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Titel  

Samarbete och nätverksbyggande över kommunens gränser: En studie om Norrköpings kommuns medlemskap i 
Sweden Emilia Romagna Network utifrån ett aktör-nätverksperspektiv 
Title 
Cooperation and networking over the municipality borders: A study about Norrköping Municipality membership in 
Sweden Emilia Romagna Network from an actor-network perspective 
 
Sammanfattning 

Abstract 
Social networks have increased significantly during the latest decades, but what does the cooperation include and 
how does the network processes look like? Networks are not specific for communities in the 2000’s or for that 
matter human organisations, but the ability to build networks and introduce more actors to the organisation have 
become easier with today’s communication technology. 
    The study is about the Norrköping Municipality membership in the transnational network Sweden Emilia 
Romagna Network (SERN). It gives an insight into how networking and cooperation can be seen by politicians and 
officials, based on mission statements and the reason why a municipality choose to participate in transnational 
networks. The study aims to examine how Norrköping Municipality uses the SERN network and what the network 
have resulted in since the beginning of the municipality membership in 2005. It is a qualitative study which involves 
interviews with officials and politicians from the Municipality of Norrköping and textual material from SERN’s 
strategy documents and policies. The empirical material has been analyzed from the theoretical and methodological 
traditions Actor-Network Theory and Discourse Theory. The study has shown that the cooperation have given an 
opportunity to establish contacts with other municipalities and organisations on a regional, national and international 
level, where members of the network can form European projects together. At the same time, emphasizes the 
importance of discussing each other’s work and approaches in the design of the network process. The network 
processes, the dimensions of cooperation and the motivations for cooperation are discussed in the analysis.   
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 1 

Inledning 

Vad är det för fenomen som växer fram i dagens samhälle? Framväxten av nya sociala nätverk 

har ökat kraftigt under de senaste decennierna, men vad innehåller samarbetet och hur ser 

nätverksprocesserna ut? Nätverk är inte specifika för 2000-talets samhällen eller för den delen 

mänskliga organisationer, men förmågan att skapa nätverk och introducera fler aktörer till 

organisationen har blivit lättare med dagens kommunikationsteknologi.1   

    Sociologen Manuel Castells lyfter i boken Communication power fram sin teori om 

nätverkssamhället, där han beskriver att nya kommunikationssystem och maktrelationer växer 

fram i dagens samhälle.2 Det uppkommer många nya kommunikationsnätverk, där sociala band 

förändras och maktrelationer överstiger det nationella.3 Det är en ny form av samhälle 

”nätverkssamhället”, menar Castells, som växer fram genom uppbyggande av nya globala, 

nationella, regionala och lokala nätverk i multidimensionella former av social interaktion. Nätverk 

har inga fasta gränser, de är öppna, mångsidiga och har inget specifikt centrum. Castells beskriver 

att styrkan med nätverk är dess flexibilitet, anpassningsförmåga samt förmåga till omgestaltning. 

Nätverk är komplexa strukturer av kommunikation mellan olika aktörer som är skapad runt ett 

mål, vilket ska tillförsäkras genom sammanhållning.4 Nätverkets aktörer ses även som 

jämbördiga, där ingen annan aktör formellt sett ska ha mer att bestämma om. Det krävs därmed 

dialog och förhandlingar för att komma överens om mål och riktlinjer för nätverkets utformning. 

En förutsättning är att nätverket ska vara något som alla kan vinna på, det ska vara ömsesidigt.5 

Statsvetaren Markus Gossas beskriver det centrala i nätverken som:  

Självorganiseringen och självregleringen är centrala komponenter som innebär att nätverken 
bildas ’spontant’ på initiativ av aktörerna som är beroende av varandras resurser, och det är 
nätverkets aktörer som avgör hur nätverket avgränsas, dess sammansättning, mål och hur 

beslut fattas.6        

    Till skillnad mot Castells nätverksteori lyfter professorerna i sociologi Michel Callon och 

Bruno Latour upp, med utgångspunkt i aktör-nätverksteorin, att de inte vill göra en distinktion 

mellan naturen och det sociala. Callon och Latour beskriver att de vill förklara samhället utifrån 

sociala och teknologiska ting och se hur de sammanlänkas i ett nätverksbyggande.7 Aktör-

nätverksteorin utgår ifrån positionen att inte bara det sociala tas med i studien, utan även 

teknologiska ting och artefakter, där sambanden mellan dessa belyses. I aktör-nätverksteorin är 

                                                
1 Castells, Manuel (2009), Communication power, s. 21 

2 Ibid. s. 10 

3 Ibid. s. 16ff 

4 Ibid. s. 19 

5 Gossas, Markus (2006), Kommunal samverkan och statlig nätverksstyrning, s. 2 

6 Ibid. s. 2 

7 Callon, Michel & Latour, Bruno (1993), ”Don´t Throw the Baby Out with the Bath School! A Reply to Collins and 

Yearly”, i Pickering, Andrew (red.), Science as practice and Culture, s. 348 



 2 

processen i fokus, förbindelser och relationer, där ett aktör-nätverk länkar både till mänskliga och 

icke-mänskliga faktorer som skapar ett nätverk av aktörer.8  

    Jag kommer i denna uppsats att studera Norrköpings kommuns medlemskap i nätverket 

Sweden Emilia Romagna Network (se avsnittet nedan), där jag kommer att utgå ifrån ett aktör-

nätverksperspektiv. Studien ger en inblick i hur nätverket och samarbetet uppfattas av 

kommunpolitiker och tjänstemän utifrån målbeskrivning och anledningen till medverkande i 

nätverket. Inriktningen i studien är på nätverksprocesserna, aktörskapet och vilka drivkrafter till 

samarbete som återfinns hos nätverksaktörerna, det vill säga politiker och tjänstemän från 

Norrköpings kommun.    

SERN – Sweden Emilia Romagna Network  

Sweden Emilia Romagna Network (SERN) är en ideell transnationell organisation mellan olika 

kommuner och kommunförbud i Sverige och regionen Emilia Romagna i Italien. Organisationen 

främjar kontakterna mellan södra och norra delen av den Europeiska Unionen (EU). Det 

inledande nätverkssamarbetet startade som ett vänortsprogram år 2002, inom ramen för EU:s 

vänortsprogram som stöds av Europeiska kommissionen. Under våren 2003 hölls den inledande 

konferensen "Town Twinning Sweden Emilia-Romagna" mellan företrädare från olika lokala 

myndigheter från Emilia-Romagna och Sverige. Town twinning är en del av den europeiska 

integrationsprocessen i utvecklandet av samarbeten mellan EU:s medlemsländer. Efter 

konferensen bildades två kontaktgrupper från respektive land som arbetade vidare med 

utvecklandet av nätverket och vilka områden nätverket skulle fokusera på. Efterföljande år 2004 

hölls den andra konferensen ”Aktivt europeiskt medborgarskap” som belyste vikten av 

partnerskap och vänortssamarbete, samt utvecklandet av vilka teman nätverket skulle arbeta 

kring. Efter en period av samarbets- och utbytesprocess grundades nätverket SERN i januari 

2005 och den formella uppstarten av nätverkets verksamhet påbörjades. Nätverket har därefter 

vuxit och i dag har SERN 54 medlemmar som är förhållandevis jämnt fördelade mellan Sverige 

och Italien. Medlemmarna är olika kommuner från regionen Emilia-Romagna i Italien och 

kommuner och regionförbund främst från de tre svenska regionerna Norrbotten, Västra 

Götaland och Östergötland. Det har även nyligen tillkommit två medlemmar, en kommun från 

Dalarna i Sverige och en italiensk kommun som ligger utanför regionen Emilia-Romagna. Det är 

även med ett antal privata aktörer i nätverket, olika företag som är belägna i de regioner som är 

representerade i nätverket. Norrköpings kommun gick med i nätverket SERN i juni 2005, efter 

det hade klubbats igenom i kommunstyrelsen i april samma år.9  

    SERN är en politiskt styrd organisation, där dess organisatoriska struktur består av 

generalförsamlingen, styrelsen, sekretariatet, ordförande och vice ordförande för styrelsen, se 

bilaga 1. Generalförsamlingen är nätverkets högsta instans och har befogenhet att fatta beslut om 

all verksamhet i nätverket. Alla SERN:s medlemmar är representerade i generalförsamlingen och 

                                                
8 Callon, M. & Latour, B. (1993), s. 348ff 

9 URL 1: SERN - Sweden Emilia Romagna Networks officiella hemsida (2010)  
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församlingen träffas årligen antingen i Sverige eller i Italien. Styrelsen träffas några gånger per år 

och har den högsta ledningen mellan generalförsamlingens sammankomster. Styrelsen består av 

22 politiska företrädare från de olika medlemmarna i nätverket, varav 11 personer från varje land. 

Ordförande för SERN:s styrelse är organisationens juridiska företrädare och har även ansvaret att 

leda generalförsamlingens möten. Ordförande och vice ordförande väljs vartannat år och är 

personer som kommer ifrån respektive land. Nätverket har sitt säte i Bologna, Italien, där 

nätverkets sekretariat finns beläget. Sekretariatet ansvarar för att försäkra nätverkets utveckling 

och främja nätverkskontakterna mellan medlemmarna i nätverket.10   

    Ett utav målen med nätverket är att på ett strukturerat sätt utveckla relationerna mellan 

myndigheter på lokal och regional nivå i Sverige och i Italien. Nätverket främjar även kontakter 

med andra aktörer och är öppet för civila och privata aktörer som skolor, ideella föreningar och 

företag. SERN är ett tematiskt nätverk där samarbetet mellan medlemmarna i nätverket går ut på 

att utbyta information och erfarenheter inom specifika områden. De övergripande temaområdena 

är hållbar lokal/regional tillväxt, konkurrenskraft och social inkludering. Inom dessa har det 

bildats fem prioriterade arbetsområden inom nätverket, vilka är; miljö, utbildning, välfärdspolitik, 

entreprenörskap och turism. Medverkandet i SERN är ett sätt att skaffa nya kontakter och 

tillsammans kunna bilda EU-projekt inom de prioriterade arbetsområdena. Syftet med nätverket 

är att initiera och stödja innovativa samarbetsprojekt mellan svenska och italienska aktörer, där 

samverkan ska stimulera till konkreta projekt.11  

Syfte och frågeställningar 

Mitt syfte med uppsatsen är att utifrån ett aktör-nätverksperspektiv studera hur Norrköpings 

kommun använder sig av nätverket SERN och vad nätverket har resulterat i sedan kommunens 

medlemskap år 2005. Jag utgår ifrån två aspekter i studien där den ena betonar aktörskapet och 

den andra belyser resultatet av medverkandet i SERN för Norrköpings kommun. Aktörerna i min 

studie är tjänstemän och politiker från Norrköpings kommun. Studien belyser hur aktörskapet ser 

ut, vilket aktörskap aktörerna har, samt hur nätverksprocesserna ser ut. Denna teoretiska 

utgångspunkt kommer att konkretiseras i följande frågeställningar:  

- Hur använder Norrköpings kommun sig av nätverket SERN i skapandet av ett varumärke 

på den lokala/regionala nivån? 

- Vilka drivkrafter till samarbete och medverkande i SERN återfinns hos 

nätverksaktörerna? 

Frågeställningar som studerar resultatet av medverkandet i SERN är: 

- Uppfylls målen och anledningen till medverkande i SERN? 

- Anser nätverksaktörerna att medverkandet i SERN stärker Norrköpings kommun och i 

sådana fall på vilket sätt? 

                                                
10 URL 1: SERN (2010) 

11 Ibid.  
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Disposition 

Jag har lagt upp min uppsats på följande vis. Till att börja med presenterar jag mina avgränsningar 

och mitt empiriska material som består av intervjuer och textmaterial. Jag går därefter över till 

avsnittet ”Teoretiska och metodologiska utgångspunkter” som är indelad tre delar. Den första 

delen behandlar aktör-nätverksteorin och den andra delen belyser diskursteorin, vilka är de två 

teori- och metodtraditioner jag analyserat mitt empiriska material utifrån. Den tredje delen 

beskriver tillvägagångssättet för intervjuprocessen och analyserandet av det empiriska materialet. 

Avsnitten ”Forskningsetiska överväganden” och ”Tidigare forskning” avslutar det inledande 

blocket av uppsatsen. Därpå följer avsnittet ”Analys” som är uppdelad i tre större teman: ”SERN 

som aktör-nätverk”, ”Tekniker för nätverkets utformning och expansion” och ”Samarbetets 

dimensioner”. Uppsatsen avslutas med en ”Avslutande diskussion” där jag sammanfattar och 

reflekterar över analysen.  

Avgränsning 

Uppsatsen behandlar inte SERN och dess organisation i sin helhet, utan utgångspunkten i studien 

är arbetet som görs i Norrköpings kommun, det vill säga aktiviteter och projekt som kommunen 

är eller har varit involverade i sedan år 2005 i nätverket. Studien går inte in djupgående på de 

enskilda projekten, utan tar upp olika exempel som lyfter upp projektens utformning.  

Empiriskt material 

Det empiriska materialet i uppsatsen består av intervjuer med politiker och tjänstemän från 

Norrköpings kommun, samt textmaterial från olika strategidokument och riktlinjer för SERN. 

Textmaterialet blir en utgångspunkt för att studera hur målen och syftet med SERN beskrivs i 

styrdokumenten, samt se hur aktörerna förhåller sig till styrdokumenten i sin syn på SERN och 

arbetet som utförs i nätverket.  Intervjuerna belyser hur de involverade aktörerna i nätverket 

(tjänstemän och politiker från Norrköpings kommun) ser på SERN samarbetet, samt om de 

upplever att målen med medverkande i SERN uppfylls.  

Intervjuer 

Inledningsvis fick jag kontakt med Norrköpings kommun genom en tjänsteman som arbetar för 

kommunen och som är delaktig i nätverket SERN. Norrköpings kommun ville ha en uppföljning 

av SERN samarbetet, vilket jag tyckte var ett intressant ämnesområde att göra en studie kring. Jag 

valde därmed att göra en kvalitativ studie om Norrköpings kommuns medlemskap i nätverket 

SERN. Jag har utifrån denna tjänsteman som min kontaktperson från denna kommun kommit i 

kontakt med personerna jag intervjuade. Jag kommer i fortsättningen att kalla de personer jag har 

intervjuat för informanter. Urvalet av informanter baserades på att jag ville intervjua tjänstemän 

och politiker från Norrköpings kommun som på olika sätt varit eller är involverade i nätverket 

SERN sedan medlemskapet år 2005. Anledningen till detta är för att få informanter som i olika 
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grader och nivåer varit en del av nätverket. Jag har valt att göra 13 intervjuer varav fem politiker 

och åtta tjänstemän har intervjuats.  

Textmaterial 

Textmaterialet i studien består av olika strategiska dokument för nätverket. Dokumenten jag tittat 

på är SERN:s Strategi 2007-2009, SERN:s Strategi 2010-2012, samt SERN:s riktlinjer för att följa 

upp och implementera strategin. Jag har i dessa dokument tittat på hur målbeskrivningen och 

syftet med SERN beskrivs samt vad samarbetet beskrivs innehålla.  

Teoretiska och metodologiska utgångspunkter 

Jag har med inspiration från teori- och metodtraditionerna aktör-nätverksteorin (ANT) och 

diskursteorin analyserat mitt empiriska material. Genom kombinationen av dessa två som 

teoretisk och metodologisk utgångspunkt vill jag skapa möjligheter till att nå en djupare 

beskrivning och öppna upp för ett bredare analysverktyg. De olika traditionerna har både 

teoretiska likheter och de kan komplettera varandra där brister inom den ena kan avhjälpas 

genom kombinationen med den andra och tvärtom. Diskursteorin gör att studien får med 

historien bakom sammanfogningen och vad det är som möjliggör att ett nätverk skapas och 

konstrueras som det görs, samt vilka begränsningar som finns. Diskursteorin tillför även begrepp 

om hur aktörerna i nätverket kan dra legitimitet från lagrade diskursordningar. ANT kompletterar 

diskursteorin genom dess beskrivningslogik, att utifrån materialitet och språk tillhanda element 

om hur sammansättningar skapas, det vill säga hur både det språkliga och materiella sammansätts, 

upprätthålls och omskapas.12 En likhet mellan traditionerna är att de båda ser alla former av 

fenomen som tillfälliga, vilka skapas och upprätthålls i olika relationer. Både ANT och 

diskursteorin tar sin utgångspunkt i att det finns många olika element och sammanfogningar som 

kan innebära strukturering i tillfälliga nätverk. Det är aktörernas handlande som möjliggör 

byggandet av nätverk.13  

    Jag kommer nedan att beskriva aktör-nätverksteorin och diskursteorin närmare.  

Aktör-nätverksteorin 

Aktör-nätverksteorin (ANT) kan beskrivas som en helhet, det är en komplex och mångfaldig 

teori som finns i olika varianter. Det finns ingen generell uppsättning principer för hur ANT ska 

användas, utan ANT handlar om en skiftande praktik beroende på vilken studie som görs. Det är 

en empirinära metod som anpassas efter området eller nätverket som ska analyseras. John Law 

beskriver att ett nätverk ska ses som en process eller en insats, istället för relationer eller 

strukturer som tas för givna. Länkarna och noderna ska tas fram av den som analyserar, de är inte 

                                                
12 Hultman, Martin (2005), “Att (be)skriva verkligheten – ett försök att skissera möjligheterna att kombinera 

diskursteori med aktör-nätverksteorin”, i Axelsson, Bodil & Fornäs, Johan (red.), Kulturstudier i Sverige Nationell 

forskarkonferens 13-15 juni, 2005, s. 2 

13 Ibid. s. 1, 13 
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garanterade i nätverket och sammankopplas genom en process, men de kunde ha varit på ett 

annat sätt. Det är händelser som studeras, vilket gör att forskaren inte på förhand kan veta vilka 

roller olika aktörer har.14 Vikten ligger också på att saker och händelser förändras snabbt, vilket 

gör att ANT är en bra utgångspunkt för analysen i min studie, då fokus i studien är på aktörerna 

och nätverksprocessen där det hela tiden sker nya konstellationer. I ANT studier är det främst 

processen som hamnar i centrum med aktörerna i fokus, där både den sociala och teknologiska 

relationen analyseras.15 ANT kan öppna upp för möjligheten att se det komplexa i den 

sociotekniska världen och ge utrymme åt både mänskliga och icke-mänskliga aktörer i analysen.16 

Callon och Latour utgår ifrån den metodologiska utgångspunkten att de inte från början vill göra 

en åtskillnad av fasta roller mellan mänskligt och icke-mänskligt, utan vill istället analysera hur de 

sammanlänkas i ett nätverksbyggande.17 Aktörer kan således vara både mänskliga och icke 

mänskliga, där de mänskliga i denna studie kallas för aktörer och de icke-mänskliga för aktanter. En 

aktant kan vara maskiner, symboler, artefakter, text med mera. En aktör/aktant är endast en aktör 

om den har effekt på en annan aktör, där de aktiva aktörerna förändrar och formar betydelsen av 

till exempel en symbol. Detta gör att alla aktörer som är involverade i nätverket är aktiva, där 

samtliga aktörer i nätverket tilldelas en slags förklarande status oavsett om det är en människa, 

maskin eller artefakt. Sedan skiljer det sig åt hur aktiva de olika aktörerna är och en aktör eller 

aktant definieras utifrån dess handlingar, desto mer inblandad en aktör är desto mer aktiv är 

aktören i nätverket.18 Latour definierar aktör som: ”[v]arje element som skapar utrymme runt sig 

själv, gör andra element beroende av sig själv och översätter deras vilja till ett språk som är deras 

eget. En aktör gör förändringar i den uppsättning av beståndsdelar och begrepp som vanemässigt 

används för att beskriva den samhälleliga och naturliga världen.”19 Dock kan tilläggas att 

teknologiska ting har ett annat aktörskap än människor, eftersom aktörer och aktanter har olika 

möjligheter till aktörskap, då det är aktörerna som omsätter aktanter i olika system. Fokus i ANT 

studier är på sambanden mellan aktörerna, deras förbindelser och relationer i skapandet av ett 

nätverk av aktörer.20 Samtidigt består organisationer inte bara av mänskliga och icke-mänskliga 

aktörer, utan involverar också kvasi-objekt vilket kan vara fenomen, objekt, begrepp eller 

organisatoriska rutiner som tillskrivs mening.21 I min studie är aktörerna politiker och tjänstemän 

från Norrköpings kommun och aktanter teknologiska ting som det politiska arbetet berör och 

kretsar kring som symboler, mål- och strategidokument. I ANT studier handlar det om att följa 

                                                
14 URL 2: Law, John (1997), “Traduction/Trahision: Notes on ANT” 

15 Latour, Bruno (2005), Reassembling the Social: An Introduction to Actor-Network-Theory, s. 142, 154 

16 Law, John (1999), “After ANT: complexity, naming and topology” i, Law, John & Hassard, John (red.), Actor 

Network Theory and after, s. 7 

17 Callon, M. & Latour, B. (1993), s. 355f 

18 Latour, Bruno (1998), Artefaktens återkomst: Ett möte mellan organisationsteori och tingens sociologi, s. 45, 166ff 

19 Ibid. s. 21 

20 URL 6: Law, John (1992), ”Notes on the Theory of Actor Network: Ordering, Strategy and Heterogeneity”, s. 3ff 

21 Czarniawska, Barbara & Hernes, Tor (2005), “Constructing macro actors according to ANT”, i Czarniawska, 

Barbara & Hernes, Tor (red.), Actor-Network Theory and Organizing, s. 8ff 
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aktörerna, länkarna i nätverket och de sociala och tekniska banden. Aktörerna är inte låsta i sin 

position och funktion, utan de både förvärvar och förändrar den.22 ANT är ett angreppssätt för 

att länka en handling eller aktivitet till de faktorer som influerar handlingen/aktiviteten, och 

därmed se hur de är länkade till varandra. Betoningen ligger på skeendet när sammansättningen 

görs och av vilka, och handlingen/aktiviteten studeras utifrån vilket sammanhang det skapas.23  

    Jag kommer i nästa avsnitt diskutera diskursteorin och hur diskursbegreppet kan användas för 

att studera nätverket SERN och dess aktörer/aktanter.  

Diskursteori 

Jag har kombinerat aktör-nätverksteorin med diskursteorin, som tillhör den diskursanalytiska 

traditionen. I diskursanalysen ses teori och metod som sammanlänkade. Diskursanalys vilar på en 

socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket innebär att den sociala världen ses som en social 

konstruktion. En utav utgångspunkterna är att all tillgång till verkligheten sker genom språket. 

Det är genom språket den sociala verkligheten konstrueras och rekonstrueras.24 Ernesto Laclau 

och Chantal Mouffe beskrivs som de främsta företrädarna till diskursteorin. Marianne Winther 

Jørgensen och Louise Philips beskriver att diskursteorin handlar om att ”[…] analysera hur 

strukturen i form av diskurser konstitueras och förändras, och det gör den genom att se på hur 

artikulationerna hela tiden reproducerar, ifrågasätter eller omformulerar diskurserna”.25 

Diskursteorin tar sin utgångspunkt i att förståelsen av fenomen aldrig kan ses som totala och 

färdiga, men att aktörer ständigt försöker stabilisera fenomenen i diskurser. Det kan ske en 

tillfällig tillslutning av diskursen, men det finns alltid andra betydelsemöjligheter.26 Det finns olika 

förklaringar och uppfattningar om diskursbegreppet, men diskurs kan i vid bemärkelse beskrivas 

som social praktik i någon form, där betoningen ligger på språkanvändningen. Diskurs är ett 

bestämt sätt att tala och förstå världen, vilket sker i både muntliga och skriftliga sociala 

sammanhang. Diskurser är inte en avspegling utav verkligheten, utan språket bidrar till att forma 

den.27 Mats Börjesson beskriver att diskurser kan ses som ”[…] talordningar och logiker som 

bestämmer gränserna för vad som är socialt och kulturellt accepterat som ’sant’, ’trovärdigt’, 

’förnuftigt’, ’gott’, med mera. Diskursens gränser eller bopålar visar därmed också vad som inte är 

möjligt att säga i ett visst sammanhang.”28 Det som är accepterat att få tala om inom en diskurs är 

styrt av diskursens ordning, vilken bestämmer hur, av vem och på vilket sätt någon får tala. 

Samtidigt sker det hela tiden en förhandling om vad som får sägas där det kan uppstå strider och 

kontroverser om hur något ska definieras och förstås.29 Denna förhandling brukar kallas för 

                                                
22 Latour, B. (2005), s. 142, 154 

23 Hultman, M. (2005), s. 6ff 

24 Winter Jørgensen, Marianne & Phillips, Louise (2000), Diskursanalys som teori och metod, s. 9-15 

25 Ibid. s. 33 

26 Ibid. s. 54f 

27 Ibid. s. 7, 15ff 

28 Börjesson, Mats (2003), Diskurser och konstruktioner: En sorts metodbok, s. 21 

29 Ibid. s. 21f 
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diskursiv kamp som handlar om att forskaren tittar närmare på hur denna kamp sker mellan olika 

sätt att tala, där striden går ut på att nå dominans på fältet för sitt sätt att beskriva verkligheten.30 

Å andra sidan ska diskurser inte bara ses som förtryckande strukturer, utan det är genom 

diskurser det skapas mening, sammanhang och förståelse. Diskurser är produktiva, de är inte låsta 

utan kan alltid förändras, men sedan skiljer det sig hur snabbt dessa kan förändras.31 Genom 

diskursteorins analysverktyg belyser jag diskursens ordning, det diskursiva fältet, samt analyserar 

om det sker en diskursiv kamp mellan olika beskrivningar av vad nätverket SERN ska syfta till. 

Diskursteorins sorteringsmekanism begreppsliggör den kontext inom vilken nätverket etablerar 

sig och konstrueras som det görs, samt hur diskurserna formuleras.  

    I nästa avsnitt beskrivs hur jag har gått tillväga i arbetsprocessen med uppsatsen, där jag belyser 

intervjuförfarandet, hur jag ser på och har analyserat det empiriska materialet.  

Tillvägagångssätt 

Intervjuprocessen tog sin början med att jag tillsammans med min kontaktperson skickade ut en 

förfrågan till de personer som på något sätt varit involverade i nätverket SERN från Norrköpings 

kommun, (se avsnittet ”Intervjuer” ovan). Dessa personer tillfrågades om de skulle vilja delta på 

en intervju, där vi berättade om studien och dess syfte. Jag kontaktade därefter var och en av 

informanterna för att höra om de var intresserade av att delta i en intervju, varefter tid och plats 

för intervjuerna bestämdes. Utifrån att ha tillfrågat informanterna vart de ville att intervjun skulle 

ta plats, kom intervjuerna att vara på informanternas egna kontor eller i en av kommunens 

lokaler. Intervjuerna pågick under en fyraveckorsperiod, innan analysdel och skrivprocess 

började. Jag delade ut ett informationsbrev till informanterna vid intervjun, där jag skriftligen gav 

en utförligare beskrivning av studien och där mina kontaktuppgifter lämnades.  

    Jag har gjort kvalitativa intervjuer där jag utgått ifrån en semi-strukturerad intervjuguide. Jag 

hade ett visst antal intervjufrågor nedskrivna, men sedan fanns det möjlighet att ställa följdfrågor 

under intervjun. Anledningen till att jag velat använda en semi-strukturerad intervjuguide är för 

att uppmuntra till berättande, där det funnits utrymme för variation så att nya vinklar har kunnats 

tas upp under intervjuerna. Intervjuguiderna har varefter intervjuprocessen fortskridit uppdaterats 

med nya frågor och teman beroende på vad som kommit fram i de tidigare intervjuerna. Fokus i 

intervjuerna har varit på aktörskapet, aktörernas roll i SERN, relationerna mellan aktörerna, deras 

syn på nätverket SERN och på vilket sätt de har varit aktiva eller tagit del av SERN samarbetet. 

Varje intervju varade i ungefär en timme. Alla intervjuer har spelats in och sedan transkriberats.  

    Det empiriska materialet, textdokumenten och intervjuerna, har därefter analyserats utifrån 

ANT:s och diskursteorins analysverktyg. Genom att jag som metodologisk utgångspunkt 

använder ett liknade analysverktyg till både aktörer och aktanter, sätter jag textmaterialet och 

intervjuerna inom samma begreppsapparat. I ANT handlar det om att inte från början göra en 

                                                
30 Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (2007), ”Introduktion ’Motsatsen till relativism, detta bör vi aldrig glömma, 

stavas absolutism’”, i Börjesson, Mats & Palmblad, Eva (red.), Diskursanalys i praktiken, s. 13 

31 Börjesson, M. (2003), s. 22, 35 
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åtskillnad och uppdelning mellan det sociala och tekniska, utan istället fokusera på hur de 

sammanlänkas i ett nätverksbyggande.32 Law betonar att nästan alla interaktioner mellan 

människor förmedlas genom objekt i någon form, där föremål och sociala relationer förbinds till 

varandra i ett nätverk.33 Dock, som nämndes ovan, finns det en skillnad mellan aktörer och 

aktanter, då de har olika möjligheter till aktörskap.  

    Jag har i analysen av det empiriska materialet riktat fokus mot vad aktörerna gör, vilka 

handlingar och förändringar som sker i nätverket samt arbetet som görs i de olika delarna av 

nätverket. ANT har genom sin beskrivningslogik varit utgångspunkten för kartläggningen av 

nätverksprocesserna och hur aktörerna använder sig av nätverket; vilken roll aktörerna har, hur 

aktörerna agerar och förhåller sig till de andra aktörerna i nätverket, samt vilken form av 

aktörskap aktörerna har. Jag inledde analysen med att identifiera aktörerna, hur de agerar och 

handlar, för att därefter följa aktörerna och deras relationer till varandra. Jag har vid analyserandet 

använt mig av ANT begreppen tillskrivning, översättning och svart låda. Begreppet tillskrivning handlar 

om hur en vision eller tänkt användningsområde tillskrivs.34 Översättning handlar om att omtolka, 

representera, överföra andras intresse till sina egna, som även kan ske genom att ett och samma 

intresse representeras på olika sätt av olika aktörer, vilket på så sätt uppfattas av flera människor. 

Det sker en översättning där nätverket transformeras, en översättningsprocess, där den tänkta 

användningen av artefakten översätts till ett behov eller tillskrivs ett tänkt användningsmönster. 

Latour menar att det sker en aktiv omvandling av symbolen vilket sker genom aktiva medlemmar 

som både formar och förändrar symbolen.35 Jag har använt mig av ANT:s fyra faser för att 

analysera de olika projekten som bildats eller försökts bildats genom nätverket. Processen av 

översättning sker genom dessa fyra faser, vilka är: problematiseringsfasen, intresseringsfasen, 

enrolleringsfasen och mobiliseringsfasen. Den första fasen, problematiseringsfasen, handlar om att 

identifiera aktörerna, hur aktörerna tolkar projektet och sina respektive roller. Den andra fasen, 

intresseringsfasen, belyser hur aktörerna intar sina olika roller i nätverket, där det sker en gradvis 

upplösning av det existerande nätverket vilket ersätts av ett nytt nätverk skapat genom värvning 

av nya aktörer. Den tredje fasen, enrolleringsfasen, tar upp på vilket sätt en aktör kan anslutas som 

en allierad till ett visst intresse och på så sätt styrka en uppfattning eller ståndpunkt. Processen av 

anslutningsfasen (enrolleringen) är ett resultat av att alla aktörer har roller i ett gemensamt 

projekt, där eventuellt spretande viljor har transformerats och det nya nätverket uppnår en solid 

identitet. Den sista fasen, mobiliseringsfasen, handlar om hur både aktörer och aktanter mobiliseras 

till nätverket och senare når en stabilisering.36 Svart låda är ett begrepp som fungerar som icke-

                                                
32 Se, Latours diskussion om hur det sociala och tekniska kan sammanlänkas i analysen, Latour, B. (1998), s. 148ff 

33 URL 6: Law, John (1992), s. 3 

34 Latour, B. (1998), s. 97f, 146f 

35 Ibid. s. 44f  

36 Callon, Michel (1986), “Some elements of a sociology of translation: domestication of the scallops and the 

fishermen of St Brieuc Bay”, i Law, John (red.), Power, Action and Belief: A New Sociology of Knowledge?, s. 196; Grint, 

Keith & Woolgar, Steve (1997), The machine at work: Technology, Work and Organization, s. 28f   
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ifrågasatta sanningar, som innehåller det som anses självklart som alla är överens om och som 

inte ifrågasätts. Svarta lådor är inte förslutna för alltid, utan de går alltid att öppna.37 

    Jag har använt diskursteorin för att analysera värderingar i nätverket, vad diskursen centreras 

kring, samt begreppsliggöra inom vilken kontext nätverket etablerar sig och formulerar 

diskurserna.  I analysen använde jag mig av de diskursteoretiska begreppen diskursens ordning, hur 

diskurser etableras sig det vill säga hur det sker en reducering av möjliga betydelser, och diskursivt 

fält, det vill säga vilka alternativa betydelser som diskursen skulle kunna ha haft. Andra begrepp 

som använts i analysen är nodalpunkt vilka är prioriterade tecken som andra tecken ordnas och får 

sin betydelse ifrån. Moment är tecken som diskurserna centreras kring, där tecknens betydelse 

bestäms av deras relation till varandra. Jag har även tittat på element, tecken som inte har kunnat 

fixeras i en viss diskurs, men där diskursen försöker reducera deras mångtydighet och forma 

elementen till moment. Element som inte kunnat fixeras men är centrala för diskursen kallas 

flytande signifikanta, vilka är tecken som olika diskurser försöker ge innehåll åt på sitt sätt.38    

Forskningsetiska överväganden 

Jag har under arbetet med studien förhållit mig till och reflekterat kring Vetenskapsrådets rapport 

Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som lyfter fram fyra 

forskningsetiska principer för god forskningsetik. De forskningsetiska principerna är; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialtietskravet och nyttjandekravet.39 Under arbetet med 

intervjuerna och vid bearbetningen av materialet har jag ständigt gjort övervägningar för att följa 

dessa principer. Med informationskravet menas att informanterna ges relevant information om 

studien för att de medverkande ska kunna fatta välgrunde beslut om sitt deltagande i studien.40 

Jag har beaktat informationskravet genom att jag muntligen vid intervjuerna och skriftligen 

genom informationsbrevet informerat informanterna om studiens syfte och vilka rättigheter de 

har. I informationsbrevet har information om studien funnits med samt mina kontaktuppgifter så 

att informanterna har kunnat nå mig om de haft några funderingar angående studien. 

Samtyckeskravet som syftar till att deltagandet ska ske frivilligt och att de medverkande när som 

helst under studien kan avbryta sitt deltagande, har jag lyft fram genom att framhålla till 

informanterna att det är helt frivilligt att delta i studien och att de kan avbryta sitt deltagande eller 

ångra vissa delar av den under arbetets gång.41 Konfidentialtietskravet som innebär att forskaren i 

största möjligaste mån ska anonymisera sina informanter, handlar om att forskaren bör skydda 

information och upplysningar om de medverkande i studien så att inte obehöriga får tillgång till 

                                                
37 Callon, Michel & Latour, Bruno (1981), Advances in social theory and metodology, s. 285 

38 Winter Jørgensen, M. & Phillips, L. (2000), s. 33ff; Laclau, Ernesto & Mouffe, Chantel (2001), Hegemony and Socialist 

Strategy: Towards a Radical Democratic Politics, s. 105f, 139ff 

39 URL 3: Vetenskapsrådet (2010) Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, s. 5f 

40 Ibid. s. 7f 

41 Ibid. s. 9ff 
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personuppgifter, och att de inte utsätts för psykisk skada, förödmjukelse eller kränkning.42 Jag har 

under studiens gång hela tiden gjort avvägningar kring hur jag ska förhålla mig kring 

konfidentialtietskravet. Detta eftersom nätverket jag studerar är känt, samt att jag intervjuar 

personer som har offentliga poster, vilket försvårar anonymiseringen. Gullveig Bente Alver och 

Ørjar Øyen belyser denna aspekt i sin bok Praktik och etik i forskarens vardag, där de framhåller att 

det är svårare att lova anonymitet vid mindre urval, genomskinliga miljöer och vid detaljerade 

beskrivningar av fältet vid uppfyllandet av anonymitetskravet. Vissa källor kan därmed behöva 

utelämnas för att det inte ska gå att känna igen personer i studien. Samtidigt belyser författarna att 

för mycket ändring eller borttag kan leda till att grundmaterialet att dra slutsatser ifrån blir 

magrare vilket kan gör att det blir svårare för läsaren att hänga med i resonemangen. Det krävs 

hela tiden en avvägning från forskarens sida kring balansen mellan anonymisering av fältet och 

vad som ska vara med i rapporten för att forskningsresultaten inte ska försvagas.43  

    Jag har i samband med intervjuerna lyft upp frågan kring anonymitet och informerat de 

medverkande att jag inte kommer att nämna deras namn i studien, men att jag inte kan lova full 

anonymitet. Jag har i uppsatsen valt att endast skilja åt om det är en politiker eller tjänsteman som 

har citerats eller uttrycker något. Anledningen till att jag skiljer informanterna åt är inte för att 

göra en jämförelse mellan dessa grupper, utan för att tydliggöra vilken nivå och position personen 

har i nätverket. Detta eftersom politiker och tjänstemän är involverade på olika sätt i nätverket, 

då politiker är på beslutsfattarnivå och tjänstemännen är med i arbetsgrupperna för de 

prioriterade områdena. Jag kommer även att använda mig av uttrycket informant, då det inte är 

en hänvisning till individens position i uttalandet som åsyftas. När det gäller frågan kring centrala 

personer i nätverket som exempelvis ordförande, styrelseledamot eller liknande, benämner jag 

dessa personer utifrån deras position och inte vid namn. Detta för att läsaren ska förstå vilka 

olika positioner Norrköpings kommun har i nätverket. Personerna som innehar centrala poster 

kommer i andra fall att framträda som alla andra i texten, antingen som tjänsteman eller politiker. 

Samtidigt kan tilläggas att informanterna i studien innehar poster som är offentliga, som redan är 

kända för allmänheten och jag intervjuar de medverkande utifrån deras yrkesroll och inte som 

privatperson. En annan etiskt aspekt är att informanterna vet vilka som varit med i studien och 

vilka som deltagit på en intervju. Det kan även finnas en möjlighet att andra personer som inte 

blivit intervjuade men som på något sätt varit involverade i nätverket kan identifiera personerna 

som deltagit i studien. Jag har lyft fram denna aspekt till de medverkande att de möjligtvis skulle 

kunna känna igen varandra i texten, men har uttryckt att namn inte kommer att nämnas.  

    Det sista kravet, nyttjandekravet, handlar om på vilket sätt uppgifter och material som samlats in 

får nyttjas. Materialet får endast användas till den aktuella forskningen och dess syfte.44 I 

informationsbrevet berättade jag när studien skulle publiceras och var, samt att de skulle få ta del 

av uppsatsen när den är färdigställd.   

                                                
42 URL 3: Vetenskapsrådet (2010), s. 12f 

43 Alver, Gullveig Bente & Øyen, Ørjar (1998), Etik och praktik i forskarens vardag, s. 108ff 

44 URL 3: Vetenskapsrådet (2010), s. 14 
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Tidigare forskning 

Det har inte gjorts någon kvalitativ uppföljning av nätverket SERN tidigare på den politiska och 

strategiska nivån, men det har gjorts mindre uppföljningar på verksamhetsnivå och utvärderingar 

efter projekt. Det görs även kontinuerligt kvantitativa parametrar som följs upp av projektledaren 

på sekretariatet för SERN årligen. I årsrapporterna beskrivs vilka projekt som påbörjas, 

genomförs och avslutas under varje år.  

    Tidigare forskning kring nätverkbyggande, nätverksorganisering, kommunsamverkan och 

internationellt samarbete är bland annat Josefina Syssners bok What kind of regionalism där hon 

belyser vad det är för sorts regionalism och regionskapande som uppstår i regioner. Syssner 

diskuterar vad det är för regional mobilisering som sker inom olika regioner och vilka intressen 

som ligger bakom utvecklandet av partnerskap och nätverk inom och mellan regioner. Syssner 

gör, med utgångspunkt i den europeiska kontexten, en komparativ studie mellan två 

nordeuropeiska regioner, där hon studerar olika policy dokument från regionerna. I studien 

menar Syssner på att regionen blir allt mer viktig i den globala konkurrensen, när det gäller 

ekonomin och i politiken, men också i det kulturella och identitetsskapandet av en 

konkurrenskraftig region.45 Fokus i regionbyggandet ligger på att regionerna söker erkännande 

som en attraktiv plats för bland annat investerare, turister och nyinflyttade. Nätverk eller 

partnerskap ses därvid som en lämplig politisk strategi, då den globala konkurrensen utsätter 

regionen för nya utmaningar som gör att regioner måste lära sig att samarbeta och på så sätt 

skapa regional utveckling.46 Syssners diskussion om regionbyggande och skapandet av en 

konkurrenskraftig region kan relateras till vilket sammanhang SERN nätverket bildades och vilka 

ämnesområden som är aktuella i samarbetet.  

    I boken Kommunen som nätverksaktör: En kommunreform för 2000-talet? diskuterar Markus Gossas 

kring kommunsamverkan och kommunens gränser. Han ställer sig frågan kring hur 

kommunernas gränser kommer att se ut i framtiden och diskuterar vilka förändringar som sker i 

dag med ökade samarbetsutbyten mellan kommuner. Gossas gör en fallstudie om kommunal 

samverkan ur en enskild svensk kommuns perspektiv, där hans empiriska material utgörs av både 

intervjuer med representanter från kommunen samt textdokument där samverkan beskrivs. 

Gossas menar på i sin studie att det sker ett ökat samarbete mellan kommuner, men att det finns 

olika drivkrafter och motiv till de olika samarbetena.47 De samlade drivkrafterna till samarbetet, 

menar Gossas, varken ligger på lokal, nationell eller europeisk nivå utan är ett resultat av en 

mängd parallella processer på olika nivåer som består av olika mål och drivkrafter. Det har 

skapats incitament och resurser till samarbetena genom både nationell lagstiftning, 

regelförändringar och europeisk regionalpolitik.48 Gossas diskussion om kommunen som 

                                                
45 Syssner, Josefina (2006), What kind of Regionalism? Regionalism and Region Building in Northern European Peripheries, s. 

185ff 

46 Ibid. s. 186 

47 Gossas, Markus (2003), Kommunen som nätverksaktör: En kommunreform för 2000-talet?, s. 76f 

48 Ibid. s. 73ff 
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nätverksaktör blir intressant för min studie genom att SERN nätverket är en samarbetsprocess 

som sker på både lokal, regional, nationell och europeisk nivå. 

    Eva Gustavsson lyfter i sin doktorsavhandling Mellan det lokala och det globala: klimat, kommuner, 

nätverk fram att den globala uppvärmningen och det delade ansvaret bland beslutsfattare från hela 

världen gör att klimatförändringarna är en politisk fråga på både global, nationell, regional och 

lokal nivå. Gustavsson gör en kvalitativ studie om två kommuners klimatarbete i Sverige, vilka 

studeras utifrån en flernivåkontext, där hon även tittat på klimatpolitik på nationell och 

internationell nivå. Det skrivs fram program och strategier av EU, inom Sverige och andra 

nationer, men också på lokal nivå där kommuner har egna strategidokument. Gustavsson belyser 

att det skapas nätverk mellan olika aktörer från olika sektorer och nivåer, där kommuner deltar i 

nätverk som rör sig på en lokal och global nivå.49 Studien kan relateras till SERN nätverket 

genom att Gustavsson belyser politik som rör sig på lokal/regional nivå och internationell nivå.  

Analys 

Nedan följer min analys som tar sin utgångspunkt i kartläggningen av nätverksprocesserna och på 

vilket sätt Norrköpings kommun är involverad i nätverket. Jag har utifrån strategidokumenten 

och informanternas utsagor identifierat vilka tecken som är mest förekommande i materialet, för 

att se vilka tecken som diskurserna centrerades kring. Utifrån dessa tecken har jag lyft fram tre 

centrala områden vilka är; drivkrafter till samarbetet, samarbetets innebörd och samarbetets dimensioner. Jag 

har därefter valt att kategorisera det empiriska materialet som tre diskurser efter dessa områden. 

Urvalet och tematiseringen har utgjorts av vilka nodalpunkter och flytande signifikanta som 

organiserar materialet, där jag har tittat på hur moment eller element länkas till dessa, beroende på 

om de beskrivs på likartade sätt eller är omtvistade tecken.  

    Analysen är uppdelad i tre olika teman. I det första temat ”SERN som aktör-nätverk”, 

behandlas nätverksprocesserna och hur aktörerna använder sig av nätverket, samt vilka 

drivkrafter som ligger bakom deltagandet i SERN samarbetet. Det nästkommande temat 

”Tekniker för nätverkets utformning och expansion” har formulerats utifrån vilka tekniker som 

används vid utformningen av arbetet och hur expansionen av nätverket sker. I temat belyses även 

samarbetets innebörd utifrån vilken vikt aktörerna lägger vid nätverket och vilken betydelse det 

kan ha för kommunen och dess medarbetare. Det sista temat ”Samarbetets dimensioner” tar upp 

vilka dimensioner och nivåer nätverket rör sig inom, samt gränserna för nätverket.  

SERN som aktör-nätverk  

Norrköpings kommuns medlemskap i SERN nätverket  

Informanterna ger olika, men ändå många likartade svar på frågan kring anledningen till 

Norrköpings kommuns medlemskap i nätverket SERN. I utsagorna beskrivs att kommunen och 
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dess verksamhet hela tiden måste utvecklas för att inte hamna efter andra kommuner och 

regioner, nationellt som internationellt. Kommunen framställs som en arena som måste vara 

framåt och aktiv. Informanterna belyser vikten vid att delta i internationellt samarbete, där 

samarbetet på många sätt beskrivs kunna bidra till att utveckla den egna verksamheten. Att vara 

med i internationellt arbete och lära känna människor från andra länder, beskrivs av 

informanterna, kunna skapa en större förståelse och respekt för andras åsikter. I utvecklandet av 

kommunens internationella arbete lyfts SERN fram som en väg av många vägar, där deltagandet 

beskrivs ge en ytterligare bredd till kommunens internationella samarbete. Det kan ge en annan 

dimension till samarbetet med vänorterna, där nätverket ger möjlighet till ett större 

nätverksbyggande. En tjänsteman som var med vid upprinnelsen av deltagandet i nätverket, 

beskriver det som att ”SERN upplägget är rätt tänkt” och att det kan vara bra för kommunen att 

samarbeta med en kraftfull region som Emilia-Romagna. Vidare beskriver tjänstemannen att det 

är en intressant region när det framförallt gäller företagsamhet och pedagogik inom skolan och 

förskolan. Medlemskapet i SERN beskrivs av en annan informant ”[…] som ett led i en Europa 

integration […] en viktig länk i ett integrerat Europa”. Deltagandet kan ses som en möjlighet att 

fläta ihop Europa. En annan informant lyfter fram att samarbetet kan vara ett sätt att påverka EU 

tillsammans. Det norra och södra perspektivet lyfts fram som en viktig faktor, då samarbetet 

beskrivs som en chans för Norrköpings kommun att få kontakter i södra Europa. Det lyfts även 

fram att det kan vara bra vid skapandet av EU-projekt att ha stor geografisk spridning, sett till det 

norra och södra perspektivet i Europa. Nätverket kan ge stabila allianser med många intressenter 

och parter att driva EU-projekt med. Medlemskapet ger tillgång till ett nätverk med olika 

infallsvinklar och områden att samarbeta kring. SERN ses även som lämpligt för att regionen 

Östergötland skulle kunna samla sig och ha ett gemensamt internationellt arbete. Samtidigt 

betonas nyttoaspekten och att deltagandet ska ge vinning för kommunen och dess verksamheter.  

    I informanternas utsagor finns det olika drivkrafter och förväntningar för vad deltagandet i 

nätverket kan ge. Ett av temana som lyfts upp är utveckling och hitta nya arbetsmetoder. 

Informanterna uttalar att de vill få nya infallsvinklar och bredda perspektiv. En fortbildning där 

de kan dra nytta av erfarenheter och kunskaper från annat håll och se utmaningen i att våga prova 

på något nytt, men också en möjlighet att reflektera kring sitt eget arbete och lyfta fram hur de 

lokalt arbetar med frågorna. En informant uttrycker:    

Jag vill delta och vara med för att jag ska kunna få någonting tillbaka, så att jag kan utveckla 
mig själv och i mitt arbete, att jag kan ha nytta av det för det jag gör i min vardag. 

Citatet belyser, vilket även andra informanter betonar, vikten vid att få något tillbaka, en 

förväntning om att både personligt och yrkesmässigt utvecklas, men också att den egna 

verksamheten ska förbättras. Arbetet ska kunna leda fram till konkreta projekt. SERN ska vara en 

del av det egna arbetet och inte ett sidospår där det ska gynna kommunen och dess medarbetare. 

Ett annat tema handlar om att skapa kontakter, träffa andra personer som jobbar med liknande 

frågor som en själv, som kan berika ens eget arbete. Det belyses att det är spännande att möta nya 
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människor och få ta del av deras erfarenheter. Arbetet som görs i SERN ska vara förankrat i 

kommunen, det ska vara aktuella frågor som berör kommunens verksamhet. 

    Informanterna ger en bild av att deras arbete mycket handlar om nytänkande och hitta nya 

arbetsmetoder. Öppenheten för nya tankar, metoder och nya perspektiv, ses som en viktig del av 

arbetet. Många av informanterna beskriver att de redan innan SERN samarbetet arbetade med 

utveckling och förändring i någon form på sin arbetsplats. Samarbetet i SERN beskrivs kunna 

berika redan pågående projekt eller att samarbetet ska fokusera på aktuella ämnen som 

medarbetarna redan arbetar med i kommunen. Informanterna belyser även att nätverket vilar på 

att deltagarna är engagerade och öppna för nya infallsvinklar. Informanternas föreställningar om 

vad deltagandet kan ge, gör att utsagorna placerar sig inom en diskurs att det ses som positivt att 

kommunen deltar i olika samarbetskonstellationer, men det betonas också att det är viktigt att 

deltagandet leder till konkreta projekt eller på annat sätt ger vinnig till kommunen. Gossas lyfter i 

sin studie fram att det finns olika drivkrafter och motiv bakom samarbete mellan olika 

kommuner, där han lyfter upp att det har skapats incitament och resurser till samarbetena genom 

både nationell lagstiftning, regelförändringar och europeisk regionalpolitik. En av anledningarna 

till samarbete, menar Gossas, är att det ska ge ökade resursflöden och kommunikations ytor i 

någon form för den egna kommunen.50      

Den inledande nätverksprocessen  

Upprinnelsen till Norrköpings kommuns deltagande i SERN nätverket var att kommunen blev 

inbjuden till nätverket då de sökte nya samarbetspartners. Representanter från en kommun i 

Italien kom till Norrköping och presenterade SERN nätverket och vad de arbetar med för 

områden. Två tjänstemän från Norrköping åkte därefter ner till regionen Emilia-Romagna på 

studiebesök, för att diskutera olika områden att samarbeta kring. Vid den här tidpunkten var 

redan Söderköpings kommun medlem i nätverket från Östergötland, men annars var det 

framförallt kommuner ifrån Västra Götaland och Norrbotten i Sverige, samt olika kommuner 

från regionen Emilia-Romagna i Italien. En informant beskriver att samarbetet med 

Söderköpings kommun och Arbetslivsinstitutet var en av förutsättningarna till Norrköpings 

kommuns deltagande, då de redan hade varit med i samarbetsprojekt genom SERN nätverket. 

Efter en tid av kontakter med nätverket och deltagande på en konferens som hölls för nätverkets 

medlemmar, skrev de två tjänstemännen en tjänsteskrivelse som skickades till kommunstyrelsen. 

Tjänsteskrivelsen röstades igenom av kommunstyrelsen i april år 2005, varefter Norrköpings 

kommun ansökte om medlemskap i SERN nätverket som blev godkänd i juni samma år. I 

skrivelsen var det framförallt entreprenörskap och företagsamhet som betonades, där det var 

inom dessa områden Norrköpings kommun såg möjligheter till samarbete. Även pedagogik inom 

skolan lyftes fram som möjligt samarbetsområde som kunde gagna Norrköpings kommun.  

    Inledningsfasen handlade mycket om att hitta formerna för kommunens deltagande. 

Informanterna som var med vid upprinnelsefasen av Norrköpings kommuns deltagande i 
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nätverket betonar att kommunen ville ha med regionförbundet Östsam, vilket de trodde skulle 

kunna stärka den egna regionens samarbete. Regionförbundet valde dock att inte gå med i 

nätverket då Norrköping gick med, men övervägde och gick med i nätverket år 2007 efter 

påtryckningar och en önskan från Norrköpings kommun att de skulle delta. Norrköpings 

kommuns representanters agerande gjorde att Östsam gick med i SERN nätverket, där 

kommunen enrollerade (värvade) Östsam. Med enrollerade menas att en aktör ansluts som 

allierad till ett visst intresse och på så sätt styrker en viss uppfattning. Norrköpings kommun ville 

tillhöra och bli betraktad som en region i nätverket, vilket även var en möjlighet att stärka sin 

egen position i nätverket. Anslutningsfasen (enrolleringen) innebär att aktörer har roller i ett 

gemensamt projekt där eventuellt spretande viljor har transformerats. En informant belyser att 

anledningen till att Norrköpings kommun ville ha med regionförbundet i samarbetet var för att 

nätverket var en möjlighet att samla och fördjupa regionens samarbete, samt att regionerna 

Västra Götaland och Norrbotten var redan med i nätverket. Informanten beskriver att 

Norrköping blev liten som egen kommun i nätverket i jämförelse till dessa två regioner och med 

Östsams deltagande kunde det bli mer balans mellan de tre regionerna, därav värvningen av 

Östsam. Även om Söderköpings kommun från Östergötland också var medlem i SERN från den 

egna regionen, så hade de ingen egen styrelseplats. En annan informant beskriver: ”vi fick ett 

tycker jag en bra plattform för inflytande över det snabbt […] fast vi bara var en stad som var 

med”. Norrköpings kommun fick tidigt en styrelsepost i SERN efter medlemskapet i nätverket.   

    Styrelsearbetet har dock ändrats en del sedan Norrköpings kommun bara hade en plats i 

styrelsen. Sedan år 2008 har Norrköpings kommun två platser i styrelsen, där en av dessa 

politiker innehar posten som vice ordförande. Vid år 2008 valdes även en representant från 

regionförbundet Östsam in i styrelsen, vilket gjorde att det nu sitter tre ledamöter från 

Östergötlands region i SERN:s styrelse. Informanterna beskriver att detta har lett till att SERN 

blivit mer förankrat i kommunen politiskt, genom att två av styrelseledamöterna sitter i 

kommunstyrelsen för Norrköpings kommun och den tredje är kommunfullfäktiges ordförande. 

Informanterna beskriver att detta har möjliggjort att de har kunnat hjälpa varandra i 

styrelsearbetet men också ha förberedande samtal inför styrelsemötena. Om någon ledamot inte 

har möjlighet att delta på ett styrelsemöte har de andra uppdaterat ledamoten senare. 

    Även om Norrköpings kommun var ny som medlem var också nätverkssamarbetet i sitt 

startskede. Den första tiden i nätverket handlade mycket om att lära känna varandra, hitta möjliga 

samarbetsområden och partners att skapa projekt med. Informanterna som var med vid 

startskedet berättar att det tog tid att få till något konkret ut av nätverket. Det kunde upplevas 

under träffar och möten med nätverket att det fanns mycket att samarbeta kring, men det var 

svårare att gå från ord till handling. Det var svårt att hitta formerna för samarbetet där en 

informant tillägger ”jag var fundersam om det skulle bli något” och beskriver att det tog sin tid, 

men lyfter fram: ”nu har det satt sig”. En annan informant beskiver att de nu har börjat hitta 

förväntningarna, men att den inledande processen mycket handlade om att lära känna varandra, 

vilket var en viktig del av processen. En utav politikerna sammanfattar den inledande processen 

för Norrköpings kommuns medverkan i SERN: ”[…] från att ha varit aktiva i styrelsen fast inte 
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varit i så mycket projekt i verksamheten, till att nu är vi med i flera projekt.” Norrköpings 

kommun är för närvarande med i tre EU-projekt som bildats genom SERN och fler 

projektansökningar är på gång, samt deltar i andra aktiviteter som inte är EU-projekt. Området 

företagsamhet var i fokus för Norrköpings kommun under den första tiden av samarbetet, men 

varefter samarbetet fortsatte kom de in på de andra områdena; utbildning, välfärdsfrågor och 

miljö. Turistområdet var ett område som de försökt hitta områden att samarbeta kring men en 

informant beskriver att det var svårt att komma fram till något konkret.  

    En annan aspekt som kan nämnas när det gäller deltagandet är att de tjänstemän eller politiker 

som på något sätt varit eller är involverade i nätverket har blivit det genom att de inbjöds, av 

någon annan från kommunen att delta. De enrollerades (värvades) som en allierad till ett visst 

intresse, att det kunde vara bra att delta utifrån sin yrkesroll men också att deltagandet kunde 

stärka arbetet de gör i kommunen.  

SERN nätverket och dess organisatoriska struktur 

Norrköpings kommun fick genom sin plats i styrelsen tidigt insyn i upplägget och hur nätverket 

fungerade, men även vad som fungerade mindre bra. En tjänsteman beskriver att Norrköpings 

kommun ”[…] hade en viss kritik på SERN ledningen […] ville ha mer handfast struktur och 

driv i den”. Tjänstemannen beskriver vidare att:  

[…] vill man ha en skaplig snabb och kraftig utveckling då får man lägga manken till själv och 
få med sin egen organisation. […] Det tycker jag vi lyckades med, vi fick upp en egen 
nyfikenhet, det var väldigt många delar av kommunen som visade intresse för olika saker. 

I uttalandet lyfts det fram att det behövs ett aktivt deltagande från de involverade medarbetarna i 

kommunen som också måste få med den egna organisationen, så att det skapas ett intresse för 

deltagande i nätverket. Samarbetet måste bygga på aktivt deltagande, både från den egna 

organisationen men också från de andra medlemmarna i nätverket. Samarbete är en nodalpunkt, 

ett prioriterat tecken som andra tecken får betydelse ifrån, där deltagandet i nätverket förknippas 

med aktivt deltagande för hur nätverket ska vara utformat. En politiker beskriver att de första 

åren handlade mycket om att treva sig fram och utrycker följande: 

Många utav de här sakerna som vi har efterlyst, ordentliga ekonomiska redogörelser, 
uppföljning av projekt, lite mer formalia delen för att kunna följa arbetet och kunna ta ansvar 
för det, har fallit på plats, men som ändå har tagit mycket tid och energi under de här åren. 

Det här citatet kan ses som ett talande citat för hur de olika politikerna beskriver den första tiden 

av styrelsearbetet och att de ville ha mer ordning och reda när det gäller styrelsemötena. Det 

betonas att besluten måste tas på korrekt sätt, där det garanteras inflytande och insyn. Politikerna 

beskriver att det tog tid att hitta de organisatoriska rutinerna och formerna för styrelsearbetet. En 

annan politikerna beskriver strukturen i styrelsearbetet och hur arbetet har organiserats:  

[…] det har varit skillnader i kultur och hur man organiserar och håller ihop och följer upp 
saker. […]. Vi i Sverige är väldigt noggranna i förhållande till hur man jobbar i Italien, och det 
är väl det som har gjort att vi har haft några år av diskussioner om formalia och hur man kan 
jobba med saker och hur det bör ske […] det tycker jag har blivit mycket bättre […] mer 
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ordning, handlingar innan styrelse, budgeten är utskickad […] det har blivit bättre struktur, så 
att man kan följa arbetet. 

Flera av politikerna lyfter fram, som de två uttalande ovan beskriver, att olika 

sammanträdesrutiner och olika arbetssätt att redovisa saker och se på organisatoriska formalia, 

skiljer sig åt mellan de olika styrelseledamöterna då de kommer från olika kommuner och länder. 

Det krävs en ömsesidighet för att komma överens om hur styrelsen ska drivas, då ledamöterna 

har olika sammanträdestraditionerna. Samtidigt belyser flera av politikerna på ett liknande sätt 

som citatet ovan att styrelsen nu har börjat ta form, ”det börjar sätta sig” som en politiker 

uttrycker. Det börjar finnas en struktur i styrelsen och erfarenhet att jobba efter. Johan 

Hörnemalm lyfter i sin avhandling ”Samverkan är ett magiskt ord”: Motstridiga ambitioner och ideal i 

nätverksorganisering fram att frågan kring olikheter mellan parter i strategiformuleringsprocessen 

kan göra att organisationerna och deras representanter splittras i förhållandet mellan den egna 

organisationen och organisationen som bildas. Samtidigt kan olikheterna också bidra till att skapa 

en plattform som främjar ömsesidigheten i utbytesprocessen. Hörnemalm belyser att det kan vara 

av central betydelse att representanterna visar en attityd som är förståelseinriktad och för ett 

kommunikativt handlande.51 Det behövs kommunikation mellan representanterna för att komma 

överens om hur organisationen ska struktureras. Samtidigt lyfter en annan politiker upp att: ”det 

är god stämning, det har blivit vänner också under de här åren”. Det utvecklas vänskapsband och 

de lär känna varandra bättre, vilket också bidrar till att hitta formerna till styrelsearbetet. En 

annan informant betonar också att problematiken med språk kommunikationen, skillnader i 

samhällsstruktur och kultur samtidigt är det som:”[…] gör att erfarenhetsutbytet ger mycket mer, 

så det är både en fördel och en förutsättning för internationellt arbete, samtidigt som det 

komplicerar.” Informanten uttrycker här att de problem som finns kring olika arbetssätt och hur 

de olika deltagarna ska komma överens om en gemensam plattform för arbetet är samtidigt det 

som berikar styrelsearbetet. En av politikerna beskriver sin egen roll i styrelsearbetet:  

Jag har nog personligen bidragit en hel del med att försöka hitta en form där vi både känner 
oss trygga i de beslut vi fattar och att de kommer upp på bordet på rätt sätt och inte görs upp, 
så där kanske italienarna har lite att lära av oss. Sen kan kanske vi vara lite över byråkratiserade 
ibland men grunderna för demokratiarbetet blev tagande och givande. 

I citatet lyfts det upp att styrelseledamöterna har olika föreställningar om hur en styrelse ska 

drivas, där politikern belyser att sin roll var att försöka bidra till att styra upp styrelsearbetet.  

Styrelseledamöterna behöver känna en trygghet i hur styrelsen ska drivas, där det behövs ett 

givande och tagande för att hitta formerna. Informanternas utsagor om att hitta formerna för 

styrelsearbetet, kan jämföras med Martha Feldman och Brian Pentlands definition av 

organisatoriska rutiner som de beskriver som repetition, igenkännbara mönster av beroende, där 

handlingarna utförs av olika aktörer. Författarna menar att det skapas en schematisk form för 

rutiner och specifika handlingar. Aktörernas uppträdanden hjälper till att skapa dessa rutiner där 

deras ageranden både skapar, behåller men också modifierar rutinerna. Det sätts upp regler och 
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strategier för organisationen.52 Styrelseledamöterna i SERN nätverket skapar en så kallad svart 

låda av specifika rutiner kring hur styrelsemötena ska fungera och hur strukturen för nätverkets 

utformning ska se ut. Ledamöterna måste komma överens om samma organisatoriska rutiner för 

vad det innebär att delta i nätverket. Föreställningarna om hur en styrelse ska drivas kan kopplas 

till att det både finns en nyfikenhet bland informanterna att våga prova på något nytt men samtidigt 

betonas trygghet att styrelsemötena ska vara utformade på ett liknande sätt som inom den egna 

kommunen. Det bekanta och trygga möter här det främmande. Det sker en förhandling där de 

olika ledamöterna måste komma överens om hur styrelsen ska drivas, där ömsesidighet och 

trygghet lyfts upp som viktiga faktorer i denna process.  

SERN:s strategi och riktlinjer  

”Vi drog igång snabbt och efter ett tag så famlade vi, för vi hade inte de riktiga styrdokumenten.” 

Det här är ett uttalande från en politiker som beskriver den inledande nätverksprocessen i SERN 

samarbetet. Politikern fortsätter på samma tråd och berättar om uppkomsten av styrdokumenten: 

Samtidigt finns en rädsla och i huvudsak från Italien att styrdokument kan bli hindrande på 
något sätt, men om vi inte har färdriktningen klar för oss hur ska vi då veta vart vi är på väg 
och där tror jag att min personliga insats var starkast att driva på så att vi fick bra styrning och 
inriktning, så att vi gick mot samma mål. 

Citatet belyser, vilket även nämndes i föregående avsnitt att informanterna vill ha en mer handfast 

struktur på styrelsearbetet och nätverkets utformning. I citatet lyfts det upp två motsättningar, 

dels att nätverket inte fick styras upp för mycket men samtidigt att det behövs tydligare riktlinjer 

och styrning. Det behövdes förhandling och avvägningar kring hur styrelsemötena skulle förhålla 

sig mellan dessa ståndpunkter. Informanten lyfter här fram sig själv som drivande i den här 

processen, det vill säga blir en aktör som har effekt på andra aktörer, genom att gå in och sätta 

ramar för nätverkets utformning så att de hittar gemensamma uttryckssätt. Styrdokumenten med 

sitt budskap blir här en aktant som tillskrivs ett användningsområde och vilket handlingsmönster 

nätverket ska följa. Styrdokumenten gör att nätverket nu får en något annorlunda utformning än 

tidigare, vilket kan förklaras genom att strategin beskriver vilket fokus nätverket ska ha och vilka 

områden arbetet ska centreras kring. Styrelsen har tillskrivit ett beteendemönster i nätverket som 

gör att styrdokumenten transformeras om till en aktant som gör att medlemmarna i nätverket 

agerar annorlunda eller förväntas arbeta enligt föreskrifterna i styrdokumentet.53 Samma politiker 

beskriver vidare att även om strategin inte var så tydlig, var det en början på en process och 

uttrycker: ”vi tog de första stegen till ett gemensamt styr- och måldokument, så blev det ett annat 

lugn i organisationen och nu kunde man fördjupa sig på de olika områdena”. I uttalandet lyfts det 

upp att styrdokumenten även fick betydelse för nätverket genom att de skapade ”ett annat lugn i 
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organisationen”. Styrdokumenten blir en trygghet för nätverket och dess medlemmar vid 

utformningen av styrelsearbetet och vilken inriktning nätverket ska ha.     

    SERN:s samarbetet och skapandet av strategidokument kan delas in i tre faser. Den inledande 

fasen var vid bildandet av nätverket och de två första åren i uppstartningsprocessen av nätverket, 

som handlade om att hitta fokus för samarbetet och vilken inriktning nätverket skulle ha. Under 

denna period började en stadga för SERN att byggas upp, men det fanns ingen nedskriven 

strategiplan än. Det påbörjades då ett arbete för att mer formalisera och hitta tydligare mål och 

strategier för nätverket. Den andra etappen i nätverket skedde när SERN:s Strategi 2007-2009 

formulerades med riktlinjer för hur strategin skulle implementeras. I styrdokumenten beskrivs 

vilket mål och fokus nätverket ska ha, samt på vilket sätt nätverket ska arbeta med dessa frågor. 

Den tredje etappen i nätverket befinner sig SERN i nu. Den gamla strategin har reviderats och 

det har skrivits fram SERN:s Strategi 2010-2012, vilket styrelsen har godkänt och strategin 

röstades igenom på General Assembly i maj 2010. Nedan ges en kort sammanfattning av vad 

strategidokumenten innehåller och hur den nya reviderade strategin skiljer sig från den gamla. 

    I SERN:s Strategi 2007-2009 belyses de fem prioriterade områdena miljö, välfärd, 

entreprenörskap, turism och utbildning, som faller inom ramen för nätverkets uppfattning av 

EU:s Lissabonstrategi. Det beskrivs att målet med SERN är att tillföra ”utveckling mellan 

Sverige, Emilia-Romagna och Italien” och ”utveckla banden och partnerskapet mellan dess 

medlemmar” som ska bli mer effektivt genom identifikationen av tydligare fokus för nätverket. 

Strategin ska vara en ram eller referens för medlemmarna och för sekretariatet. SERN opererar 

på en bilateral dimension, men också inom den europeiska kontexten vilket gör att strategin ska 

vara rotad på EU nivå men implementeras på lokal/regional nivå.  Nätverket ska fokusera på två 

huvudteman vilka är hållbar lokal/regional tillväxt och hållbar social inkludering. Temana ska 

göra att medlemmarna i SERN blir mer konkurrenskraftiga i den europeiska kontexten, samt 

främja handlingar för social inkludering och förebyggande av marginalisering. Det övergripande 

syftet med nätverket är att skapa extra värde för deras medlemmar. Det ska vara ett nära 

samarbete i en transnationell kontext med ett multipelt medlemskap som även involverar det 

civila samhället. Det kan vara utbyte i form av ”good practice”, studiebesök, seminarier, 

konferensmöten, projektmöten, men även utveckla EU finansierade projekt där det behövs 

partnerskap med organisationer från andra EU länder.54 

    Den nya, reviderade strategin SERN Strategy 2010-2012, belyser på samma sätt som den förra 

strategin att målet med nätverket är att det ska bidra till utveckling mellan Sverige, Emilia-

Romagna och Italien och att banden och partnerskapet mellan dess medlemmar ska utvecklas. I 

den nya strategin betonas ännu mer Lissabonstrategin som ska utgöra ramen och fungera som 

referens för SERN:s strategi. Det betonas även behovet av ökat transnationellt samarbete inom 

EU för att försöka hitta ”europeiska” lösningar på lokala problem, då strategin ska implementeras 

på lokal/regional nivå. Tre av de fem prioriterade områden (utbildning, välfärd och 

entreprenörskap) beskrivs ha fått en relevant roll på EU nivå då projekt inom dessa områden har 
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bildats inom ramen och blivit finansierade av EU-programmet ”Europe for Citizen”. Samtidigt 

belyses att det är viktigt att nå erfarenheter inom de andra sektorerna också. Beskrivningen av 

arbetsmetoderna är i stort sätt likadan som den förra strategin med endast mindre ändringar. Det 

belyses även som i den förra strategin att deltagare från olika nivåer av myndigheter ska främjas 

och att civila aktörer är ett viktigt bidrag till nätverket. Huvudtemana hållbar lokal/regional 

tillväxt och konkurrenskraft samt social inkludering finns kvar, men det första temat har 

utvecklats där det tillkommit en tydligare betoning på att SERN:s medlemmar ska bli mer 

konkurrenskraftiga i den europeiska kontexten. Även temat för social inkludering betonas mer 

specifikt utifrån vad som ska uppmärksammas i nätverket, där det definieras mer konkreta idéer 

om vad social inkludering ska innehålla.55 Det här gör att den nya reviderade styrdokumentet 

(aktanten) har tillskrivits ett tydligare användningsområde och handlingsmönster för nätverket än 

den gamla strategin, vilket gör att nätverket får en något annorlunda utformning än tidigare. Det 

finns en tydligare betoning på att huvudtemana ska vara extra prioriterade i nätverkets arbete.  

    SERN:s strategi involverar dimensioner på flera olika nivåer, där både den lokala/regionala 

och transnationella nivån belyses, där strategin har tydliga kopplingar till EU med betoning på 

Lissabonstrategin. En av informanterna lyfter fram strategin och beskriver: 

De här områdena, de är inte huggna i sten, men jag tror att de är viktiga […] stod det såhär, vi 
ska samverka punkt slut, så blir det inget förpliktande, utan nu har man lyft upp några områden 
som man känner de här är faktiskt viktiga och i det här fallet är de också knutna till EU och det 
är lite taktiskt för då kan man säga att SERN nätverket ska implementera Lissabonstrategin 
[…] genom att vara med i SERN:s nätverk kan vi också säga, att vi också försöker uppfylla 
Lissabonstrategin, istället för att skriva en extra ingång, det är både att vi har några områden 
som är intressanta men också att vi strategiskt kan nyttja det på olika sätt. 

I citatet belyses vikten vid att huvudtemana som nätverket arbetar med inte ska vara låsta för 

alltid, men samtidigt betonas att det är viktigt att nätverket fastslagit vilka områden nätverket ska 

arbeta med. Det ska finnas en valfrihet och öppenhet för vilka områden nätverket arbetar med, 

men också en trygghet för nätverkets medlemmar att de vet vilka områden som ska fokuseras på. 

I citatet betonas också att Norrköpings kommun både kan få vinning att vara med i SERN 

genom de områden nätverket inriktat sig mot, men även att det kan vara strategiskt att nätverket 

är utformat inom ramen för Lissabonstrategin. Utifrån diskursteorin kan den här utgångspunkten 

ses som att SERN använder sig av redan lagrade diskursordningar i beskrivandet av strategin. 

Syssner belyser i sin studie om de två nordeuropeiska regionerna att arbete i partnerskap och 

nätverk lyfts fram som allmänt gott, där det finns en positiv attityd till den europeiska 

integrationsprocessen.56 SERN nätverket använder sig av den här diskursen, att EU:s 

medlemsländer ska utveckla sina samarbeten, vilket blir en del i den europeiska 

integrationsprocessen. Sverige deltar genom EU-medlemskapet redan i regionalpolitiska program 

på europeisk nivå med målprogram och gemenskapsinitiativ. Gossas menar att det här blir en 

direkt pådrivande kraft bakom samverkan mellan kommuner och regioner på nationell nivå men 
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också på EU nivå. Det ger möjlighet att få ekonomiskt bidrag från EU-organ men också en 

möjlighet att påverka och kommunicera på en europanivå.57 Det här visas bland annat genom att 

SERN nätverket skapar EU-projekt som är finansierade av Europe for Citizen programmet.  

Internationellt arbete i Norrköpings kommun 

I uppdragsplanen för Norrköpings kommuns internationella arbete 2010, lyfts SERN fram som 

ett av kommunens internationella samarbeten, där vän- och kontaktorter samt internationella 

nätverk belyses. I uppdraget för år 2010 beskrivs att Norrköpings kommun ska: 

Fortsätta att utveckla samarbetet inom SERN, genom aktivt deltagande i styrelsearbetet samt 
stötta och koordinera nätverksarbetet så att fortsatt hög nivå kan hållas på deltagandet i EU-
projekt inom nätverkets ram.58 

I utdraget från uppdragsplanen belyses att Norrköpings kommun ska fortsätta utveckla sitt 

samarbete med SERN med betoning på aktivt deltagande i styrelsearbetet och i EU-projekten 

som bildas genom nätverket. En politiker belyser SERN nätverket i det internationella arbetet 

och uttalar: ”vi ställer naturligtvis de pengar vi satsar i det här sammanhanget i relation till 

helheten. SERN nätverket måste ställas i relation till andra nätverk och internationella kontakter 

som kommunen har.” Flera av informanterna lyfter upp, som citatet uttrycker, att SERN är en 

del av Norrköpings kommuns internationella arbete. Det betonas att det är viktigt att kommunen 

deltar i internationellt samarbete, men det belyses också att kommunen inte kan vara med i för 

många samarbetskonstellationer, beroende på tidsaspekten och att samarbetena ska kunna 

fördjupas. En tjänsteman belyser i citatet nedan frågan kring utvecklingsarbete.  

Vi jobbar med utvecklingsarbete här […] jag tänker att all utveckling, att allt utvecklingsarbete i 
dag egentligen har eller också borde ha en sorts länk ut internationellt, för att Sverige är ett litet 
land och därför att vi lever i en globaliserad värld […] vi kan inte bara hålla på och säga att vi 
kan hitta lösningarna här hemma […] och då finns det väldigt mycket att vinna på att titta ut 
över både ur europeiskt perspektiv men även större perspektiv kan jag tycka. 

I citatet kopplar informanten ihop utvecklingsarbete med internationellt arbete, vilket anses 

behövas om kommunen och dess verksamhet ska fortsätta utvecklas. Det egna landet Sverige 

framställs som litet i jämförelse till den ”globaliserad värld” vi lever i, vilket gör att det egna 

landet inte kan förvänta sig ha alla lösningar utan behöver samarbete över landsgränserna. 

Informantens utsaga placerar sig här inom en diskurs med föreställningen om att kommuner och 

regioner inom som utanför landets gränser måste samarbeta för att inte hamna efter 

internationellt sett. Det här resonemanget kan jämföras med Syssners studie där hon lyfter upp 

att den globala konkurrensen utsätter regionerna för nya utmaningar. De regionala 

representanterna i Syssners studie lyfter också upp en diskurs om att de måste ”lära sig att 

samarbeta” (min övers.), där samarbete framställs som lösningen för att klara utmaningarna av en 

förväntad ökad global konkurrens.59  
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    En annan informant belyser också vikten vid att delta i internationellt samarbete. 

Är man inte lite på tå när det gäller internationellt samarbete så är man beroende av alla andra 
som talar om hur saker och ting förhåller sig, man har ingen egen erfarenhet. Man kan inte få 
egen erfarenhet på allting, en kommuns uppgift är inte internationellt samarbete, utan det är att 
stärka huvuduppgiften det handlar om, så det är väl ett av syftena […] hur ser det ut på andra 
ställen, hur gör de […] så därför är det viktigt att man försöker ha ett internationellt öga vad 
som händer och sker. 

Såsom det förra citatet, lyfter informanten här fram internationellt samarbete som en 

betydelsefull faktor för kommunens utveckling. Det egna deltagandet ställs här mot icke-

deltagande, där icke-deltagande i internationellt samarbete förknippas med att inte följa med i vad 

som händer i omvärlden. Medan deltagande framställs som en möjlighet till nya erfarenheter för 

kommunen. Det beskrivs att icke-deltagande i internationellt samarbete kan göra att kommunen 

blir ”beroende av alla andra”, det vill säga beroende till en andrahandsinformation av andras 

erfarenheter från internationella samarbeten. Detta gör att kommunen behöver vara framåt för 

att placera sig själv på den internationella arenan. Syssner lyfter fram att regionerna i hennes 

studie inte använder sig av argumentationen att framhäva sig själva som den bästa regionen, utan 

fokus är snarare på att regionen behöver förbättras för att hänga med i den globala 

konkurrensen.60 Även om Syssner här diskuterar utifrån regionen, kan det här jämföras med 

informanternas uttalanden om kommunen, att de betonar att kommunen måste följa med i 

utvecklingen och i den globala konkurrensen. Sättet informanterna förhåller sig till deltagande 

eller icke-deltagande i internationellt samarbete gör att kommunen kan placera sig inom en 

diskurs med föreställningen om att det sker en ökad global konkurrens där kommunen måste 

vara aktiv och arbeta med utveckling för att inte hamna efter andra kommuner och regioner, 

nationellt som internationellt.  

Tekniker för nätverkets utformning och expansion 

Arbetet inom de prioriterade områdena 

Norrköpings kommuns representanter har sedan medlemskapet i SERN deltagit i olika 

aktiviteter, allt från styrelsearbete, varit med i olika arbetsgrupper, hållit föredrag, varit med på 

seminarier, konferenser, diskussionsforum och varit involverade i olika projekt med mera. 

Medarbetarna i kommunen har eller har haft olika roller som styrelseledamot, samordnare för 

projekt eller varit med som partner vid projekt. Arbetet inom de prioriterade områdena har sett 

olika ut under den period som Norrköping har varit med i SERN. Det beskrivs att några projekt 

har fungerat bra, några har trappats ner medan andra samarbetsprojekt har vidareutvecklats till 

nya projekt. Nedan följer ett uttalande från en informant:  

Det känns som att miljö delen är ganska liten i det här SERN samarbetet. Nu är det ett projekt 
[…] som kommer igång och där har man fått till någonting så det är jätte bra, men miljö delen 
kunde växa, det vore roligt om man kunde få till något […]. Jag tror att det finns potential för 
att få till ännu mera och jag vet inte om det var att […] miljö kom in senare och att det 
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behöver växa till sig lite […]. Jag tänker att det kanske är konkretare när man jobbar inom 
skolan, man har kanske lite mer samma arbetssätt och det kanske man inte har inom 
miljösidan, det kan skifta väldigt mycket. 

I citatet lyfter tjänstemannen upp att det varit svårt att få till något konkret inom miljöområdet, 

nu är olika projekt och samarbeten igång, men det har tagit tid. Det lyfts fram att miljöområdet 

känns som en liten del av SERN:s prioriterade områden, där informanten undrar om det kan 

bero på att miljöområdet kom in senare i SERN nätverket. Gustavsson lyfter i sin 

doktorsavhandling Mellan det lokala och det globala: klimat, kommuner, nätverk fram att det är många 

kommuner som väljer att delta i nätverk med kommuner från olika länder kring miljö- och 

klimatfrågor. En viktig drivkraft till deltagandet, beskriver Gustavsson, är att hitta 

samarbetspartners med liknande struktur och målsättning. Gustavsson belyser att många av de 

transnationella nätverk som bildas kring miljöfrågor mellan städer, kommuner eller regioner är 

ofta inriktade mot orter och samhällen med likartade problem eller orter med likartade resurser 

att arbeta med klimatfrågorna. Det kan vara både likheten mellan deltagarna, det tematiska 

innehållet eller den geografiska närheten som förenar. Nätverken är en möjlighet för olika städer 

och kommuner med varierande storlek och olika förutsättningar att träffas och diskutera 

gemensamma intressen.61 Utifrån tjänstemannens utsaga kan problematiken med att få till något 

konkret projekt inom miljöområdet bero på att SERN inte är ett nätverk som skapats specifikt 

för miljöområdet, vilket kan ha varit en del i att det tagit längre tid. Representanterna som deltar i 

miljöområdet måste komma överens om vilka klimatfrågor de ska fokusera på, där de kan ha 

olika förutsättningar och mål med klimatarbetet som de först måste fastställa innan de kan 

påbörja ett projekt. Processen för anslutningsfasen, värvning av medlemmar till projektet handlar 

om att de allierade kommer överens, där spretande viljor omvandlas till ett gemensamt intresse.  

    En annan tjänsteman tar också upp frågan kring deltagande i SERN samarbetet: 

Sedan tycker jag inte att det här sociala forumet är så framträdande i själva SERN:s arbete och 
det kanske har att göra med att utgångspunkten från SERN […] från början inte hade den 
dimensionen […] utan var mer inriktad på att främja små företag och utveckla företagande […] 
men sen tycker jag att det är bra att man hakar på. 

Det här citatet lyfter upp som det förra uttalandet att det sociala forumet inom välfärdsområdet 

som miljöområdet, inte har varit ”så framträdande” i SERN:s arbete. Den här aspekten nämndes 

även vid beskrivningen av inledningsprocessen för Norrköpings kommuns deltagande i SERN, 

att fokus för kommunens deltagande var inriktad mot företagsamhet och utbildningsområdet i 

början av samarbetet. Båda tjänstemännen beskriver att det kanske är konkretare att göra projekt 

inom utbildningsområdet, då skolan har mer liknande arbetssätt än inom miljö- och 

välfärdsområdena mellan medlemmarna i nätverket. Utbildningsområdet lyfts ofta upp av 

informanterna som exempel då samarbetet har fungerat bra, det är på verksamhetsnivå med 

erfarenhetsutbyten mellan svenska och italienska lärare och förskollärare. Informanten från 

välfärdsområdet belyser att vissa områden kan vara mer lämpade för internationellt samarbete än 

andra där ”[…] den lokala kulturen på de olika förvaltningarna […] spelar roll”. Vissa 
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förvaltningar brukar arbeta med internationella frågor, medan andra inte har gjort det i samma 

utsträckning. Informanten beskriver att de inom socialkontoret inte har någon 

omvärldsorientering på det sättet som de kanske har inom utbildningsområdet. Det belyses även 

att de prioriterade områdena välfärd och miljö kan behöva andra ingångar och andra sätt att 

arbeta än inom skolan. Det lyfts fram att det finns potential och områden att samarbeta kring 

som känns angelägna, men upplägget för samarbetet kan behöva vara annorlunda. Informanten 

som deltagit i det sociala forumet inom välfärdsområdet uttrycker:   

Förförståelsen tror jag är viktig. Den tycker jag inte att vi ägnade så mycket tid åt utifrån det 
här EU-projektet, så därför så tror jag att man pratar förbi varandra. Man skulle behöva 
definiera mycket mer om man ska ge sig på sådana här viktiga samhällsfrågor […] man måste 
ägna mycket tid åt någon slags förförståelse […] det är nog kanske sådant som man borde 
lägga lite tid på, ”preliminary meeting” […]. Man sitter runt ett bord och ser saker från olika 
sätt och då kanske man måste försöka förstå det lite mer och om man gör det, så kanske man 
kommer att bli lite vassare i de här projektansökningarna […] och så tror jag att det kan vara 
annorlunda när det gäller frågor som har en social dimension för då smyger sig alltid någon 
slags värderingsdiskussion, värderingar in.  

Informanten betonar i citatet att det kan behövas mer fokus kring förförståelsen när personer 

från olika länder ska arbeta tillsammans i projekt som rör sociala frågor. Informanten beskriver 

att de inte gjorde det tillräckligt mycket när de tidigare skulle skriva fram projektförslag till EU 

ansökan. Deltagarna inom det sociala forumet kan behöva ha förmöten eftersom deltagarna kan 

ha olika hållpunkter och synsätt. De kan behöva diskutera igenom varandras arbetssätt och 

synsätt inom den aktuella frågan, så att de tillsammans kan definiera begrepp och hitta 

gemensamma referensramar att samarbeta efter. Ett projektförslag håller även för närvarande på 

att skrivas fram inom välfärdsområdet kring sociala frågor, där Norrköpings kommun deltar.  

    Nedan ges olika exempel på hur det går att skriva fram projektansökningar, det vill säga 

processen från projektidé till att en projektansökan skickas iväg. Inom miljöområdet bildades 

förra året ett samarbetsprojekt som Norrköpings kommun deltar i. Det är ett åtta månaders 

projekt som kommer att ha två stora projektmöten där projektets alla medverkande deltar. Alla 

deltagande representanter i projektet har fått i uppdrag att mellan de stora projektmötena 

förbereda hur de ska arbeta vidare med frågan och eventuellt ge förslag på projektidéer. I 

projektet är två tjänstemän från kommunen involverade, där en utav dem uttrycker följande:  

[…] då tog vi initiativ härifrån Norrköping och bjöd in […] de andra svenska kommunerna 
som är med i det här arbetet för att se hur vi skulle gå vidare och vad vi ville, ibland är det bra 
om man själv tar initiativ så kan man få med de förslag som man själv tycker är bra att komma 
med i arbetet […] då skrev vi tillsammans ett projektförslag. 

Tjänstemännen från Norrköpings kommun blir här aktörer genom att de tar ett aktivt 

initiativtagande som har effekt på de andra medlemmarna i projektet. I citatet ovan beskriver 

tjänstemannen att de från Norrköpings kommun bjöd in de andra svenska kommunerna för att 

de tillsammans skulle skriva fram ett projektförslag som de kunde ha med sig till nästkommande 

projektmöte. Utifrån ANT:s översättningsmodell kan informantens agerande ses som en 

översättning, det vill säga att vilja överföra andras intresse till sin egen. Det finns en vilja från 

tjänstemannens sida att jobba tillsammans med andra inom ett projekt, men samtidigt krävs det 
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att andra inblandade tycker att projektet verkar intressant. Å andra sidan kan också ett och 

samma intresse representeras på olika sätt hos olika individer och därmed uppfattas av flera olika 

representanter ur den här gruppen. De svenska kommunerna upplever samma problem som de 

vill hitta en gemensam lösning till. Det här agerandet är även ett sätt för de svenska kommunerna 

att tillsammans komma enade med en projektidé som kan diskuteras på det stora projektmötet 

med representanterna från de andra länderna, där de andra aktörerna kan värvas och anslutas till 

deras intresse. Informanten belyser vidare att projektidén kan vara ett underlag för diskussionen 

på projektmötet, där alla parter ska komma överens om ett gemensamt projektförslag. 

Översättningen får på så sätt sin roll i nätverket då det finns olika intressen, men också ett behov 

av gemensamma uttryck för att deltagarna i nätverket ska uppnå ett visst resultat. Den blir således 

nödvändig för att ett aktör-nätverk ska bildas, där översättningen gör att det skapas en 

sammanhållning av liknande tankar för hur frågeställningen på problemet ska definieras och 

lösas. Det här gör att översättningen både binder samman aktörer, olika idéer och intressen med 

avsikten att uppnå en enhetlig bild av problemet.62  

    Inom utbildningsområdet har Norrköpings kommun deltagit i ett flertal projekt och nya 

projektansökningar håller på att skrivas fram. Ett av projekten som kommunen deltagit i, handlar 

om att svenska och italienska förskollärare ska utbyta erfarenheter med varandra kring olika 

arbetssätt. Samarbetet har haft olika teman under de senaste åren, men intresset från de italienska 

förskollärarna har främst varit på den svenska utomhuspedagogiken och de svenska 

förskollärarna har intresserat sig för ”Emilia-pedagogiken” i Italien. Tjänstemannen som är med 

och samordnar projektet från Norrköpings kommun uttrycker:  

Det som är sagt från början är att vi skulle köra det här projektet i tre år, år 2010 ut, men vi ser 
ingen anledning att lägga ner projektet. Vi är inte beroende av medel från EU, om vi vill 
fortsätta att jobba […]. Naturligtvis är EU pengar välkomna, de underlättar, men vi är inte 
beroende utav dem […] men jag är rätt så övertygad om att det här kommer att fortsätta. 

Det här uttalandet lyfter fram att projektet inte är EU finansierat utan kommunerna betalar egna 

avgifter. Det finns en valfrihet i utformningen av projekten om de ska anpassas efter EU:s 

direktiv för att skapa EU finansierade projekt eller om deltagarna vill skapa projekt som bara är 

inom SERN. En annan informant berättar om ett möte som de haft i ett utav arbetsgrupperna:   

Det är jätteintressant faktiskt och kul framförallt att ta till sig andras idéer och tankar. Man 
funderar på hur man kan använda det här när man kommer hem igen […] antingen om det ska 
bli EU projekt eller om det kan användas rakt av i någonting man ändå håller på med. 

I det här citatet belyses också möjligheten att deltagarna i projektgruppen kan välja om de ska gå 

vidare till att skapa ett EU-projekt eller om de istället ska göra ett projekt som deltagarna kan få 

in i den egna verksamheten som de redan håller på med lokalt i kommunen. Det finns olika 

tillvägagångssätt i SERN samarbetet kring hur projekt kan bildas, det krävs ett förhållningssätt till 

både valfrihet och styrning bland de involverade. Det här förhållningssättet genomsyrar mycket av 
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nätverkets verksamhet att medarbetarna som ska delta i SERN projekt måste förhålla sig till olika 

nivåer vid utformningen av projekt. Det kan vara både lokala, nationella och EU mål. Om 

deltagarna i SERN bildar EU-projekt är det EU som sätter villkoren, där det krävs att projekten 

anpassas efter EU:s mål och direktiv. Samtidigt är det en möjlighet till att få ekonomiskt bidrag 

om projektansökan blir godkänd. Om projekt inte utformas och leder till EU-projekt, behöver de 

inte anpassas efter EU:s villkor, men de måste fortfarande vara inom SERN:s mål och de lokala 

målen i kommunen. SERN har å andra sidan breda prioriterade områden, så det finns många 

valmöjligheter, men det gör att deltagarnas egna kommuner eller förvaltningar måste kunna stå 

för projektets kostnader som i sin tur kan begränsa.  

    Nästa exempel belyser det andra projektet inom miljöområdet som Norrköpings kommun är 

involverad i, vilket är: ”3x20 Network” som nyligen blev godkänd i Europe for Citizen 

programmet. 3x20 nätverket har en europeisk utgångspunkt, där huvudsyftet är att bilda nätverk 

för utbyte av erfarenheter och kunskapsöverföring kring energieffektivisering. Den involverade 

tjänstmannen i projektet från Norrköpings kommun beskriver följande: 

Vi använder samarbetet i SERN för att kunna jobba utifrån vår egen energiplan eller EU:s 
3x20 […] vi försöker koppla ihop alla de här olika delarna och det är då det blir intressant, att 
jobba utifrån EU:s målsättningar, eftersom de har vi ändå gemensamt med alla länderna och nu 
när vi börjar titta på våra nationella lagstiftningar, så har vi så många olika, så då blir det 
problematiskt, så det är lättare att jobba utifrån EU målen. […] Det är den ramen vi har 
egentligen för samarbetet, eftersom det uppdraget har vi alla gemensamt att jobba utifrån. 

Här kan vi se ett exempel, utifrån informantens beskrivning, att arbetet utgår efter Norrköpings 

egna energiplan och EU:s direktiv för strategin 3x20. Tjänstemannen belyser att det är lättare att 

samarbeta efter EU:s målsättningar i och med att de är gemensamma för alla länder som deltar i 

projektet, då de enskilda nationella lagstiftningarna kan se olika ut. Det här projektet blir på så 

sätt integrerat i strategidokumenten för SERN genom att projektets mål utgår ifrån EU nivå men 

ska implementeras på lokal/regional nivå. Styrdokumentet (aktanten) som översätts och tillskrivs 

innehåll utifrån vilket användningsområde och handlingsmönster projekten ska ha, får effekt på 

hur projekten utformas. Gustavsson lyfter upp att FN:s klimatkonvention och Kyotoprotokollet 

är dokument som hittills varit utgångspunkt för den internationella klimatpolitiken, där de har 

varit en länk till praktisk politik på nationell och lokal nivå. Både Kyotoprotokollet och EU:s 

klimatmål blir utgångspunkt för den nationella klimatpolitiken men också för klimatprogram på 

regional och lokal nivå. Gustavsson för fram att det finns en dominerande diskurs inom 

samhällsdebatten om klimatfrågan, trots osäkerhetsfaktorer och att det finns delade meningar 

kring framtidsscenarier för den globala uppvärmningen.63 SERN:s styrdokument förhåller sig till 

den här dominerande klimatdiskursen att klimatförändringarna är ett hot som ska bekämpas, där 

både lokala mål och EU mål blir en del av projektens utformning. Även i andra områden har 

dessa tendenser visats där aktörerna förhåller sig till dominerande diskurser för att formulera 

lokala mål, som de sedan använder sig av vid utformandet av arbetet i SERN nätverket.  

                                                
63 Gustavsson, E. (2009), s. 47-55 
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Ett nätverk som skapar nya nätverk 

I avsnittet ovan ”Arbetet inom de prioriterade områdena”, diskuterades de prioriterade områdena 

och olika arbetssätt, där jag gav exempel på hur Norrköpings kommun har deltagit i olika projekt. 

I det här avsnittet kommer jag att belysa projektens rörlighet och vad de kan leda vidare till. 

Tjänstemännen som är med i projektgruppen inom utbildningsområdet från Norrköpings 

kommun, har varit med och skrivit fram en projektansökan som har skickats in till Europeiska 

kommissionen för att söka pengar hos något utav EU:s fonder och program. I det här projektet 

om kreativitet i förskolan är det tio andra länder från Europa som deltar. Tjänstemannen uttalar:  

Vi är partners i det nätverket och det är Italien som kommer att samordna projektet, det är 
sekretariatet för SERN tillsammans med universitet i Regio-Emilia som kommer att samordna 
projektet, men det här är alltså ett resultat av det tidigare projektet som fortfarande pågår, när 
det gäller samarbete på förskolans område.   

I citatet lyfts fram att Norrköpings kommun är med som partner i projektet och de har varit med 

och skrivit fram ansökan tillsammans med representanter från Emilia-Romagna regionen. 

Tjänstemannen belyser här att projektet är ”ett resultat av det tidigare projektet”, det vill säga 

projektet kring förskolan och erfarenhetsutbytet mellan förskollärare. Det nya projektet har sin 

grund i kontakterna som bildades genom det första projektet och har utifrån dessa 

frågeställningar vuxit vidare där fler deltagare från andra länder har blivit involverade. Genom 

intresseringsfasen har det förra projektet genomgått en förändring där det existerande nätverket 

har ersätts med ett nytt nätverk, där de har värvat (enrollerat) nya deltagare.64 De nya deltagarna 

har anslutits till ett specifikt intresse, kreativitet i förskolan, varefter de olika aktörerna försöker 

finna sina roller i projektet, där olika viljor omvandlas till ett nytt gemensamt projektförslag.    

    En annan tjänsteman berättar om ett EU-projekt som precis har tagit sin början inom 

områdena för entreprenörskap och välfärd. Under projektmötena ska olika områden diskuteras.  

[…] under tiden vi gör det så tittar vi också på om det finns möjligheter att söka ytterligare eller 
kommer vi på nya problemområden som vi skulle kunna samverka om, kan vi det och på vilket 
sätt kan vi det, är det bara genom att fortsätta att jobba ihop eller är det fördjupningar inom IT 
eller byggsidan, finns det möjlighet att plocka in nya personer, forskare eller liknande, privata 
näringar och kanske söka ytterligare externa pengar in i det hela […]. Det är hela tiden ett 
processorienterat arbetssätt, att lära av varandra, se likheter, olikheter, hitta nya problem som vi 
har gemensamt som vi kan gå vidare med. […] så det är lite spännande för det kan ta vilka 
vägar som helst, det kanske är adjö och tack för oss då eller också kanske man har hittat nya 
konstellationer som vi tycker är spännande. 

I citatet belyses att projektet till sin utformning är uppbyggd för att kunna möjliggöra 

utvecklandet av nya samarbetskonstellationer och finna nya projektidéer utifrån någon utav 

projektets inriktningar. Om det ska fortsätta arbeta tillsammans krävs att deltagarna hittar nya 

problem som de har gemensamt och som de vill fördjupa sig inom. Projekten i SERN ska kunna 

möjliggöra nya projekt och nätverk, vilket även överensstämmer med SERN:s mål om att hela 

tiden fortsätta utveckla EU-projekt. En annan tjänsteman berättar om bildandet av projekt och 

Europe for Citizen programmets betydelse för projektens utformning:  
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Det handlar väldigt mycket om hur det här programmet är utformat, det här EU programmet 
att man säger att det handlar om att nätverka helt enkelt mellan sådana här ”Twinning of 
Cities” och då innebär det att man har nätverkandet, så att säga, är gott i sig själv nog. […] 
Europe for Citizen handlar om att europeiska medborgare ska träffa varandra, det blir ett 
utbyte av kunskaper och erfarenheter över landsgränserna. […] vissa delar är öppna för 
allmänheten […] medan andra delar är mera knutna till deltagare utifrån de här olika 
verksamheterna specifikt, men det får ringar på vattnet och det är det, som det här 
programmet är tänkt som också, att skapa kontaktytor mellan olika europeiska länder helt 
enkelt eller städer och kommuner. 

I det här citatet lyfter informanten fram att projektet anpassas efter Europe for Citizen 

programmets riktlinjer, för hur projekten ska vara utformade. SERN nätverket har sin bakgrund 

som ”town twinning Cities” att städer och kommuner i Europa ska flätas samman, vilket gör att 

nätverket till sin form passar programmets inriktning. Informanten belyser att nätverkande ses 

som ”gott i sig själv” i det här EU-programmet. Det ses som ett sätt eller möjlighet till att EU-

länderna ska komma varandra närmare, både medborgarna från de olika länderna, men också på 

verksamhetsnivå i kommunerna. Programmet för Europe for Citizen har sin grund i den 

europeiska integrationsprocessen, inom EU:s regionalpolitik att regioner inom EU ska komma 

varandra närmare. Göran Hallin och Anders Malmberg belyser i boken Attraktion, konkurrens och 

regional dynamik i Europa att det finns en föreställning att integrationsprocessen i Västeuropa, med 

ett gränslöst Europa som mål, ”[…] befrämjar ekonomisk tillväxt och teknologisk förnyelse 

genom ökad konkurrens och rörlighet.65 SERN använder sig av den här diskursen om att 

integrera och fläta ihop Europa, vid utformningen av projekten, se avsnittet ”SERN:s strategi och 

riktlinjer” där det lyfts upp en positiv inställning till den europeiska integrationsprocessen i 

styrdokumenten. Här kan vi återigen se att styrdokumenten i SERN får effekt på projektens 

utformning. Styrdokumenten blir en aktant då deltagarna lyfter upp att projekten anpassas efter 

Europe for Citizen programmet, vilket dokumenten föreskriver. Ett av SERN:s mål är att 

medlemmarna i nätverket ska försöka utveckla EU finansierade projekt. Genom att projektet 

utgår ifrån det här programmet kan deltagarna legitimera projektet genom att utgå ifrån den här 

diskursen. Utifrån informantens utsaga kan det här ses som att deltagarna använder sig av 

diskursen och försöker få med aspekterna i styrdokumenten, vilket gör att de kan agera därefter.  

Kunskapsspridning och värvning av medlemmar 

Spridning av information om SERN kan beskrivas som ett knuttecken i informanternas utsagor. 

Sättet att se på SERN och att det borde spridas kunskap om vad som görs inom nätverket är den 

diskurs som dominerar utsagorna. Även om det inom den diskursen finns olika uppfattningar om 

hur det ska ske, vilka metoder som ska användas och hur mycket fokus som ska läggas på att 

sprida kunskap om SERN och de projekt som Norrköpings kommun deltar i. Det lyfts upp att 

informationen borde spridas mer ut i kommunen, till de olika verksamheterna, till kommunens 

politiker, men även andra kommuner i Sverige. Nästan alla förvaltningar i kommunen är med på 
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något sätt i SERN nätverket, förutom den tekniska sidan. En tjänsteman berättar utifrån det egna 

projektet, hur kunskap om projektet sprids ut i kommunen:   

När vi går vidare med olika projekt då kommer vi att försöka få in de som är berörda i de här 
projekten och på så sätt sprids kunskapen och det blir fler som blir delaktiga i projektet, för 
tanken är inte att vi ska vara några få personer centralt i kommunen som jobbar med 
internationella frågor utan tanken är att hela den kommunala verksamheten kan bli delaktig i 
det här. 

Tjänstemannen för här fram att de som är berörs av projekten ska bli involverade i projekten och 

att kunskap sprids genom att fler blir delaktiga i projekten. Det belyses att SERN och även andra 

internationella samarbeten inte ska vara för några få personer centralt i kommunen, utan hela den 

kommunala verksamheten ska kunna bli delaktig. Återigen belyses deltagandet, diskursen om att 

kommunen ska delta i internationella samarbeten, se avsnittet ”Internationellt arbete i 

Norrköpings kommun”. Samtidigt är frågan hur mycket SERN ska spridas. En politiker uttrycker 

att alla politiker inte kan prioritera SERN och ha det högt på dagordningen, det är inte aktuellt 

för alla heller, beroende på vilka arbetsområden SERN arbetar med. Politikern belyser vidare 

”sen får man försöka engagera och vara med politiskt för att ge det politiska stödet.” En annan 

politiker som inte är direkt involverad i SERN uttrycker: 

Jag som central politiker får inte så mycket information och det kanske man inte ska ha heller 
men mitt intryck är att man för vidare en hel del av de erfarenheter och intryck som man får 
där nere i verksamheten. 

I citatet lyfts det upp att politikern inte får så mycket information om vad som görs i SERN och i 

de olika projekten, men sedan är frågan hur mycket information som ska ges. Kommunstyrelsen 

får information om SERN genom SERN:s årsrapport som kommer i samband med kommunens 

uppdragsplan för internationellt arbete, där även SERN finns med. En annan informant belyser:  

SERN ska inte bli allrådande, utan det är andra EU projekt som ska in på andra håll. Det här är 
ett nätverk vi är med i, så att jag tror att det gäller att växa, inte slå på trummor för mycket utan 
låta det växa organiskt, för då är det kvar människor som kan och behärskar det och tycker att 
man orkar med det i sin vanliga utövning av jobbet.  

Det måste göras avvägningar kring hur mycket SERN ska spridas i kommunen, eftersom SERN 

inte ska vara allrådande för det internationella arbetet. Det måste finnas en balans kring 

spridningen av information om SERN och andra projekt eller nätverk kommunen deltar i. 

    Informanterna belyser att det finns olika sätt för hur information om SERN kan spridas. 

Några utav förslagen är att de som är deltar i aktiviteter eller projekt genom SERN ska informera 

och presentera vad som gjorts på dessa för den egna förvaltningen. En informant berättar att ett 

av de bästa sätten att sprida information är genom nära kontakter, att berätta det direkt till 

personen och inte genom stora dragningar. En av tjänstemännen uttrycker följande: 

Vi borde bli bättre på att marknadsföra, man kan liksom lägga ut det som nyhet på hemsidan, 
ha något på hemsidan som beskriver vad som sker, men också att det blir information, 
antingen presentation av vilka projekt vi håller på med för politiker eller för ledningsgrupp. Det 
här pågår […] för nu förs inte informationen vidare. Man kanske berättar för sin chef när man 
kommer hem. Det är ganska tyst om det, så det finns potential att förbättra.  
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I citatet lyfter informanten upp medarbetarna kan sprida SERN genom Norrköpings kommuns 

egen hemsida, att det läggs upp som nyhet när det händer något i projekten. Tjänstemannen 

belyser att de politiker och tjänstemän som är verksamma i SERN borde presentera vilka projekt 

Norrköpings kommun är med i för politiker och ledningsgrupp som inte direkt är involverade i 

SERN, eftersom att informationen i dagsläget inte förs vidare tillräckligt, enligt informanten.  

    Norrköpings kommun har även en lokal SERN grupp där tjänstemän som är involverad i de 

olika arbetsområdena deltar samt de två politikerna som är med i SERN:s styrelse från 

Norrköpings kommun. SERN gruppen är en möjlighet att sprida kunskap mellan tjänstemännen 

och politiker som är involverade i SERN samarbetet. Informanterna beskriver att det är ett 

tillfälle att diskutera vad som händer inom SERN och samtidigt få veta vad som pågår inom 

andra områden i kommunen som personen själv inte är involverad i. Samtidigt kan 

tjänstemännen som är inom den här gruppen hjälpa varandra vid exempelvis formulerandet av 

generella texter vid projektansökningar om hur Norrköpings kommun ska beskrivas.  

    Norrköpings kommun tillsammans med Östsam anordnade en informationsdag förra året, 

2009, för kommuner från Östergötland och andra närliggande kommuner, där de berättade om 

SERN nätverket och vad det kan ge att gå med i nätverket. En informant beskriver att det också 

är ett sätt att sprida vad som görs i SERN, men även en möjlighet att få in fler kommuner från 

Östergötland som medlemmar i nätverket. En annan informant beskriver att:   

Samarbetet vi har i regionen har gett ett ytterligare lyft till det hela […] så att jag tycker på det 
sättet har det blivit en ytterligare dimension i SERN samarbetet och det har vi jobbat med […] 
och även om vi har vart med i SERN länge och det känner jag, att vi får ta ett medansvar med 
Östsam, att sprida de goda resultaten, få in mer, hur kan vi utveckla SERN arbetet i regionen 
och nu har Motala och Mjölby gått med och jag hörde att Linköping har visat intresse, de finns 
ju med i något projekt […]. Vi tillsammans med Östsam hade seminarier här i höstas där vi 
bjöd in […] för att visa på vad man vinner på SERN samarbetet. 

I citatet lyfter informanten fram att samarbetet inom regionen har gett en ytterligare dimension 

för deltagandet i nätverket. Efter den här informationsdagen beslutade Mjölby kommun och 

Motala kommun från Östergötlandsregionen att gå med i nätverket. Återigen värvade 

(enrollerade) Norrköpings kommun, men den här gången tillsammans med Östsam, nya 

medlemmar till nätverket. Aktörerna enrolleras, det vill säga värvas som allierad till ett specifikt 

intresse att deltagandet i SERN kan vara en möjlighet att förbättra kommunens egen verksamhet, 

men också en möjlighet att stärka regionens sammanhållning. Anslutningen till nätverket gör att 

aktörerna från de olika kommunerna intar olika roller i ett gemensamt projekt. Mjölby kommun 

och Motala kommun blev värvade till intresset att utveckla SERN samarbetet i regionen och på 

så sätt styrka uppfattningen om att regionen kan ha ett gemensamt internationellt utbyte där de 

tillsammans kan delta i projekt. Det lyfts även fram att Linköpings kommun från regionen också 

har börjat visa ett intresse för att gå med i nätverket, vilket då är en möjlighet att värva en till 

kommun in i nätverket från regionen. Sedan Östsam gick med i nätverket är det de som 

representerar regionen i nätverket. Informanten lyfter dock fram att Norrköpings kommun borde 

ta ett ”medansvar” med Östsam att både sprida information om vad som görs i SERN, men 

också värva nya medlemmar till SERN nätverket. Gossas lyfter fram att en viktig drivkraft till 
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samverkan mellan kommuner är strävan efter minskade kostnader, men också ökat 

handlingsutrymme, större administrativt kapacitet och inflytande på omvärlden som kan påverka 

regionens förutsättningar för tillväxt.66  

Norrköpings kommun som varumärke  

Jag kommer att avsluta temat ”Tekniker för nätverkets utformning och expansion” med en 

diskussion kring Norrköpings kommuns medverkande i SERN och att synas på den lokala och 

regionala nivån. I citat nedan lyfter en informant upp deltagandet i SERN samarbetet:    

SERN samarbetet gör att Norrköping syns, bara det att Norrköpings kommuns logga finns på 
en italiensk hemsida och även Västra Götalands, Norrbottens, Pajalas och Jokkmokks och allt 
vad det är, så syns man, finns man, det är en sådan här billig poäng man kan få ut av det och 
framförallt det stärker Norrköping. 

I uttalandet lyfts det fram att deltagandet i SERN nätverket är ett sätt för kommunen att visa sig 

och synas, både nationellt och internationellt. En annan informant belyser också deltagandet i 

SERN samarbetet och beskriver. 

Det kan stärka Norrköping dels varumärket Norrköping och ta fram det lokala positiva, det vi 
är bra på och vad som är specifikt för just Norrköping, vad vi är bra på och marknadsföra det 
och hitta det, för det ser man oftast bättre när man tittar utifrån, att andra säger, ni jobbar med 
det här och ni är duktiga på det här och att man kan lyfta upp det och då gäller det att 
marknadsföra det också […]. Det här att utveckla medarbetarna, tjänstemännen i Norrköpings 
kommun kan få något tillbaka och utveckla sitt eget arbete och stimulera det, så det har 
Norrköping som arbetsgivare nytta av naturligtvis, att man utvecklar sina arbetsmetoder och 
arbetssätt och det är positivt att delta i det här. 

Citatet lyfter fram att deltagandet i SERN är ett sätt att visa utåt vilka Norrköpings kommun är. 

Uttalandet ”vad som är specifikt för just Norrköping”, betonar att kommunen borde lyfta fram 

det lokalt positiva vad som är bra med Norrköpings kommun och därigenom marknadsföra 

varumärket Norrköpings kommun. Syssner belyser i sin studie den omdiskuterade frågan om 

staten förlorar mer av sin makt, då regionerna får större betydelse när det gäller ekonomin och 

politiken, men också när det gäller det kulturella och identitetsfrågor. Regionerna eftersträvar 

erkännande som en attraktiv plats både från utländska investerare, men också från regionens egen 

befolkning, turister och eventuella nyinflyttade.67 Det här kan jämföras med Norrköpings 

kommun som vill framställa sig själv som en attraktiv stad, där SERN samarbetet för med sig 

möjligheten att visa upp internationellt men också nationellt vilka Norrköpings kommun är.  

    En annan informant lyfter upp samarbetet och vad det kan ge:  

Vi kan se att vi har kunskaper och erfarenheter som vi faktiskt är bra på som gör att vi är mer 
benägna att bjuda på det, på precis samma höga grad, att andra kan genom ett sådant här 
nätverk kan ge oss kunskaper, det tror jag kan stärka oss. 

I citatet kan vi se en dubbelhet i vad samarbetet kan ge Norrköpings kommun och dess 

medarbetare, dels att medarbetarna genom samarbetet får känna vad de har att erbjuda och är bra 

                                                
66 Gossas, M. (2003), s. 23 

67 Syssner, J. (2006), s. 185 
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på som andra vill ta del av, men också att medarbetarna får ta del av vad andra har att erbjuda. 

Det här är något som går igen i de andra informanternas uttalanden, att reflektera vad en själv är 

bra på och vilka erfarenheter andra kan ge en själv. Det kan även ses som en möjlighet att få 

implementera sina egna arbetsmetoder utomlands och därefter också kunna göra jämförelser 

mellan länderna kring den specifika arbetsmetoden. En annan informant beskriver:  

Nu finns vi i ett strukturerat nätverk eller nätverkssamarbete i SERN arbetet, men det kan 
också ge mer, det är inte bara att man lär känna en massa folk […] men också det här att man 
kan bli och se oss som en partner i andra projekt som kan stärka och gynna Norrköping. Man 
vet att vi finns. 

Citatet belyser som uttalandena ovan, att förutom att Norrköpings kommun och dess 

representanter skapar kontakter, kan deltagandet göra att kommunen ses som en partner andra 

vill samarbeta med vid projekt. De här olika uttalandena från informanterna kan ses som att de 

vill framställa och göra Norrköpings kommun till en aktant. Norrköpings kommuns logga blir en 

symbol som medarbetarna i kommunen försöker tillskriva en vision om vad Norrköpings 

kommun står för, som kan ha effekt på andra aktörer, det vill säga andra kommuner och 

regioner. När andra aktörer ser Norrköpings kommuns logga i olika sammanhang, vill 

medarbetarna i kommunen, att de ska förknippa loggan med något positivt, en kommun de vill 

samarbeta med. Flera informanter lyfter upp betydelsen av att andra organisationer och 

kommuner vill samarbeta med Norrköpings kommun för att de har något att erbjuda, känns 

intressanta och pålitliga, vilket informanterna tror kan gynna och göra att kommunen får en 

större kommunikations yta. Syssner belyser att synliggörandet av regionen, blir en del i att 

regionerna vill ses som en solid identitet, genom att lyfta fram kulturella uttryck eller andra 

faktorer som indikerar regionens identitet. Det finns även en önskan att framställa regionen som 

attraktiv, modern och konkurrenskraftig.68 Deltagandet i SERN nätverket är ett sätt för 

kommunen att sätta Norrköping på kartan, där flera olika intressenter och kommuner får veta 

vad Norrköpings kommun står för. En annan informant belyser också:   

Det är inte saker man tänker på, men man åker gärna tillbaks med sin familj då eller 
rekommenderar platser och det kan stärka Norrköping som […] turiststad som tar emot 
personer i besökande stad […] det har en betydelse om vi är positiva när vi är ute och positiva 
när folk kommer hit och då kommer man hit igen. 

Informanten berättar ovan att en sidoeffekt av deltagandet i samarbetet kan vara att personer 

som besöker Norrköpings kommun genom att kommunen håller i ett SERN möte för nätverkets 

medlemmar. Informanten belyser att det här kan ha effekten att personer åker till Norrköping 

igen på semester med sin familj som kan leda till att Norrköping blir attraktivare som turiststad.  

Samarbetets dimensioner 

Det tredje temat i analysen belyser hur samarbetsutbytet ser ut och vilka samarbetspartners som 

finns i nätverket, samt vilka olika nivåer och dimensioner samarbetet rör sig mellan. Temat 

avslutas med en diskussion kring gränserna för nätverket.  

                                                
68 Syssner, J. (2006), s. 187 
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     SERN samarbetet kan delas in i fyra olika dimensioner med en internationella, nationell, 

regional och lokal nivå. Det internationella samarbetet är kontakterna Norrköpings kommun har 

med regionen Emilia-Romagna i Italien och de andra europeiska länder som deltagit i projekt. 

Den nationella dimensionen är relationerna som skapats till andra regioner och kommuner inom 

Sverige, vilket främst är mellan regionerna Västra Götaland och Norrbotten. Den regionala nivån 

är samarbetet mellan kommunerna i Östergötland och regionförbundet Östsam, där Norrköpings 

kommun, Söderköpings kommun, Motala kommun, Mjölby kommun är medlemmar i nätverket, 

men även Linköpings kommun har varit med som extern part vid olika projekt. Den lokala nivån 

är de kontakter som har skapats lokalt inom Norrköpings kommun mellan olika verksamheter 

och organisationer som företag, universitetet, skolor och länsstyrelsen.   

    Norrköpings kommuns gick med i SERN för att utveckla kontakter med regionen Emila-

Romagna i Italien, men samarbetet har fått en ytterligare dimension. En informant uttalar:  

[…] det är inte bara samarbetet mellan Italien och Sverige man lär sig, utan också mycket om 
hur andra kommuner och regioner i Sverige fungerar och det ger minst lika mycket i ett sådant 
här samarbete, där det inte bara är Norrköping och en italiensk kommun, utan det är fler 
kommuner och regioner i Sverige. […] Det tror jag också man skulle kunna strukturera och få 
mer utbyte av även på hemmaplan […] där det internationella berikar men det regionala och 
lokala också berikar […] det är också ett sådant här värde som man kanske inte tänker på i 
första hand att man lär sig här i Sverige också mellan varandra. 

I citatet lyfts det upp att samarbetet på internationell nivå också får betydelse på nationell och 

regional nivå, genom att det är ett nätverk där flera aktörer är med från både Sverige och Italien. 

Informanten uttrycker att det kan göra att det blir bättre sammanhållning i kommunen men även 

att det internationella samarbetet bidrar till att skapa kontakter mellan de tre regionerna i Sverige 

som är med i nätverket. Samtidigt kan samarbetet som bildas genom SERN också leda vidare till 

andra samarbetsformer som inte direkt har med SERN att göra. En politiker lyfter fram:   

Vi borde sätta oss ner vid något tillfälle och fundera vad vill vi tillsammans, få ut av nätverket 
och vad är det för projekt vi kan driva […] det kan jag tänka mig att det utvecklas mot, så att 
det stämmer med våra regionala utvecklingsprogram. Vi ska inte göra sådant som vi inte hade 
gjort ändå eller hitta på något alldeles nytt utan det ska vara i linje med det som vi politiskt ska 
gå i den riktningen och det kan vara inom näringslivsområdet, miljösidan och så vidare. 

I citatet lyfts det fram att kommunerna från Östergötlandsregionen borde mer strategiskt planera 

och diskutera hur kommunerna inom regionen kan utveckla sitt samarbete och vilka projekt de 

vill göra inom SERN. Det är en möjlighet att samla regionen och delta i ett gemensamt 

internationellt nätverk av kontakter. Här lyfts igen upp att kommunerna i regionen ska enrolleras 

(värvas) till nätverket, där de tillsammans ska kunna delta i projekt. Det betonas att kommunerna 

i regionen borde arbeta mer strategiskt och skapa gemensamma mål med deltagandet i SERN där 

eventuellt spretande viljor transformeras till samfällda uttryckssätt. Ambitionen att forma en 

samhörighet och gemensamma intressen inom regionen kan jämföras med Syssners resonemang 

om regionernas sammanhållning. Syssner belyser att det finns en tendens att regionala aktörer 

strävar efter att främja och försvara regionens intressen, så att regionen tillsammans kan möta en 

ökad global konkurrens och framhäva regionen som attraktiv. Betoningen av sammanhållning 
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kommer från alla politiska representanter oavsett parti.69 Syssner belyser vidare att principerna för 

politisk legitimitet kan variera över tid, där ekonomisk tillväxt kan vara en princip men det kan 

även vara frågor som rör solidaritet och lojalitet i skapandet av platsbunden identitet. Berättelser 

om gemensamt regionalt förflutet, nutid eller framtid som regional identitet och tillhörighet kan 

bli betydelsefullt för att försöka skapa legitimitet.70 De här tendenserna Syssner beskriver finns 

även inom informanternas uttalanden om SERN, att kommunerna från regionen Östergötland 

vill skapa en gemensam plattform för internationellt arbete. SERN kan även vara en möjlighet för 

att stärka regionens sammanhållning. Samarbete mellan kommunerna i regionen kan relateras till 

Gossas studie där han belyser att samarbete med andra handlar om att utöka kommunens 

handlingsutrymme och gemensamt skapa en röst för påverkan. Gossas beskriver: ”[g]enom 

samverkan eftersträvar kommunerna en samlad kapacitet för att påverka det omgivande samhället 

på ett sätt som den enskilda kommunen inte kan.”71 Kommunen kan genom samverkan med 

andra kommuner ta till sig viktiga resursflöden. Samarbetet kan även göra att regionen får en 

starkare röst som kan ge möjligheter till att påverka omvärlden, då kommunerna lyfter fram sig 

som en gemensam aktör med större handlingsutrymme.72  

    Gränserna och utbredningen av SERN nätverket finns det olika uppfattningar om. Det belyses 

både att SERN borde växa men också att det inte får bli för stort. Jag kommer genom olika 

utsagor visa på bredden av informanternas uppfattningar om nätverkets storlek.  

    De två första uttalande belyser att nätverket inte får bli för stort.  

Jag tror inte att nätverket ska växa och ta in jätte många nya regioner, utan jag tror att man ska 
stärka det, jag tycker att det är bra att det blir Östergötland, helst skulle det vara hela 
Östergötland att man hade alla kommuner med. 

Jag tror att man ska växa långsamt, det kommer till medlemmar och det slutar medlemmar […] 
men egentligen tror jag att man inte ska bli allt för många heller för att kunna hålla ihop det 
[…]. Jag tror att man kan utveckla, men det får inte gå för fort och för okontrollerat utan det 
behöver ske så att man fortfarande kan följa upp och känna delaktighet som medlem, känna att 
man kan bidra […] så att man inte bara fyller på med medlemmar utan tanke. 

I de två citaten belyses att nätverket borde växa långsamt och kontrollerat där alla medlemmar 

ska ha möjlighet till att känna delaktighet. Det lyfts fram att nätverket först och främst borde 

utvidgas inom de regioner som redan är med i nätverket, där framförallt Norrköpings kommun 

vill se att fler östgötska kommuner går med i nätverket. I intresseringsfasen, det vill säga vid varje 

gång det kommer nya medlemmar till nätverket upplöses det existerande nätverket i sin 

nuvarande form. Det ersätts av nytt nätverk med nya konstellationer, vilket gör att aktörerna 

måste inta nya roller varje gång.73 Informantens betoning på att ”känna delaktighet som medlem” 

kan här ses som att vid varje gång det värvas nya medlemmar måste aktörerna inta nya roller, men 

också att de ansluts till det gemensamma intresset, de frågor nätverket arbetar med. Blir SERN 
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73 Callon, M. (1986), s. 196; Grint, K. & Woolgar, S. (1997), s. 28f   
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nätverket för stort och växer okontrollerat kan det bli svårt för alla aktörer att hitta sin roll i 

nätverket, där möjligheten till att känna delaktighet och få inflytande kan minska. Värvning av för 

många aktörer till nätverket, kan göra att det blir svårt att transformera spretande viljor och finna 

en solid identitet för SERN nätverket och vad det står för.     

    De tre följande uttalandena belyser vikten vid att nätverket ska utvidgas och ta in nya 

medlemmar. 

Jag kan också tänka en ny dimension i SERN som inte fanns tidigare och det har vi haft 
diskussioner i styrelsen om […] antingen är man medlem eller också är man partner […]. Det 
är också för att risken när man är ett nätverk och vi blir jättetajta […] kom inga nya, utan här är 
det jätteviktigt att vi även lyfter in andra för att det kommer att utveckla nätverket, så nu är det 
nästan så att vi har partners i de flesta projekt.  

Det vore lite spännande om det kom in någon mer italiensk region, som kanske har en annan 
struktur än Emilia-Romagna […] det skulle bli ett mer nätverk med Italien […]. Sen tror jag 
också att om vi fick med andra organisationer förutom kommuner, att vi skulle kunna få med 
näringslivet lite grann, turistnäring eller att vi skulle kunna få infrastruktur eller forskare med så 
skulle det också lyfta nätverket en hel del. Sen finns det alltid en gräns för hur stort ett nätverk 
kan bli innan det blir en organisation och jag är inte människa att säga var den gränsen går […] 
men få in lite flera, inte begränsa, antingen får man vara tydlig med att det är kommunala och 
offentliga organisationer som ska samverka, men det står det inte i styrdokumenten. 

Jag tror att ett nätverk kan öppna ingångar till andra nätverk om man gör det organiskt, men 
det gäller hela tiden att behålla legitimiteten i någonting […] att man vet vilka som är med och 
om man öppnar dörren, hur öppnar man dörren och varför öppnar man dörren och om man 
stänger dörren, varför gör man det, att man har klart för sig det […]  men börjar vi få in mera 
projekt som rullar så tror jag att det kommer öppnas […] nu är Spanien och Finland med i 
utbildning […]. Det behöver inte växa Italien på den leden utan det kan växa så att SERN blir 
Sweden Emilia Finland Spain Polen.  

I dessa tre uttalanden finns uppfattningen om att SERN borde utvidgas, både inom Italien så att 

det blir mer ett nätverk med Italien, men också att fler EU länder borde komma med i nätverket. 

I uttalanden betonas att nya aktörer ständigt måste enrolleras (värvas) till nätverket, för att 

nätverket ska fortsätta utvecklas. Processen av anslutningsfasen (enrolleringen) blir därmed 

betydelsefull för nätverket, så att fler aktörer kan ansluta som allierad till SERN:s intressen och 

mål. Desto fler medlemmar i nätverket, desto fler samarbetspartners finns det att bilda EU-

projekt med, vilket är ett utav SERN:s mål. Sedan tar en av informanterna upp att andra 

organisationer förutom kommuner borde tas med i nätverket som företag, universitet, 

verksamheter inom turistnäringen med mera, vilket skulle kunna ge nätverket en annan 

dimension. I styrdokumenten står det att SERN är öppet för civila aktörer som skolor, ideella 

föreningar och företag, men det är inte så många som är medlemmar. En informant betonar att 

antingen är nätverket tydlig med att det är kommunala och offentliga organisationer som ska 

samverka annars borde nätverket mer aktivt arbeta för att försöka få med andra organisationer. I 

ett av citaten belyses att det diskuteras inom styrelsen att nätverket ska utvecklas genom att ta in 

externa samverkans partners, där de antingen kan vara med som medlem, partners eller bara vara 

med vid projekt. I uttalandena från informanterna belyses vikten vid att diskutera betydelsen och 

vilka konsekvenser det kan få att ta in nya medlemmar och vilken roll de ska ha i nätverket.  
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Avslutande diskussion 

Mitt syfte med den här studien var att utifrån ett aktör-nätverksperspektiv studera hur 

Norrköpings kommun använder sig av nätverket SERN och vad nätverket har resulterat i sedan 

kommunens medlemskap år 2005. Studien har utgått ifrån två aspekter där den ena är aktörskapet 

och den andra är resultatet av medverkandet i SERN för Norrköpings kommun. Aktörerna i 

studien är tjänstemän och politiker från Norrköpings kommun.  

    I analysen har nätverksprocesserna för SERN nätverket beskrivits och vilka olika roller 

Norrköpings kommuns medarbetare har eller har haft i nätverket. Nätverksprocesserna har lyfts 

fram utifrån hur Norrköpings kommun gick med i nätverket, hur SERN:s styrelse har infört 

styrdokument för nätverkets utformning till att arbetsgrupperna har formulerat projektförslag 

inom de prioriterade områdena. Analysen har lyft fram att Norrköpings kommun blev enrollerade 

(värvade) till nätverket av representanter från SERN nätverket. Kommunen blev värvade till ett 

specifikt intresse med betoning på att deltagande i nätverk var en möjlighet att skapa kontakter 

mellan aktörer från både södra och norra Europa, där de tillsammans kunde skapa gemensamma 

EU-projekt. Den så kallade problematiseringsfasen tog sin början då aktörerna identifierades och 

värvades till nätverket med föreställningen att lösningen på deras problem var detsamma som 

representanterna de värvades av. Det är aktörer som har ett liknande intresse som mobiliseras till 

nätverket, där det skapas en gemensam lösning på problemet. Föreställningen om vilka lösningar 

nätverket kan ge dess medlemmar kan jämföras med informanternas beskrivningar av 

anledningen och drivkrafterna bakom deltagande i SERN nätverket. Norrköpings kommuns 

representanter menar att nätverket kan bidra till att utveckla kommunens egen verksamhet. Det 

lyfts fram att kommunen måste vara aktiv och framåt för att hela tiden utvecklas och därmed inte 

hamna efter andra kommuner och regioner, nationellt som internationellt. SERN nätverket 

framställs därför som en möjlighet för kommunen att ytterligare bredda sitt internationella 

samarbete, där deltagandet blir ett led i att fläta ihop Europa som en del av den europeiska 

integrationsprocessen. Samtidigt lyfts det fram att nätverket kan ge stabila allianser med många 

intressenter och parter att driva EU-projekt med. Efter denna fas går Norrköpings kommun med 

som medlem i SERN nätverket. Därpå följer intresseringsfasen, vilket Keith Grint och Steve 

Woolgar beskriver är en fas där det sker en gradvis upplösning av det existerande nätverket som 

ersätts av ett nytt nätverk genom värvningen av nya aktörer. De nyrekryterade aktörerna binds 

samman och blir en del av det nya nätverket, där aktörerna intar olika roller i nätverket.74 

Norrköpings kommun får tidigt en plats i styrelsen efter deras medlemskap i nätverket, vilket gör 

att de fick insyn i upplägget för nätverkets utformning och kommun försöker hitta formerna för 

sitt deltagande. En ny fas, enrolleringsfasen tar därefter sin början, som innebär att nätverket måste 

inta en starkare identitet. Aktörerna i nätverket ansluts som allierad till ett visst intresse och på så 

sätt styrker en uppfattning eller ståndpunkt. Representanter från Norrköpings kommun hade en 

viss kritik på SERN:s ledning och ville ha en mer handfast struktur och driv i styrelsen. 
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Kommunens representanter lyfter fram att det finns olika föreställningar bland ledamöterna hur 

en styrelse ska drivas, där de har olika sammanträdesrutiner. Samtidigt som det finns en 

nyfikenhet bland styrelseledamöterna att prova på något nytt betonas även vikten av trygghet. 

Norrköpings kommuns representanter förknippar styrelsearbete med ordning och reda, där de 

vill ha mer struktur på styrelsemötena. Här möts det bekanta och trygga med det främmande. Det 

sker en förhandling där de olika ledamöterna måste komma överens om hur styrelsen ska drivas. 

Diskursen om hur de ser på styrelsearbete, kan ses som en diskursiv kamp, där olika ofixerade 

tecken (element) försöker nå stabilitet genom att göra elementen till moment. Processen av 

anslutningsfasen (enrolleringen) är ett resultat av att alla aktörer har roller i ett gemensamt 

projekt, där eventuellt spretande viljor har transformerats och det nya nätverket uppnår en solid 

identitet. Ledamöterna i styrelsen kommer överens och skapar en gemensam syn för hur 

styrelsearbetet ska drivas genom införandet av styrdokument och organisatoriska rutiner. 

Införande av styrdokument gör att styrelsen har tillskrivit ett beteendemönster i nätverket som 

gör att styrdokumenten transformeras om till en aktant. Styrdokumenten med sitt budskap blir en 

aktant som tillskrivs ett användningsområde och vilket handlingsmönster nätverket ska följa som 

gör att nätverket nu får en något annorlunda utformning än tidigare. Strategin beskriver vilket 

fokus nätverket ska ha och vilka områden arbetet ska centreras kring, där det finns en 

förväntning om att medlemmarna i nätverket agerar eller förhoppningsvis arbetar enligt 

föreskrifterna i styrdokumentet. Styrdokumenten blir en trygghet för nätverket och dess 

medlemmar, för hur styrelsearbetet ska drivas och vilken inriktning nätverket ska ha. I strategin 

beskrivs att Lissabonstrategin utgör ramen eller fungerar som referens för nätverkets aktiviteter. 

Det betonas även behovet av ett ökat transnationellt samarbete inom EU, för att försöka hitta 

”europeiska” lösningar på lokala problem, där strategin ska vara rotad på EU-nivå men 

implementeras på lokal/regional nivå. Det sätt som strategin utformas på, med betoning på att 

uppfylla EU mål på en lokal nivå gör att SERN använder sig av diskursen om att fläta ihop 

Europa vid utformningen av nätverkets aktiviteter. Hallin och Malmberg belyser att det finns en 

föreställning om att integrationsprocessen i Västeuropa med ett gränslöst Europa, är ett sätt att 

främja ekonomisk tillväxt och teknologisk förnyelse vilket sker genom ökad konkurrens och 

rörlighet.75 Nätverkets representanter använder sig därmed av den dominerande diskursen för att 

legitimera arbetet som görs i nätverket. Sammanvävningen av både mänskliga och icke-mänskliga 

aktörer i nätverket blir därigenom ett led i konstruerandet av en identitet för SERN nätverket. 

Den sista fasen, mobiliseringsfasen, handlar om att både aktörer och aktanter har mobiliseras för att 

nätverket ska nå stabilisering. SERN nätverket når en tillfällig stabilisering, men kommer att 

fortsätta binda nya aktörer till nätverket, genom värvning av både mänskliga och icke-mänskliga 

aktörer. Det är ett ständigt behov att nätverket etablerar och reproducerar sig själv.  

    Det krävs en tillbakablick på informanternas drivkrafter till deltagandet i SERN nätverket, för 

att besvara frågeställningen om målen och anledningen till medverkandet i nätverket uppfylls. 

Informanterna belyser att de vill bredda perspektiv, utveckla kommunens verksamhet och hitta 
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nya arbetsmetoder. Sedan medlemskapet i SERN har Norrköpings kommun deltagit i olika 

aktiviteter, allt från styrelsearbetet, varit med i olika arbetsgrupper, hållit föredrag, varit med på 

seminarier, konferenser och deltagit i olika EU-projekt. Medarbetarna från Norrköpings kommun 

har innehaft olika roller i nätverket; styrelseledamot i styrelsen, varit samordnare och partner vid 

EU-projekt. Informanterna ger olika beskrivningar av deras upplevelser från deltagandet i 

nätverket. I analysen beskrivs bland annat att deltagandet i SERN har skapat ett större kontaktnät 

för kommunen och dess medarbetare. På EU-nivå genom kontakterna till regionen Emilia 

Romagna i Italien och andra EU-länder som har deltagit som extern partner vid EU-projekt. På 

nationell nivå har medarbetarna fått bättre kontakter till regionerna Västra Götaland och 

Norrbotten. Det har även skapats fler kontakter på lokal och regional nivå. Nätverket ses som en 

möjlighet för regionen att ha ett gemensamt internationellt utbyte där de tillsammans kan delta i 

projekt. I analysen har det lyfts fram att kommunen har deltagit i olika projekt, där vissa har 

fungerat bra, medan andra har fått trappats ner eller några har vidareutvecklats till nya projekt 

och samarbetskonstellationer. Utbildningsområdet tas ofta upp som exempel där samarbetet har 

fungerat bra, där projekten har varit på verksamhetsnivå. I analysen framgår att det varit svårt att 

hitta formerna för arbetet och få fram konkreta projekt inom vissa områden. Inom områdena 

miljö och välfärd beskrivs att det kan behövas en annan introduktion, där informanterna betonat 

att det innan ett samarbetsprojekt påbörjas krävs diskussion eller eventuellt förmöten kring 

förförståelsen. Deltagarna i projektet kan ha olika hållpunkter och synsätt, vilket gör att de kan 

behöva diskutera igenom varandras arbetssätt och synsätt inom den aktuella frågan, så att de 

tillsammans kan hitta gemensamma referensramar. Det lyfts fram att det är viktigt att 

arbetsgrupperna träffas i mindre grupper, då det krävs nära diskussion för att komma fram till 

konkreta projekt. I analysen lyfts aktivt deltagande upp som en förutsättning för att nätverket ska 

hållas vid liv. Det betonas att aktiviteterna som görs inom nätverket måste vara förankrade i 

Norrköpings kommuns egen verksamhet, så att det inte blir ett sidospår och att nätverket får 

legitimitet i den egna förvaltningen och i kommunen.  

    I analysen har nätverksprocesserna för hur projekt skapas, från idé till projektförslag, 

beskrivits. Vid utformningen av projekt finns det både en valfrihet och en styrning, där deltagarna 

måste förhålla sig till olika nivåer. Det kan vara både lokala, nationella och EU mål. Om 

medarbetarna ska göra EU-projekt sätter EU villkoren, där projekten måste anpassas efter EU:s 

mål. Samtidigt är skapandet av EU-projekt en möjlighet att få ekonomiskt bidrag om 

projektansökan blir godkänd av Europeiska kommissionen. Ett av SERN:s mål är att deltagarna i 

nätverket ska utveckla EU finansierade projekt. Om projekt inte utformas och leder vidare till 

EU-projekt, behöver de inte anpassas efter EU:s direktiv, men de måste fortfarande vara inom 

SERN:s mål och de lokala målen i kommunen. SERN har å andra sidan breda prioriterade 

områden så det finns många valmöjligheter, men det gör att deltagarnas egna kommuner eller 

förvaltningar måste kunna stå för projektets kostnader som i sin tur kan begränsa.  
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Blicka framåt 

I analysen lyfts det upp olika faktorer på hur informanterna anser att Norrköpings kommun kan 

stärkas genom deltagandet i SERN nätverket. Det tas bland annat upp att deltagandet i olika 

projekt kan utveckla medarbetarna och kommunens verksamhet om nya arbetsmetoder och 

arbetssätt utvecklas. Samarbetet är en kanal för kommunen att vara med i EU-projekt. 

Deltagandet i nätverket handlar inte bara om vilka erfarenheter och kunskaper kommunens 

medarbetare kan få av andra, utan också att deltagandet är en möjlighet för medarbetarna i 

kommunen att reflektera över sitt eget arbete. SERN nätverket är även ett sätt för kommunen att 

visa sig och synas, både nationellt som internationellt. I analysen lyfts det fram att Norrköpings 

kommun borde bli bättre på att marknadsföra sig själv som varumärke. Norrköpings kommuns 

logga blir en symbol som medarbetarna i kommunen försöker tillskriva en vision om vad 

kommunen står för. När andra aktörer ser Norrköpings kommuns logga i olika sammanhang, vill 

medarbetarna att de förknippar loggan med något positivt, en kommun de vill samarbeta med.  

    I analysen har även lyfts fram olika beskrivningar för hur nätverket ska fortsätta utvecklas. 

Informanterna i studien belyser att det finns potential till nya områden och projekt att samarbeta 

kring. Nedan ges exempel på några aspekter som tagits upp; fördjupa arbetet och utbytet inom 

SERN samarbetet, få fler EU-projekt, samt utveckla samarbete med universitet för att få in 

forskning kopplat till SERN arbetet. Det belyses att de olika prioriterade områdena skulle kunna 

integreras mer för att göra gemensamma projekt. Det lyfts även fram att medarbetarna som är 

från Norrköpings kommun också kan försöka använda sig av befintliga nätverk som redan finns i 

kommunen vid aktiviteter som görs inom SERN nätverket. Till detta beskrivs också att 

medarbetarna inom kommunen borde samarbeta och ta mer hjälp av varandra. Det lyfts fram att 

information om SERN och vad som görs inom de olika projekten behöver spridas mer, både 

inom den egna kommunen men även till andra kommuner. Det har lyfts upp att problematiken 

med språk kommunikationen är en viktig faktor som behöver förbättras, då språket på många 

sätt har satt gränserna för samarbetet där användningen av tolk blir en förlängning av samtalet. 

Samtidigt lyfts det fram att det kan vara en fördel för medarbetarna att använda ett annat språk.  

    Den här studien har visat på några aspekter kring vad deltagandet i nätverket har resulterat i 

för Norrköpings kommun. Fokus har varit på samarbetets dimensioner, drivkrafterna till 

samarbetet och vad de involverade tjänstemännen och politikerna från kommunen upplever sig 

ha fått ut av sitt deltagande i nätverket. Studien har väckt flera frågor kring nätverksbyggande och 

samarbetets betydelse för den egna kommunen och därför också ett intresse för fortsatta studier 

inom ämnesområdet. Det kan undras om den enskilda kommunen i framtiden blir mer beroende 

av samverkan med andra kommuner och regioner, nationellt som internationellt, för att fullgöra 

sina åtaganden. Vad kommer de här olika samarbetskonstellationerna att ha för betydelse för 

kommunens utformning, då kommunen sträcker sig över sina gränser? Vad får EU för betydelse 

för den enskilda kommunen, när internationella samarbeten utgår ifrån att ”europeiska lösningar” 

ska implementeras på den lokala/regionala nivån? Hur skapas ett intresse som är gemensamt för 

alla och vilka värden blir centrala i samarbetet?    
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