(jmf Granberg & Döös, 2011). Det blir då en negativ påverkan på hur samspelet och relationerna 
inom nätverket fungerar (jmf Ohlsson, Granberg & Döös, 2011) vilket i sin tur kan påverka 
organisationens utveckling. Det här behöver respektive enheter vara medvetna om men även 
teamet som helhet. Finns medvetenheten om att det finns en maktstruktur behöver den inte bli ett 
hinder för interaktion och kommunikation inom teamet (jmf Brooks, 1994).  
 
Makt och konkurrens kan många gånger upplevas som negativt men om det är ett positivt klimat 
där man vågar vara kritisk och uttrycka sina synpunkter främjar det lärandet i teamet (jmf 
Ohlsson, 2013). I vår studie har vi sett att kompetens kan vara en maktfaktor. Nätverket är 



           

 38 

sammansatt av individer med hög kompetens och lång erfarenhet inom respektive myndighet 
vilket ger teamet en hög potential. Men det finns också en risk för att man medvetet eller 
omedvetet positionerar sig inom nätverket (jmf Granberg & Döös, 2011). Det här ser vi kan bero 
på att teamet fortfarande är relativt nytt och fortfarande i en ”smekmånadsfas”. Eftersom 
nätverksträffarna äger rum var tredje vecka blir ledtiden lång mellan träffarna vilket gör att det 
kan ta längre tid för gruppen att formas. För att undvika att det ska bli en tävling om ”vem vet 
mest” är det viktigt att teamet drar fördel av och värdesätter varandras kompetenser i stället för 
att börja konkurrera med varandra.  
 
För att skapa en teamatmosfär som främjar det kollektiva lärandet och teamets interaktion och 
kommunikation behövs en medvetenhet och ett aktivt arbete för att reducera de villkor som 
hindrar ett lärande för teamet. I vår studie har vi funnit att förutom organisering i mindre enheter 
är tid, makt och kompetens faktorer som kan påverka interaktion och kommunikation inom 
nätverket. Organiseringen i mindre enheter kan främja interaktion och kommunikation genom att 
samverkanskoordinatorerna synliggör sina kompetenser vilket kan leda till en kollektiv 
kompetens och ett kollektivt lärande när de arbetar mot ett gemensamt mål inom enheten. Men, i 
det stora nätverket kan de små enheterna bli en maktfaktor som kan påverka balansen i teamet 
och på sätt hämma interaktion och kommunikation. På samma sätt kan en individuell kompetens 
skapa obalans och upplevas som en maktfaktor inom nätverket. Interaktionen och 
kommunikationen kan även påverkas av tiden. Att nätverket är relativt nytt i kombination med att 
nätverksträffarna sker var tredje vecka kan också leda till att det blir en brist på interaktion och 
kommunikation mellan teammedlemmarna. De här villkoren, som kan ses som negativa, kan 
vändas till att bli positiva. Genom att bli medveten om maktstrukturer och ge nätverket tid kan 
man likväl som i de små enheterna ta tillvara den kollektiva kompetensen genom interaktion och 
kommunikation och på så sätt skapa ett kollektivt lärande inom nätverket.  

6.3 Kollektiv kompetens och mervärde 
I vår studie har vi sett att samverkanskoordinatorerna arbetar på ett sätt som kan främja det 
kollektiva lärandet inom de olika handlingsarenorna. Vi har också sett att ett kollektivt lärande 
och en kollektiv kompetens behöver få tid att växa fram för att det ska bli ett mervärde för hela 
organisationen. Steget upp från ett kollektivt lärande och kollektiv kompetens till att det skapas 
ett mervärde är att det kollektiva lärandet tas tillvara så att det blir till en ny gemensam mening 
(jmf Granberg & Bjerlöv, 2011; Granberg & Ohlsson, 2016). Utifrån vår studie har vi sett att det 
kan finnas potential för att skapa ett mervärde inom nätverket på tre områden, dessa är: "samsyn 
kring begrepp", som ett resultat av "kollektiva reflektionsloopar" och vid "dokumentation" i 
arbetet.  
 
Med "samsyn kring begrepp" syftar vi på den problematik som samverkanskoordinatorerna 
uppmärksammat, att de olika myndigheterna pratar olika språk, vilket kan ses som ett inre 
strukturellt villkor som kan hindra ett lärande (jmf Ohlsson, Granberg & Döös, 2011). I det att de 
gemensamt har gått in i en "kollektiv reflektions loop" genom att samtala kring problematiken 
har de lyft frågan till en abstrakt nivå och kan på så sätt skapa en kollektiv kompetens (jmf 
Ohlsson, 2013). När nätverket beskriver att de arbetar på det här sättet upplevs de ha en 
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teamatmosfär där medlemmarna lyssnar och respekterar varandra och värdesätter varandras idéer 
(jmf Brooks, 1994). Att ta sig tid till att reflektera kring en problematik på det här sättet gör att 
teamets potential till att skapa en kollektiv kompetens och ett kollektivt lärande kan öka. Genom 
att aktivt använda den kollektiva kompetensen och lärandet tar de problematiken till nästa nivå 
och kan på så sätt skapa kollektiva handlingsalternativ, vilket kan vara att börja använda en 
gemensam begreppsapparat och bygga in den i myndighetsstrukturen. Det här blir då ett 
mervärde som kan bli till nytta för Samordningsförbundet men även för aktuella myndigheter. 
Det kan utvecklas till ett organisatoriskt och interorganisatoriskt lärande. 

Samverkanskoordinatorerna arbetar med ärendejournaler i sitt dagliga arbete där de 
"dokumenterar" alla händelser och beslut runt ett ärende. Det här kan ses som en icke-verbal 
kommunikation där de delar sina erfarenheter i själva dokumentationen (jmf Backström, 2004; 
Granberg & Ohlsson, 2016). Ärendejournalerna blir ett sätt att synliggöra och dela kunskap inom 
teamet. Förutsatt att de aktivt använder dessa för att ta till vara den kompetens som finns inom 
teamet kan en kollektiv kompetens skapas. Om det sker blir dokumentationen ett medel för att 
skapa ett mervärde för teamet (jmf Granberg & Bjerlöv, 2011; Granberg & Ohlsson, 2016). 

6.4 Konklusion 
I vår studie har vi kommit fram till att när en individ har komplexa arbetsuppgifter behöver den 
stöd och råd för att kunna utföra dem. Utifrån det här scenariot har samverkanskoordinatorerna 
skapat gemensamma handlingsarenor baserat på olika förutsättningar såsom samlokalisering och 
gemensamt verksamhetsområde. Det har bildats mindre team genom organisering inom nätverket 
som samspelar och interagerar i kollektiva lärprocesser och delar kompetens vilket leder till att 
ett kollektivt lärande främjas. Organiseringen blir ett medel för att kunna skapa ett kollektivt 
lärande vilket är positivt för nätverket som helhet. Men när de mindre teamen blir för samspelta 
kan den gemensamma riktningen inom nätverket riskera att bli underordnad det mindre teamets 
riktning. Därmed riskeras utvecklingen av nätverket och dess kollektiva lärande hämmas genom 
att de inte delar sina kompetenser inom nätverket. Därför är det viktigt att ett ömsesidigt 
beroende skapas och ständigt förnyas inom hela nätverket för att de ska förenas i en gemensam 
riktning. En annan faktor som påverkar nätverket är makt. På nätverksmötena kan de mindre 
teamen bidra med kollektiv kompetens men de kan även upplevas som en stark enhet som 
hämmar de andra medlemmarnas samspel och relationer inom nätverket. Men om nätverket är 
medvetet om maktstrukturen blir det inte ett hinder för interaktion och kommunikation och 
teamet kan istället utnyttja den kollektiva kompetens som de mindre enheterna bidrar med. Även 
kompetens kan upplevas som makt. En individ som har hög kompetens och tar plats på 
nätverksmötena upplevs som negativ men om den kunskap som delas upplevs som värdefull 
främjar det interaktion och kommunikation. I nätverket har de samlats runt en konkret situation 
om samsyn på begrepp vilket har lett dem in i kollektiva reflektionsloopar som kan skapa 
kollektiva handlingsalternativ. Detta kan i sin tur leda till att en kollektiv kompetens och ett 
kollektivt lärande skapas. Samverkanskoordinatorerna dokumenterar också sina ärenden vilket 
gör att de kommer alla inom nätverket till del. Genom att ta del av varandras erfarenheter genom 
ärendeloggarna ökar den kollektiva kompetensen i teamet och blir ett medel för att skapa ett 
mervärde för organisationen. 
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6.5 Begränsningar och vidare forskning 
För att svara på studiens syfte och få en fördjupad förståelse av hur kollektivt lärande skapas har 
vi valt att intervjua ett team som arbetar med samverkan gentemot myndigheter. Det hade varit 
intressant att även intervjua informanter som arbetar inom myndigheterna för att få en bredare 
bild av hur ett kollektivt lärande kan skapas över de organisatoriska gränserna och hur samverkan 
kan bidra till det. Vi har ändå valt att begränsa oss till att studera hur kollektivt lärande kan 
skapas i ett team för att kunna fokusera på en fördjupning istället för en bredd av resultatet. Det är 
en anledning till att vi har valt en kvalitativ metod istället för en kvantitativ metod. 
 
Både vid utformandet av våra intervjufrågor och vid analys av vårt empiriska material har vi varit 
påverkade av det organisationspedagogiska perspektivet och den tidigare forskning som vi har 
fördjupat oss i. Det har lett oss fram till vårt resultat med studien. Om vi hade använt oss av ett 
annat perspektiv hade både intervjufrågorna och vårt resultat kunnat påverkats i en annan 
riktning. 
 
I vår sökning efter tidigare forskning har vi inte funnit någon som handlar om kollektivt lärande i 
en komplex miljö inom offentlig verksamhet. Det vore intressant att se vidare forskning av 
området då det i Sverige finns många myndigheter som samverkar. Forskningen skulle på så vis 
kunna hjälpa till att förstå de brister som uppstår mellan myndigheter och hur dessa brister kan 
överbryggas för att individer inte skall hamna i en gråzon. Men även för att se på hur ett 
kollektivt lärande kan bidra till att undvika bristerna. 
 
Det team som vi har studerat är relativt ungt och är fortfarande i en uppbyggnadsfas. Då vi som 
forskare ser att samverkanskoordinatorerna som team har stor potential för att skapa ett kollektivt 
lärande vore det intressant att följa upp vår studie om ett år för att se hur det kollektiva lärandet 
har utvecklats inom teamet. 
 
Att arbeta med samverkan mellan myndigheter eller organisationer men även mellan myndigheter 
och organisationer blir allt vanligare. Detta gör att vår studie är intressant även för andra 
branscher eller sammanhang där man arbetar med samverkan över organisationsgränser. 
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Bilagor 

Bilaga 1- Intervjuguide 
Bakgrund 
 

1. Berätta om dig själv 
a. vad har du för utbildning, yrke, erfarenheter 

 
2. Berätta om projektet du arbetar i -  dess syfte, mål 

 
Team 

3. Berätta hur det är att arbeta i team 
a. vilka är fördelarna 

i. ge ett exempel, fler exempel ? 
a. vad finns det för svårigheter? 

i. ett exempel, fler exempel ? 
 

4. Hur upplever du arbetsklimatet i teamet? ( öppet för nya ideér, kritik..) 
a. kan du ge ett exempel på en situation när det fungerade bra i teamet? 
b. kan du ge ett exempel på en situation när det inte fungerade?  

Lärande 
5. Hur skiljer sig ert arbete som team nu jämfört med när projektet startade? 

a. kan du ge ett exempel? 
 

6. Berätta hur du går tillväga när du löser ett problem i ditt dagliga arbete? 
a. vardagligt problem 
b. en större situation 
c. Vad lär:  

i. du dig i “det här”? 
ii.  teamet i “det här”? 

iii. har du lärt teamet? 
7. Kan du berätta hur ni som grupp bidrar till ökad samverkan mellan aktuella myndigheter? 
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Bilaga 2 - Samtyckesformulär 
 
 Till berörda deltagare 
  
Medgivande för deltagande i en studie om kollektivt lärande i team 
  
Vi heter Sara-Maria och Monika och studerar pedagogik med inriktning mot vuxna och arbetsliv 
C på Uppsala universitet. Vi skriver en uppsats vars övergripande syfte är att bidra med kunskap 
om hur ett kollektivt lärande skapas i team.  
  
Metod 
Undersökningen kommer att bestå av intervjuer som kommer att genomföras och därefter 
analyseras. Om någon av deltagande parter inte godkänner att ljudinspelning används kommer 
det att raderas. Viktigt att understryka är att fokus i studien i sin helhet inte ligger på de enskilda 
individerna utan den sammantagna analysen av samtliga intervjuer. 
  
Resultatredovisning, etik och sekretess 
Undersökningens resultat kommer att publiceras i en examensuppsats samt redovisas på 
seminarier samt på universitets uppsatsdatabas DIVA. I uppsatsen kommer inga enskilda 
personer att namnges och i den mån namn förekommer, ändras dessa. Alla personuppgifter och 
andra uppgifter som möjliggör identifiering av individer kommer att hanteras konfidentiellt och 
under tystnadsplikt i enlighet med gällande lagstiftning (Personuppgiftslagen 1998:204). 
  
Medgivande: 
Denna fullmakt ger tillstånd att ljudinspela intervju samt att använda det insamlade materialet i 
undersökningen. 
  
Medverkan är frivillig och deltagaren/deltagarna kan när som helst välja att under 
intervjun avbryta sin medverkan. 

□               Jag vill medverka i studien. 
□               Jag vill inte medverka i studien. 

  
Datum          __________________________________________ 

Underskrift      ___________________________________________________ 
 


