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Abstrakt  
Denna studie har en inriktning på kommunpolitik och dess påverkan på det kommunala projektet 

Make Sense. Syftet med studien är att undersöka hur kommunpolitiken i Sundsvall påverkar 

arbetssättet i det kommunala projektet Make Sense samt vad politiken tillför till projektet. Metoden 

som har använts i studien är kvalitativ. Fem intervjuer har utförts med tjänstemän, personal inom 

projektet samt en kommunalpolitiker inom socialnämnden. Genom en kvalitativ textanalys har 

intervjuerna analyserats samt att beslutsprotokoll från kommunfullmäktig har analyserats och sedan 

presenterats i kapitlet om resultat och analys.  

 

Det resultat som studien kommit fram till visar att den kommunala politiken i Sundsvall kommun 

inte har någon direkt påverkan på arbetssättet i projektet Make Sense. Däremot tillför 

kommunalpolitiken med bland annat natologi, soppkök, Slink-in stuga samt mötesplats.  

 

Nyckelord: Kommunalpolitik, kommunala projekt, Make Sense, Sundsvalls Kommun, EU-

medborgare.  
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1 Inledning  
I Sverige är politiken och styrningen både centraliserad och decentraliserad. Medborgare får 

vara med och rösta fram politiska representanter på både central, regional och lokal nivå. 

Politiker inom alla nivåer har som uppgift att fatta beslut som oftast återspeglas i samhället 

och påverkar landets medborgare (Petersson, 2006, 16–18).  

 

En politisk makt som är decentraliserad innebär att en del politiska och administrativa ansvar 

flyttas från central nivå till lokal nivå där instanser på lokal nivå får ett visst ansvar. I Sverige 

är det de svenska kommunerna som är den lokala nivån och alla svenska kommuner har en 

politisk styrning. Varje svensk kommun bär ett ansvar över sitt geografiska område men 

kommunerna arbetar även under regler och ramverk som reglerar kommunernas arbete. 

Kommunallagen (2017:725) är en av de lagar som reglerar arbetet inom kommunen och det är 

även en av de större lagarna som utger grunder för den kommunala verksamheten (Petersson, 

2006, 50).  

 

Politik som utgörs på en kommunal nivå handlar främst om politiska frågor samt 

beslutsfattande inom Sveriges kommuner och verksamheter. Som det nämns ovan i texten, 

finns det olika typer av nivåer i Sverige när det handlar om politiskt beslutfattande samt 

politisk styrning. I de svenska kommunerna ser det ut på ungefär samma sätt som det gör i 

den svenska politiska hierarkin, där den högsta beslutande församlingen i de svenska 

kommunerna är Kommunfullmäktige (Petersson, 2006, 146). Rollen som högsta 

beslutsfattande församling i kommunen innebär att det är kommunfullmäktige som 

bestämmer inom fyra specifika områden. De områden som de bestämmer över har och gör 

med besluta om mål och riktlinjer för verksamheten, besluta om kommunen samt landstingets 

ekonomiska ramar, ha kontroll och makt över kommunen samt landstinget och att genom val 

kunna utse ledamöter och ersättare i de kommunala nämnderna (Peterson, 2006, 146-147).   

 

I denna studie är syftet att undersöka hur kommunalpolitik i Sundsvall påverkar arbetssättet i 

projektet Make Sense samt vad politiken tillför med. Make Sense är ett projekt vars avsikt är 

att bidra till social inkludering och ökad egenmakt hos EU-medborgare som lever i social och 

ekonomisk utsatthet. Projektet har flertal deltagande aktörer och Sundsvalls kommun är en av 

tre kommuner som för tillfället bedriver projektet. I Sundsvall har projektet Make Sense 

pågått sedan september 2015 (Kommunförbundet Västernorrland, 2016). Eftersom att det är 
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beslutsfattare på lokal nivå som är med och fattar beslut om projektet Make Sense, kommer 

tre olika modeller om politikers agerande och arbete att analyseras.  

 

1.1 Problemformulering  
Däremot finns det problem med projekt som bedrivs i den offentliga sektorn, både på central 

och lokal nivå. Ett av problemen med kommunala projekt handlar om att kommuner tenderar 

till att anpassa sig till externa finansiärer. Projektet Make Sense är ett projekt som finansieras 

av den externa finansiären Fead (ESF, 2015). Konsekvenserna av detta blir att arbetets 

utformning, där man menar att externa finansiärer kan sätta upp regelverk för hur 

kommunerna ska arbeta. Risken med externa finansiärer är att man glömmer bort att fokusera 

på det lokala problemet och istället väljer att fokusera på den externa aktören. Det kan handla 

om att kommunen formar projektet efter aktören istället för det egentliga ändamålet (Forsell, 

Frid & Hall, 2013, 6, 8). Ett annat problem med projekt och kommuner är tiden, många 

projekt, precis som Make Sense, är tidsbestämda vilket i sin tur kan bli ett problem för både 

kommunen och samhället. Om ett kommunalt projekt är tidsbestämt kan det innebära 

problem när projektet tar slut. De grupper som är utsatta i samhället och som är i behov av 

projektet blir bortglömda eftersom att projektets arbetsgång går åt att fokusera på kortsiktiga 

och markanta resultat (Forsell, Frid & Hall, 2013, 6).  

 

1.2 Syfte & Frågeställning  
Syftet med denna uppsats är att undersöka vad politiken på den kommunala nivån bidrar 

med till kommunala projekt samt att undersöka om kommunalpolitiken påverkar projektets 

arbetssätt. Denna uppsats kommer att utgå ifrån ett pågående projekt, som kallas för Make 

Sense och detta projekt är aktuellt i tre olika kommuner i Norrland. Dock kommer denna 

uppsats endast att utgå ifrån Sundsvalls kommun. För att ta reda på hur Sundsvalls 

kommunalpolitik har en inverkan i projektet Make sense kommer följande frågeställningar att 

besvaras;  

 Hur påverkar Sundsvalls kommunalpolitik projektet Make Sense arbetssätt? 

 Vad tillför Sundsvalls kommunalpolitik med till projektet Make Sense?  

  

1.3 Avgränsning  
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Projektet Make Sense bedrivs på tre olika kommuner i Norrland. Sundsvall, Örnsköldsvik 

och Umeå kommun är de kommuner som är aktiva inom självaste Make Sense projektet. 

Denna uppsats kommer dock att begränsa sig till Sundsvalls kommun, eftersom att 

majoriteten utav de utsatta EU-medborgarna som är sammankopplade till projektet, 

befinner sig i Sundsvalls kommun, detta är även anledningen till att uppsatsen är 

begränsad till Sundsvalls kommun.   
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2. Bakgrund  
 

Detta kapitel kommer att handla om innebörden av kommunala projekt och specifikt om 

projektet Make Sense. Kapitlet är en bakgrundsbeskrivning för att ge en förklaring om vad 

kommunala projekt är, hur de arbetar samt vad projektet Make Sense arbetar med.  

 

2.1 Kommunala Projekt  
Att arbeta med projekt har blivit till en trend i den offentliga sektorn. Begreppet projekt är 

idag ett vanligt använt ord och innebörden av begreppet kan enligt författarna Anders 

Marttala och Åke Karlsson (2011, 11) oftast missbrukas. Ett projekt är en benämning på en 

arbetsform och Marttala och Klasson (2011, 10) har valt att förklara begreppet på följande vis;  

”Ett projekt är en tidsbegränsad och från övrig verksamhet unik och avgränsad aktivitet som genom 

styrning av resurser ska nå ett bestämt mål”  

Ett projekt är en benämning på arbetssätt som är tidsbegränsad och det skiljer sig dessutom 

från permanenta organisationer. Till skillnad från permanenta organisationer har varje projekt 

ett dominerande och specifikt syfte (Marttala & Åkesson, 2011, 12).  

 

Att ett projekt är kommunalt innebär att kommunen bedriver ett projekt inom kommunens 

geografiska gränser och att det är kommunen som själva valt att bedriva projektet. 

Kommuner kan också välja att delta i projekt, vilket då blir ett samspel mellan kommunen och 

de övriga inblandade aktörerna. Det finns inget som kan tvinga kommunen till att bedriva 

projekt utan vilka projekt kommunen väljer att bedriva är frivilliga. Ett projekt inom 

kommunen kan även ses som en samarbetsform, detta eftersom att inom många projekt finns 

de flera aktörer inblandade. Ett projekt inom kommunen kan även leda till samarbete mellan 

en kommun och en annan, eller mellan en kommun och en annan institution på både regional, 

nationell och internationell nivå (Sundsvall Kommun, 2017).  

 

Ett projekt som är kommunalt och som bedrivs av kommunen kan antingen finansernas av 

kommunen eller av andra aktörer. Ett kommunalt projekt kan även finansieras av 

samarbetspartner. Det är även möjligt att kommunen är står för medfinansiering. Det betyder 

att kommunen är med och bidrar med en liten del av finansieringen av de projekt som kan 

uppnå de övergripande målen i kommunen (Sundsvall Kommun, 2018).  
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2.2 Make Sense  
I Sundsvalls kommun bedrivs projekt med olika huvudmål och på olika nivåer, både 

nationella och internationella. Ett av de projekt som bedrivs i kommunen är projektet Make 

Sense. Projektet Make Sense är ett socialt projekt vars huvudsyfte är att hjälpa utsatta EU-

medborgare genom att bidra till social inkludering i samhället. Projektet riktar sig åt utsatta 

EU-medborgare som har det svårt socialt eller ekonomiskt och projektet har gett dem 

möjligheter att genom vägledning inkluderas mer i samhället. Exempelvis får utsatta EU-

medborgare anvisning till Arbetsförmedlingen och Skatteverket där de fick hjälp med viktig 

samhällsinformation vilket längre fram i tiden kan leda till bland annat ett arbete. Projektet 

Make Sense ger även EU-medborgare hjälp med att utöva sina hygieniska behov och ge dem 

värme och mat för dagen. I stugan Slink-In är EU-medborgare välkomna in för att få denna 

hjälp (Kommunförbundet Västernorrland, 2016).  

 

Projektet Make Sense är till för att skapa mötesplatser i tre svenska kommuner. Projektet 

startade den 2 september 2015 och avslutas den 2 september 2018, dock kommer projektet att 

avslutas 30 juni i Sundsvalls kommun. Sundsvall, Umeå och Örnsköldsvik är tre kommuner 

som valt att bedriva projektet i deras kommuner. Efter att en behovskartläggning av ett 

nittiotal utsatta EU-medborgare utfördes på dessa tre orter valde man att starta detta projekt. 

Projektet har hälsofrämjande och samhällsorienterande insatser och dessa bedöms behövas i 

de tre kommunerna där projektet pågår. I projektet deltar flera olika aktörer och projektet 

finansieras även av en extern internationell aktör (Kommunförbundet Västernorrland, 2016).  

 

Sundsvalls kommun är som tidigare nämnt en av de tre städer som valt att delta i projektet. 

Kommunen bedriver projektet men projektet har flera deltagagande aktörer samt att projektet 

finansieras av en extern aktör (Kommunförbundet Västernorrland, 2016).  

2.2.1. Fead och andra deltagande aktörer  

I ett projekt kan det finnas flera deltagande aktörer som tillsammans samarbetar för att nå det 

bestämda målet. Projektet Make Sense finansieras av externa aktören Fead. Att aktören är 

extern innebär att aktören inte deltar aktivt i projektet utan aktören Fead tillför endast med 

den finansiella delen. Fead är en förkortning för fonden för ekonomiskt bistånd och fonden är 

en del av EU:s 2020-strategi för fonder under perioden 2014 till 2020 (ESF, 2015). Fonden Fead 

kräver att projekt har hälsofrämjande eller samhällsorienterande mål. Fead kräver även att 

projektet har nära samarbete och starkt engagemang från och till civilsamhället. Fead har även 

andra riktlinjer som måste inkluderas i projektet för att Fead ska hjälpa till med 
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finansieringen. Fead har en horisontell princip vilket är en del av Fead förhållningssätt och 

ska obligatoriskt ingå i alla projekt. Riktlinjerna är indelade i jämställdhet, icke-diskriminering 

och tillgänglighet (ESF, 2015). Till en början handlar det om jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt att alla ska ha samma möjligheter. Tillgänglighet handlar om att man ska förbättra 

möjligheter för personer med funktionsnedsättning och att man ska underlätta integrationen i 

utbildningar och arbete. Feads tredje riktlinje handlar om icke-diskriminering och om att man 

inte ska bli diskriminerad på grund av kön, etniskt ursprung, religion, funktionsnedsättning, 

ålder och sexuell läggning. Det är viktigt att projektet har ett icke-diskriminerande syfte för att 

Fead ska finansiera projekt. Den sista riktlinjen av de horisontella principerna handlar om 

ekologisk hållbarhet och valbarhet vilket handlar om att projektet ska bidra till kraftig 

reducering av miljörisker och användandet av naturresurser som är ändliga (ESF, 2015).  

 

Utöver Sundsvalls kommun och Fead har projektet Make Sense fler deltagande aktörer. Som 

tidigare nämnt bedriver även Örnsköldsvik och Umeå kommun samma projekt. Svenska 

Kyrkan är en av aktör som deltar i projektet Make Sense, i Sundsvall är även föreningen Street 

Aid också en deltagande aktör i projektet samt Ny Framtid i Sundsvall. Vilka de övriga 

aktörer är beror lite på vilken kommun man deltar i eller undersöker. Det skiljer sig mellan de 

tre kommunerna när det gäller deltagande aktörer. Dock finansieras alla tre kommuner av 

samma aktör samt att Svenska Kyrkan är den aktör som är deltagande i alla tre kommuner 

(Kommunförbundet Västernorrland, 2016).  
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3. Teoretiska utgångspunkter  
 

I detta kapitel kommer jag presentera de teoretiska ramverk som står till grund för uppsatsen. 

Teorin kommer användas som ett analysverktyg i kapitlet resultat och analys. I detta kapitel 

kommer jag till en början att diskutera två strukturbaserade modeller och en intressebaserad 

modell för att sedan diskutera de teoretiska utgångspunkterna.   

 3.1 Public Policy  
I boken ”public Policy – A New Introduction” skriver författarna Christoph Knill och Jale 

Tosun om ämnet public policy. Boken är som en slags introduktion till ämnet offentlig 

förvaltning och offentlig styrning samtidigt som författarna redogör för olika typer av 

perspektiv och teorier som är kopplade till ämnet public policy.  

 

Knill och Tosun (2012, 3) skriver att inom statsvetenskapen finns det tre stora ämnen som 

korsar varandra och dessa kallas på engelska för polity, politics och policy. Om man tydliggör 

begreppen på svenska blir polity översatt till styrelseform eller statsskick, begreppet politics 

är precis som det låter politik och det sistnämnda begreppet vart lite mer svårtolkat och hade 

en breddare omfattning i allt från politik, riktlinjer, grundläggande handlingsprogram, etc. I 

den studie kommer dock dessa begrepp att används på engelska för att underlätta för läsarna 

vilket typ av begrepp man använder.  

 

Skribenterna (Knill & Tosun, 2012, 3-4) skriver att alla tre begrepp har en viktig roll i ett 

fungerande politiskt samhälle. Både polity och politics är viktigt och kommer till nytta när 

man ska analysera samt förklara politiska förändringar och politiska skillnader på både 

internationell, nationell och lokal nivå. 

 

Knill och Touson (2012, 4) skriver att ett lands institutioner och beslutsfattande är viktigt för 

att man ska kunna analysera public policy. I denna uppsats är jag intresserad av att studera 

politics inom kommunen, där jag vill undersöka hur kommunalpolitik i Sundsvall påverkar 

ett specifikt kommunalt projekts arbetssätt samt att jag vill analysera om kommunalpolitiken 

tillför något specifikt till projektet. Genom att använda mig av Knill och Tousons modeller av 

public policy kan jag studera politikens resultat och politikens påverkan på det kommunala 

projektet i Sundsvall. Knill och Touson (2012, 11) skriver att studerandet av public policy 

syftar till att analysera innehåll, orsak, förhållande och resultat av den legitima styrningen. I 

mitt fall är jag intresserad av att analysera förhållandet mellan den lokala politiken och det 
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kommunala projektet Make Sense. För att analysera detta kommer jag att använda mig utav 

två modeller som Knill och Touson skriver om och som används för att studera och analysera 

inom public policy(Knill & Tosun, 2012, 11).  

3.2 Två strukturbaserade modeller 
Den första modellen som kommer att användas för att analysera i detta fall är en 

strukturbaserad modell som på engelska kallas för structure-based model. Knill och Touson 

(2012, 70) skriver att denna modell lägger fokus på socioekonomiska problem som finns i 

samhället och vilket förser beslutsfattare med anledning till att modifiera public policy. För att 

förstå vad författarna menar med socioekonomiska problem redogör de för två modeller och 

dessa kallas för den socioekonomiska skolan och sociala klyftor.  

3.2.1. Den socioekonomiska skolan  

Enligt den socioekonomiska skolan har public policy ett ansvar för sociala och ekonomiska 

utvecklingar och problem som finns i ett samhälle. Detta grundar sig enligt Knill och Touson 

(2012, 71) i bland annat forskning från Emile Durkheim, Karl Marx och Adolph Wagner. 

Durkheim och Marx är två filosofer som introducerade konceptet av socioekonomisk 

stratifiering. Med koncept av socioekonomisk stratifiering menas ojämlikhet i samhället i form 

av rikedom, status och resurser. På senare tid har dessa argument blivit grunden till 

statsvetenskapliga studier om socioekonomiska problem (Knill & Touson, 2012, 71).  

 

Med den socioekonomiska skolan argumenterar Knill & Touson (2012, 71) för att 

socioekonomisk utveckling innebär positiva och negativa ändringar i ett befintligt samhälle. 

Dessa för- och nackdelar och det ständigt förändrande samhället, utgör ett behov i samhället 

för att ändra institutioner så att dessa kan fylla de funktioner som behövs. Ett exempel som 

författarna redogör för i boken handlar om industrialiseringen. Arbetare i tidigt 

industrialiserade samhällen var utsatta för nya produktionsprocesser som innehöll giftiga 

ämnen vilket i längden innebar att de anställda fick hälsoproblem. Som svar på detta problem, 

införde den politiska ledningen ett socialt trygghetssystem som täckte sjukhuskostnaderna. 

Med detta exempel argumenterar den socioekonomiska skolan för att det är public policys 

ansvar att rätta till de nackdelar som tillkommit efter industrialiseringen och de 

socioekonomiska ojämlikheterna (Knill & Touson, 2012, 71-72).  

 

Den analytiska styrkan av att använda den socioekonomiska skolan som analysverktyg är att 

den tar hänsyn till utveckling i samhället för att förklara politiken. Den socioekonomiska 
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skolan kan även användas för att analysera och studera både politik och fenomen i samhälle 

och ekonomi (Knill & Touson, 2012, 73).  

3.2.2. Klyvningsmetoden  

Klyvningsmetoden är den andra byggstenen inom den strukturbaserade modellen. 

Kylningsmetoden baseras på iden om att socioekonomiska problem som finns i samhällen och 

det påverkar politiken. De socioekonomiska problemen kan påverka politiken och de 

politiska besluten på så vis att det skapar fördelningar mellan sociala grupper vilket i sin tur 

skapar olika uppfattningar om problemen och hur de ska lösas. Dessa skillnader syns oftast i 

olika politiska partier där olika partier lägger olika mycket fokus på socioekonomiska 

problem och hur dessa problem ska lösas (Knill & Touson, 2012, 74).  

 

Författaren skriver om historiska klyftor, som exempelvis klyftor mellan centrum och periferi, 

staten och kyrkan samt tjänstemän och arbetare. Författarna skriver även om aktuella klyftor 

som kan stå till grund för politiska beslut och dessa är klyftor mellan materialist och post-

materialist eller öppna och stängda samhälle (Knill & Touson, 2012, 74–75).  

 

Till skillnad från den socioekonomiska skolan fokuserar klyvningsmetoden på analys av 

politik och politiska beslut som påverkas av klyftor i samhället.  Den socioekonomiska skolan 

används istället för att analysera sociala och ekonomiska utvecklingar i samhället i samband 

med ekonomi. Den socioekonomiska skolan menar att negativa effekter av social och 

ekonomisk jämlikhet är ett politiskt problem och därför är det upp till politiker att lösa 

problemen medan klyvningsmetoden talar för att klyftor i samhället påverkar politiska beslut. 

Det gemensamma för de både modellerna är att de instiftar sig i industrialismen (Knill & 

Touson, 2012, 74–75). Den strukturbaserade modellen består av den socioekonomiska skolan 

och klyvningsmetoden som är två analysverktyg som förklarar vad som påverkar de politiska 

besluten samt hur politiken ska arbeta för att lösa problem i samhället. Inom statsvetenskapen 

är användandet av klyvningsmodellen väldigt tillbakadraget och det beskriv som att denna 

modell inte används lika mycket som den socioekonomiska skolan (Knill & Touson, 2012, 75). 

Dock har forskarna Gary Marks och Carole J. Wilson använt sig av bland annat 

klyvningsmetoden för att diskutera påverkan på politiska partier i frågan om EU.  

3.2.3. Klyvningsmetoden i samband med politik och integration 

I artiklen ”The Past in the Present” skriver Marks och Wilson (2000, 433) om nationella 

politikers position I frågan om EU-integration under perioden 1984–1996. Författarna 
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använder sig av teorier om partiideologer och klyvningsmetoden för att förklara hur 

nationella politiska partier ställer sig till det dåvarande problemet. Författarna kommer fram 

till att de teoretiska utgångspunkterna förklarar deras problem där de förstår att partiers 

ideologiska ståndpunkt förklarar partiets attityd gentemot den europeiska integrationen 

under den specifika tidsperioden (Marks & Wilson, 2000, 435). Klyvningsmetoden ger en 

kraftfull förklaring till partipolitikens agerande i denna typ utav fråga.  

 

Marks och Wilson (2000, 437) skriver att de antagit att sociala klyftor formar politiska partier 

och konkurrensen mellan dem. Detta i sin tur påverkar partiernas politiska position. 

Skapandet av EU och politikers inställning till detta däremot skapar en klyfta mellan 

partierna där författarna skiljer på vänster och högerskalan. Utifrån Marks och Wilsons artikel 

om klyftor mellan politiska partier kan man tolka de som klyvningsmetoden påverkar 

inställningen i partiet vilket i sin tur påverkar de politiska besluten som tas.  

3.3 Intressebaserad modell   
Den intressebaserade modellen innehåller även den olika byggstenar som förklarar politikers 

beteende. Författarna Knill och Touson (2012, 82–85) beskriver tre modeller som på olika sätt 

förklarar hur intresse påverkar politiskt beteende och strategiskt handlande av aktörer. En 

intressebaserad modell som förklarar politikers och andra deltagande aktörers handlande 

kallar författarna för Concepts of Rationality vilket på svenska kan översättas som koncept av 

rationalitet.  

3.3.1. Koncept av rationalitet  

Vid en analys bör man skilja på full rationalitet och avgränsad rationalitet. 

När man analyserar inblandade aktörer bör man fokusera på om forskaren ska analysera dem 

som fullt rationella eller avgränsad rationella. En fullt rationell aktör förväntas att ta politiska 

beslut som maximera deras egna intressen (Knill & Tousan, 2012, 83). 

 

 Ett politiskt val eller beslut som är fullt rationellt måste karakteriseras av två faktorer. Till en 

början måste beslutet vara genomarbetat. För det andra måste det vara transitivt. Att det är 

transitivt innebär att om alternativ A är sammankopplat till alternativ B och om alternativ B 

och C är sammankopplade, måste även alternativen A och C vara sammankopplade (Knill & 

Tousan, 2012, 83).  
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För att förklara vad Knill och Tousan menar med detta har författarna konstruerat ett 

exempel.  Exempelvis har beslutsfattare tre alternativ att välja mellan för att minska utsläppet 

av växthusgaser. Första alternativet är expansion av kärnkraftsproduktion, andra är 

införandet av skatt på energiintensiv industri och det tredje är att införa isolerings bidrag för 

husägare. Egentligen finns det mer än tre alternativ, men för beslutsfattarna existerar enbart 

dessa alternativ(Knill & Tousan, 2012, 83). Det bästa är om alternativen kan rangordnas av 

beslutsfattarna och det är ännu bättre om man kan se hur alternativen är sammankopplade. 

Konceptet av fullt rationellt agerande är dock lite komplicerat i dessa sammanhang. 

Konceptet ligger på antagandet om att den som har den bästa tillgängliga informationen och 

kan använda den korrekt i valet om de tre alternativen, är den beslutsfattare som kommer att 

maximera sitt eget intresse i samband med beslutsfattningen (Knill & Tousan, 2012, 83).  

 

Författarna Knill och Tousan (2012, 83) skriver även om Herbert Simon som utvecklaren av 

konceptet av avgränsad rationalitet. Konceptet av avgränsad rationalitet liknar konceptet av 

full rationalitet men till skillnad från den fulla rationaliteten antar den avgränsade att aktörer 

är målinriktade även om är de medvetna om sina begränsningar. Skillnaden innebär att den 

fulla rationella aktören fokuserar på maximering medan den avgränsade rationella aktören 

fokuserar på tillfredställande. Med tillfredställande i samband med beslutsfattning menas det 

att politiker tenderar på att välja de alternativ som är tillfredställande resultatmässigt. Att ett 

resultat är tillfredställande innebär att resultatet främst tillfredsställer politikernas intresse 

(Knill & Touson, 2012, 84). 

 

Både typerna av rationellt handlande beskriver politikers handlande i beslutsfattning. Både 

typerna i modellen kallas för rationella men de skiljs åt när det gäller beslutfattande. Antingen 

kan beslutsfattare ha målinriktad inställning i samband med beslutsfattningen, eller kan de 

vara ute efter en tillfredställande lösning på problem och därför har de ett avgränsat rationellt 

beteende i samband med beslutsfattning.  

3.3.2 Avgränsad rationalitet och de fyra principerna  

I artikeln ”Bounded Rationality and Political Science: Lessons from Public Administration and 

Public Policy” skriver Bryan D. Jones (2003, 395) om hur forskare glömmer bort små detaljer 

som förklarar människans tankemönster i samband med politik. I artikeln använder Jones sig 

utav Herbert Simons modell av avgränsad rationalitet när han försöker förklarar människans 

beteende inom makropolitiken. I studien försöker författaren visa hur den fulla rationaliteten 
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inte ger tillfredställande vetenskaplig förutsattbarhet eftersom att den avgränsade 

rationaliteten är en självständig process(Jones, 2003, 395).  

 

I artikeln skriver Jones (2003, 296) om Herbert Simon som utvecklade teorin om avgränsad 

rationalitet. Simon har publicerat flera avhandlingar och artiklar där han studerar ämnet. Den 

avgränsade rationaliteten har sitt ursprung i kritiken mot den fullt rationaliteten, vilket är en 

av de två typerna inom konceptet av rationalitet (Knill & Touson, 2012, 83). Simon har i 

utvecklingen av den avgränsade rationaliteten försökt att belysa de positiva aspekterna i 

människans handlande baserat på vetenskapliga principer (Jones, 2003, 398).  

Den första principen kallas på svenska för principen om avsedd rationalitet. Denna princip 

handlar om att människor är målinriktade men att de oftast misslyckas. Misslyckandet beror 

på ett samspel av aspekter så som kognitiv uppbyggnad och komplexiteten i miljön. Detta 

betyder med andra ord att man analyserar en persons målinriktade beteende och ser över hur 

deras känslor påverkar eller stör målinriktningen (Jones, 2003, 297–298). Simons första princip 

skulle betyda att politikers beteende när de ska fatta beslut påverkas av deras känslor. 

Exempelvis på känslor som kan spela roll för politikernas påverkan på Make Sense är empati.  

 

Den andra principen kallar Simon för princip för anpassning. Denna princip innebär att 

människors agerande kan förklaras av arbetsmiljön. Detta innebär att människor anpassar sig 

till det klimat som arbetet omfattar. Det kan exempelvis handla om motivation från 

arbetskollegor (Jones, 2003, 398). Den tredje principen som Simon skriver om är 

osäkerhetsprincipen. Denna princip handlar om osäkerhet i samband med mänsklig 

beslutsfattning. Simon menar att beslutsfattare har svårt att fatta beslut när de har svårt med 

att bedöma risker eller dra slutsatser eftersom att de är osäkra (Jones, 2003, 398). Exempelvis 

kan det handla om att politiker inte har tillräcklig kunskap om ett ämne och därför skapar det 

en viss osäkerhet i samband med beslutsfattningen.  

 

Den sista principen kallas för principen om trade-off. Trade-off principen innebär att 

beslutsfattare har svårt att byta ett mål mot ett annat när det handlar om att fatta beslut. 

Principen säger att avgränsad rationalitet inte kommer leda till maximeringsbeteende 

eftersom människor har svårt med trade-off (Jones, 2003, 399). De fyra principerna som Simon 

har konstruerat beskriver olika typer av avgränsad rationalitet. De fyra principerna beskriver 

begränsningar som beslutsfattare är medvetna om samt om begränsningar som förklarar 

beslutsfattares agerande vid olika tillfällen. De fyra principerna av avgränsad rationalitet 
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kommer att användas för att analysera politikers beslutsfattning och påverkan på det 

kommunala projektet Make Sense.  

3.4 Teoretisk Summering  
I detta kapitel har tre modellen presenterats som på olika sätt förklarar bakgrunden till 

politikers agerande i olika politiska frågor. Knill och Touson (2012, 71,74–75, 83–85) skriver 

främst om tre olika typer av modeller. Den socioekonomiska skolan och klyvningsmetoden är 

två modeller som är strukturbaserade och modellerna fokuserar främst på det sociala och 

ekonomiska i samhället. Den förstnämnda modellen fokuserar på socioekonomiska skillnader 

i samhället och författarna skriver att enligt modellen förväntas politiker lösa problemet med 

konsekvenserna av ojämlikheterna.  Klyvningsmetoden däremot förklarar hur samhällsklyftor 

påverkar beslut som tas inom politiken. Författarna Marks och Wilson (2000, 435, 437) skriver 

även om klyvningsmetoden där de kommer fram till att klyvningsmetoden dessutom kan 

förklara skillnader mellan de politiska partierna i bland annat frågan om EU och politiska 

partier, där Marks och Wilson har utgått ifrån teorier om partiideologer för att förklara sitt 

problem.  

 

Det kommunala projektet Make Sense handlar om social och ekonomisk inkludering i 

samhället där huvudsyftet är att EU-medborgare ska få hjälp med denna biten. Både den 

socioekonomiska skolan och klyvningsmetoden riktar in sig på socioekonomiska skillnader i 

samhället och därför kommer både modellerna att användas för att analysera 

kommunalpolitikers handlande och deras påverkan på det kommunala projektet Make Sense 

arbetssätt.  

 

Till skillnad från de strukturbaserade modellerna skriver Knill och Touson (2012, 82–83) även 

om intressebaserade modeller. Dessa modeller förklarar beslutsfattarens handlande i 

samband med beslut. Modellerna ger en förklaring på hur man på olika sätt kan agera för sitt 

eget intresse i samband med beslutsfattande. Modellen Konceptet av Rationalitet beskriver 

hur bland annat avgränsad rationalitet påverkar beslutsfattarna (Knill & Touson, 2012, 84). I 

denna uppsats kommer jag att använda mig av de fyra principerna av avgränsad rationalitet 

för att försöka förklara politikers agerande när de fattar beslut om det kommunala projektet.  
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4. Metod & Material 
Detta kapitel kommer att handla om vilket typ av metod som har valts för att analysera 

materialet samt vilket tillvägagångsätt som har används för att samla in materialet till denna 

studie. Jag kommer även att lyfta fram vilket urval som valts samt begrep som validitet, 

reliabilitet och etisk ställningstagande i detta kapitel.  

 

4.1 Metod 
Metoden som kommer att användas i denna uppsats är en kvalitativ textanalys, som på bästa 

sätt ska besvara studien syfte. När man utgår ifrån en kvalitativ textanalys är det viktigt att 

man ser helheten i texter som man utgår ifrån (Esaiasson m.fl. 2012, 210). Detta gör man för att 

lyfta fram det centrala aspekterna i texterna samt att man generellt är intresserad utav att få ut 

de specifikt centrala aspekterna som bidra till meningsskapande processer (Esaiasson m.fl. 

2012, 210). Utifrån kvalitativa textanalys handlar det även om hur man tolkar det man läser 

eller vad man väljer att utgå ifrån, det vill säga att individer tolkar olika texter och meningar 

på olika sätt, därför blir hur man tolkar en texts betydelse en viktig faktor i textanalys men 

även att man väljer texter som på något sätt är anknutna till det man vill studera (Esaiasson 

m.fl. 2012, 211 ). Anledningen till varför just en kvalitativ textanalys valdes som metod i den 

studie är för att jag främst kommer att analysera intervjuer som har utförts, men jag kommer 

även att utgå ifrån texter, böcker, webbsidor samt protokoll från kommunfullmäktige i 

Sundsvall. Vilket gör att en kvalitativ textanalys blir den mest lämpliga metoden att använda i 

detta fall. Genom den kvalitativa textanalys kommer jag som skribent att tolka och analysera 

de insamlade materialet samt texter. Det kommer även att utföras tematiseringar samt 

kodningar av de insamlade materialet för att lyfta fram intervjuernas centrala innehåll 

(Esaiasson m.fl. 2012. 210).   

 

4.2 Material 
Det material som kommer att ligga till grund för denna studie är främst materialet som har 

samlats in genom samtalsintervjuer med anonyma tjänstemän från Sundsvalls kommun, samt 

personer som arbetar inom projekt och en politiker som har vart med och svara på frågorna 

skriftligt. Intervjuerna som har valts att genomföras är semi-strukturerade intervjuer. När 

man använder sig utav en semi-strukturerad intervju innebär det att ämnet kring självaste 

intervju samt intervjufrågorna är förbestämda, vilket innebär att intervju ska ha en specifik 

inriktning på det ämne som rör det man studerar. Att använda sig utav en semi-strukturerad 
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intervju innebär även att följdfrågor kan ställas om man som intervjuare känner att man inte 

fick någon fråga besvarad i helhet (Dalen, 2008, 30-31). 

Innan man påbörjar en intervju har men en hel del förberedelser att göra, först och främst ska 

man ha kontaktat de personer som ska intervjuas samt kontrollera om de kan ställa upp på en 

intervju. När man har gjort detta och veta att man har personer att intervjua, är det då viktigt 

att man har en intervjuguide. En intervjuguide innebär att man förbereder frågor som man 

vill ha besvarat under intervjun, detta göra man främst när man utför en strukturerad eller 

semi-strukturerad intervju (Dalen, 2008, 31). När man väljer att utför en intervju kan det var 

bra som intervjuare att ta med sig intervjuguiden under intervjuns gång samt att vara påläst 

inom det ämne som intervjun ska handla om. När man genomför en intervju kan det var bra 

att ta med sig tekniska hjälpmedel, det vill säga en bandspelare eller inspelningsmaskin, 

mobil fungerar också för att spela in intervju. Det är även viktigt att meddela personen om att 

de har rätt till att vara anonyma om det är något de vill vara samt att de har rätt att avstå eller 

avsluta intervju när som helst under intervjuns gång (Dalen, 2008, 32). Intervjuerna som har 

utförts till denna studie, har skett genom telefon och blivit inspelade av en inspelningsmaskin 

för att man sedan ska kunna transkribera intervjuerna, jag som intervjuare har fått ett 

godkännande av intervjupersonerna att spela in samt att alla som blev intervjuade ville vara 

anonyma. Dock var det en av personerna som inte kunde ställe upp på en muntlig intervju 

och valde då istället att svara på intervjufrågorna skriftligt. För att underlätta intervjuerna, så 

valde en av intervjupersonerna att skicka protokollen från kommunfullmäktiges beslut när 

projektet Make Sense startade i Sundsvalls kommun och dessa protokoll kan man även hitta 

på Sundsvall kommuns webbsida (Sundsvalls kommun, C, 2015) 

 

4.3 Urval av intervjupersoner 
 Denna studie kommer att utgå ifrån ett strategiskt urval. Att ett urval är strategiskt innebär 

att man redan i förväg har bestämt hur måltavlor för intervjun. Detta innebär att man väljer 

intervjupersoner efter egenskaper som behövs för din intervju. Strategiska utvalda fall är 

visserligen inte representativa för populationen i helhet, utan man fokuserar på specifika 

aspekter eller personer som kan besvara det man söker efter (Esaiasson m.fl. 2012, 159).  

 

För att få så specifika svara till de frågorna som ställs, är det viktigt att man väljer rätt typ av 

personer att intervju. I denna studie har fem personer intervjuats, där det är två tjänstemän, 

en politiker samt två personer som arbetare i projekt. 

 



 

20 
 

Intervjuerna som har genomförts är mellan 15-30 minuter långa och som det nämns ovan var 

det fem personer som valde att ställa upp.  De utvalda personerna till intervjuerna är lämpliga 

respondenter som har en inblick i självaste projektet och är själva delaktiga i projektet på 

något sätt, men även att de har inblick i den kommunalpolitiken som har någon typ av 

inverkan i projektet. Intervjuerna som har genomförts, skedd genom telefonintervjuer och de 

spelades in, dock som det nämns tidigare i texten, var det en person som besvarade frågorna 

skriftligt.   

 

4.4 Analys av material   
För att analyser det material som jag samlat in kommer jag att använda mig av en kvalitativ 

textanalys. När man använder sig av textanalys är det främsta intresset mening och 

meningsskapande och eftersom att mening uttrycks genom både skriftligt och muntligt språk 

kan man belysa meningen genom en textanalys (Esaiasson m.fl. 2012, 193). När man arbetar 

med kvalitativ textanalys kan man använda sig av flera olika verktyg. Dock så måste man 

alltid läsa texter noggrant, det vill säga att man läser texter mer än en gång samt att man 

kritiskt granskar de man läser. 

 

I en textanalys är det till en början viktigt att man preciserar de analytiska redskapen. De 

analytiska redskapen ska vara kopplade till det centrala ämnet i studien samt till de 

forskningsfrågor man arbetar med. I min textanalys kommer jag koda och kategorisera. Detta 

görs för att man ska underlätta arbetet samt för att man ska sortera bort onödiga fakta som 

inte är relevant för studien (Esaiasson m.fl. 2012, 210). Enligt Borgström och Boreus (2012, 89) 

finns det två huvudfunktioner med text och språk. Antingen en innebördsfunktion eller en 

interpersonell funktion. Med denna textanalys vill jag belysa innebördsfunktionen med texter 

och de transkriberade intervjumaterialet eftersom att jag vill hitta det som uttrycks i texten 

och det som är relevant för studiens centrala ämne och forskningsfråga.  För att kunna 

genomföra en textanalys på de insamlade materialet kommer jag till en början att arbeta med 

kodning. När man kodar ett material bestämmer man i förväg vad som ska räknas in i 

kategorin (Esaiasson m.fl. 2012, 210). Jag har valt att utgå ifrån studiens centrala ämnen och 

frågeställningar när jag i förväg bestämmer koderna jag går efter. Efter att kodning har 

genomfört gör man en sammanställning som ska sammanfatta det mest centrala i texten.  

När man arbetar med textanalyser arbetar man mycket med tolkning. Det är författarens 

uppgift att tolka textens budskap som i vissa fall kan vara dolda. Esaiasson m.fl. (2017, 211) 

skriver om hermeneutik, vilket handlar om läran om läsning och tolkning. Tolkningsarbetet är 
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en central del av kvalitativa textanalyser eftersom att man måste göra en tolkning för att förstå 

meningen med texten. Att arbeta med hermeneutik i samband med det texter, regelverk och 

riktlinjer från kommunen är inte relevant eftersom att man oftast kan tolka det ordagrant 

(Esaiasson m.fl. 2012, 211). Men vid analys av det transkriberande intervjumaterialet måste jag 

arbeta mycket med tolkning eftersom att det ibland kan finns otydliga svar eller dolda 

budskap i det som svarspersonerna pratar om.  

 

4.5 Validitet & Reliabilitet  
Studier som involverar intervjumetod som materialinsamling handlar oftast om att samla in 

information och erfarenheter av personer som är relevanta för studien. Vid användning av 

intervjumetod är det även relevant att förhålla sig till validitet och reliabilitet för att 

forskningen ska få en hög kvalité och trovärdighet. Kortfattat betyder validitet att man mäter 

det som är relevant för kontexten medan reliabilitet betyder att man mäter det på ett 

tillämpligt sätt (Esaiasson m.fl. 2012, 56).  

 

Validitet i samband med kvalitativa intervjumetoder innebär att man har kvalité på 

intervjuerna som man har genomfört (Esaiasson m.fl. 2012, 57).  Till en början är det viktigt att 

rätt personer intervjuas. Med rätt personer så menar man personer som är relevanta för 

studien och personer som kan medföra information eller någon typ av erfarenhet som på 

något vis kan besvara min frågeställning. Dessutom är det viktigt att dessa personer som 

intervjuas arbetar med integration, politik och även med projektet Make Sense. För att kvalité 

på intervjuerna ska bli så bra som möjligt så har jag som tidigare nämnts arbetat igenom en 

intervjuguide. Intervjuguiden innehåller frågor som på något sätt berör min frågeställning och 

mitt syfte. Detta gör att jag mäter det som är relevant för kontexten, alltså att jag har 

validitet(Esaiasson m.fl. 2012, 63).  

 

Även arbetet med reliabilitet i denna studie kommer handla mycket om samtalsintervjuerna, 

eftersom att intervjuerna är den största delen av materialet i studien. För att min studie ska ha 

hög reliabilitet kommer jag främst att arbeta med tillförligheten med materialet. Jag kommer 

att använda mig av samma intervjuguide till varje intervju för att alla intervjuer ska belysa 

den centrala punkten i studien vilket även kan öka pålitligheten av materialinsamlingen. 

Eftersom att tjänstemän på kommunen, politiker samt personer som arbetar på projektet är 

min främsta informationskälla är pålitligheten hög eftersom att de kommer att informera mig 

om deras arbete. För att få hög reliabilitet har jag även transkriberat mina intervjuer som 
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spelas in under intervjutillfället. Detta medför att jag inte kan missa några viktiga aspekter 

eller meningar som sägs under intervjun vilket leder till att jag ökar tillförligheten i mitt 

material.  

 

4.6 Etiska ställningstagande  
När man utför studier som involverar människor är det viktigt att forskningen förhåller sig till 

forskningsetik. Redan innan man börjar med utförandet av sin studie är det viktigt att man 

har tänkt över samt arbetat med etiska frågor. I boken Handbok i Kvalitativa Metoder skriver 

Göran Ahrne och Peter Svensson (2015, 28) om etiska frågor och huruvida man arbetar med 

dessa frågor i olika studier. Författarna skriver om moraliskt handlande i samband med 

forskning och menar att moraliskt handlande och etik kan handla om flera olika aspekter. 

Dock så skiljer Ahrne och Svensson (2015, 28) på teleologisk och deontologisk etik. I denna 

studie kommer jag att arbeta utifrån deontologisk etik vilket handlar om att man utför en etisk 

handling som följer regler och plikt. Denna etiska position innebär att forskare förhåller sig till 

regler kring etik när man arbetar med studier som involverar människor på ett eller annat vis. 

Eftersom att jag arbetat med samtalsintervjuer för att samla in mitt material är etiska 

ställningstagande mycket viktigt för mitt arbete.  

 

Vetenskapsrådet har på sin hemsida gått ut med tydliga regler och principer för hur man ska 

bedriva forskning. Vetenskapsrådet är huvudpunkten för forskningsetiska principer i Sverige 

idag (Ahrne & Svensson, 2015, 29). På Vetenskapsrådet framgår det att huvudpunkten för att 

bedriva forskning som involverar människor är att värna om principen om informerat 

samtycke. Informerat samtycke innebär att forskaren informerar de personer som deltar i 

forskningen om vad studien innebär samt att de själva får avgöra om de vill delta i studien. I 

denna studie kommer jag att utgå ifrån denna huvudprincip i arbetet med 

samtalsintervjuerna. Det är viktigt att alla involverade politiker, tjänstemän och personer som 

arbetare inom projektet frivilligt vill delta i en intervju.   

En annan princip som är relevant i min studie är princip om konfidentialitet(Ahrne & 

Svensson, 2015, 29). Denna princip handlar om att personuppgifter som anskaffats i 

forskningssyfte ska bevaras och redovisas på ett sådan vis att studiens deltagare inte kan 

identifieras av utomstående individer. När jag utför intervjuer kommer jag att utlova 

anonymitet till de tjänstemän som deltar och dessutom kommer deras kontaktuppgifter 

bevaras på ett sådan vis att endast jag som forskare kan ta del av dem. Eftersom jag även 

kommer att ta hjälp av tekniska hjälpmedel för att spela in intervjuerna kommer jag självklart 
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att fråga om tillåtelse innan intervjun börjar. Det är viktigt att informanterna känner sig säkra 

under intervjun (Ahrne & Svensson, 2015, 29).  
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5. Resultat & Analys   
 

I detta kapitel kommer jag presentera resultatet från de insamlade materialet och analysera 

det utifrån de teoretiska ramverk som tidigare presenterats. Det insamlade materialet är i 

form av intervjuer som kommer att presenteras i form av utvalda citat som i sin tur kommer 

förklaras, diskuteras och analyseras. Svarspersonerna som deltagit i intervjuerna kommer att 

benämnas utifrån deras tjänstetitel, exempelvis tjänsteman eller politiker. Till en början 

kommer jag att prata om det politiska området för att sedan vidare presentera hur 

kommunalpolitiken påverkar projektets arbetssätt samt vad politiken tillför med till projektet.  

 

5.1 Område inom kommunalpolitiken  
 Syftet med projektet är att bidra till social inkludering bland utsatta EU-medborgare i bland 

annat Sundsvalls kommun. Det är politiker i Sundsvalls kommun som har varit med och 

beslutat om projektet. En av de intervjuade personerna förklarar hur projektet först 

förväntades tillhöra FAVI, som är förvaltningen för arbetsmarknad, vuxenutbildning och 

integration. Avdelningen tillhör kommunen och arbetar med bland annat frågor om 

flyktingar, Komvux och samhällsorientering för personer som behöver det. (Sundsvalls 

kommun, A, 2018). Personen i fråga pratar om projektets område på följande vis;  

 

”I början så var det ju FAVI som sökte pengarna men sen la man fråga direkt på socialnämnders kontor 

istället, utan något formellt beslut. För ibland blir man förvånad när man jobbar kommunalt, för man 

tror allt går korrekt och stegvis och rätt till, så FAVI som sökte detta var ju som en tjänstemans  

sökande, men de blev direkt ett område inom socialnämnden kan man säga.”  - Tjänsteman 1  

 

Personen i fråga förklarar hur projektet dirigeras till Socialnämnden eftersom att projektet 

handlar om människor. Enligt socialtjänstlagen (2001:453) har kommunen ansvar för alla 

individer som vistas inom kommunens geografiska område, det spelar ingen roll om 

personen i fråga saknar svenskt medborgarskap. Däremot säger kommunallagen (2017:725) 

att kommuner själva får ta hand om sådant som staten inte ska hantera. Detta innebär att det 

är kommunens ansvar att ta hand om EU-medborgare som vistas inom deras geografiska 

område men kommunen måste följa lagstiftningen från den nationella nivån. Kommuner kan 

alltså inte göra annat än det som finns lagstadgat (Sundsvalls kommun, B, 2018).  
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Beslut som tas inom kommunen omfattar inte alltid samma institutioner och aktörer (Bolin, 

Nyhlén & Olausson, 2015, 15). Beslut som berör projektet Make Sense berör socialnämnden 

och det är i nämnden beslut om projektet tas.   

5.1.1. Socialnämnden  

Socialnämnden är den nämnd som ansvarar för frågor som rör äldreomsorg, individ- och 

familjeomsorg samt omsorg om funktionsnedsatta. I socialnämnden finns två utskott där 

politikerna sitter. Arbetsutskottet består av fem politiker och familjeomsorgsutskottet består 

också av fem politiker. I socialnämnden finns det även en nämndsordförande som består av 

en kommunalpolitiker. Nämndsordförande beslutar tillsammans med sina politiska kollegor 

om beslut som rör något av nämndens arbetsområde (Sundsvalls kommun, D, 2015).  

 

I socialnämnden har man även fattat beslut om projektet Make Sense. En av 

intervjupersonerna förklarar hur även andra politiker kan ha en inverkan på beslut som tas 

om projektet. Detta förklarar personen på följande vis;  

 

”Kommunen är ju deltagare i projektet, för det är ju dem som har beslutat om att ha projekt i denna 

kommun, så där har dem ju otroligt stor påverkan på projektet. Utifrån nämnden så har det ju 

KF(kommunfullmäktige) och KS (kommunstyrelsen) påverkan på de beslut som inte kan enas i 

nämnden. Dock är det ovanligt. Men det sker ibland..” – Tjänsteman 2 

 

Politiker inom kommunfullmäktige och kommunstyrelsen har en liten inverkan på beslut som 

rör projektet. Dock är det oftast om socialnämnden inte kan enas om ett beslut. Det innebär att 

det är politiker inom socialnämnden som har den största inverkan på projektet Make Sense.  

 

Enligt den socioekonomiska skolan är det politikernas ansvar att arbeta emot en 

socioekonomisk ojämlikhet i samhället. Enligt Knill och Tousan (2012, 71) skapas den 

socioekonomiska ojämlikheten i samband med samhällsutvecklingen och därför blir det 

politikernas ansvar att arbeta emot de nackdelar som samhällsutvecklingen bidrar med. En 

samhällsutveckling kan också bidra med fördelar men enligt den socioekonomiska skolan ska 

politikerna fokusera på nackdelarna med utvecklingen. Det är alltså politiker inom 

socialnämnden som ansvarar för att arbeta emot socioekonomiska skillnader i samhället 

eftersom att sociala problem infaller inom socialnämnden och då blir det deras område.  
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5.2 Politiskt intresse i projektet  
I nämnden sitter politiker från olika politiska partier och dessa politiker ska tillsammans enas 

om beslut som bland annat rör projektet Make Sense. Enligt den intresse-baserade modellen 

om konceptet av rationalitet kan beslutsfattare agera för sitt eget intresse när de fattar 

politiska beslut. Enligt avgränsad rationalitet agerar beslutsfattare med avgränsning för att nå 

ett så tillfredsställt resultat som möjligt med det beslut som tagits. Beslutet ska tillfredsställda 

både politiker och de som berörs av beslutet (Knill & Touson, 2012, 83). Politikers intresse kan 

påverka projektet Make Sense. Enligt den politiker som besvarat frågorna skriftligt kan 

politikers intresse påverkas projektet på följande vis;  

 

”Projekt påverkas alltid mer eller mindre av våra interna intressen. Om det skulle uppstå en aktuell 

diskussion i exempelvis socialnämnden, eller på annan politisk nivå. Då aktualiseras frågan och det som 

självaste projektet jobbar med, det var väl delvis det som hände i den här situationen i hamnen. Där det 

var en stor fråga och då fanns det intressen från politiker att göra något utav den typen av fråga och det 

gjorde man i detta fall också. Jag skulle absolut säga att politiken har en stor påverkan på projektet och 

det är dels därför det har gått så bra för projektet som det har gjort nu. För att vi ändå har haft politiker 

som har haft intresse just för detta och detta har vart som en typ av stöd.” – Kommunalpolitiker  

 

Personen i fråga förklarar att politikers intresse mer eller mindre påverkar projekt. Olika 

politiker har olika intresse och de är upp till dem att enas. Svarspersonen fortsätter även att 

skriva om att politikers intresse kan utmärkas genom att dra sig ur projektet. På detta vis visar 

politikerna på att de har noll intresse i projektet och därför vill de inte längre vara delaktiga.  

 

En av tjänstemännen förklarar sin syn på politiskt intresse och hur intresset påverkar projekt i 

följande citat;  

 

”Jag skulle mer säga såhär att allt handlar om intresse. Har politikerna intresse med detta projekt och 

blir det någon vinning för kommunen eller för målgruppen. Intresset ligger hos de olika politikerna och 

man ofta se att deras intresse bestrider varandra. Dock tror jag att i frågan om Make Sense så har nog 

alla politiker ett och samma intresse och det är att hjälpa den utsatta målgruppen. Skulle det vara så att 

en enstaka politiker inte är intresserad påverkar det inte så mycket men jag tror, eller jag vet att alla 

politiker inom nämnden är enade i denna fråga. Frågan om Make Sense handlar inte bara om social 

inkludering, det handlar om medmänsklighet och empati till de människor som lever med oss på denna 

jord och som är i behov av hjälp in i samhället mer eller mindre.” – Personal på projektet Make Sense 2  
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Personen i fråga beskriver hur politiskt intresse i frågan om projektet Make Sense inte spelar 

någon roll eftersom att politiker är enade om att man bör hjälpa till med social inkludering. 

Dock nämner svarspersonen att det i samband med projektet Make Sense inte handlar om så 

mycket om det politiska intresset av social inkluderingen utan svarspersonen talar mer om 

känslor som exempelvis empati eller sympati.   

 

Att tolka utifrån politikerns svar om det politiska intresset i projektet så verkar det inte som 

politiker har agerat utifrån en avgränsad rationalitet i beslut om projektet Make Sense. Att 

tolka utifrån svarspersonens svar har politiker intresse i olika politiska frågor, dock inte i 

frågan om Make Sense där alla politiker verkar vara enade om den politiska frågan om arbete 

med social inkludering i kommunen. Intresset blir i detta fall social inkluderingen. Utifrån 

Simons fyra perspektiv av avgränsad rationalitet i samband med politiska beslut kan det 

uppfattas som att politiker agerar utifrån avsedd rationalitet i samband med beslutsfattning. 

Simon menar att känslor kan påverka målinriktningen och beslutfattandet när politiker 

arbetar med politiska frågor (Jones, 2003, 398). Eftersom att tjänstemannen nämner empati kan 

man utgå ifrån att politikers avgränsade rationella handlande har påverkats av känslor och 

därför har det rationella handlandet avgränsats.  

 

5.3 Beslut som påverkar arbetssättet med projektet  
I socialnämnden beslutar politiker om projektet. En del av besluten innebär att arbetssättet 

påverkas. En av frågorna som ställts till tjänstemännen, politikern inom socialnämnden samt 

personalen inom projektet handlar om hur beslut påverkar arbetssättet inom kommunen. Alla 

svarspersonerna är enade om att besluten som tas av politiker inte har någon större påverkan 

på arbetssättet inom projektet, dock tillför de politiska besluten med olika hjälpmedel så att 

projektet enklare kan bedrivas av tjänstemännen som arbetar med projektet. En av 

tjänstemännen beskriver påverkan på arbetssättet på följande vis;  

 

”Just i det här projektet så skulle man kunna säga att de har påverkat projektet på olika sätt och ganska 

så mycket, kanske inte precis arbetssättet men ändå lite. Det kan ha och göra med allt från platser där 

man ska befinna sig på och vilka platser man inte får befinna sig på, eftersom att målgrupperna är 

utsatta sover de flesta i bilar vilket man har försökt göra något åt under hela projektet. Ah sen är det 

just politiken eller ah socialnämnden som har tagit beslutet om Härbergen som finns tillgängliga just 

på vintern och de kallare perioderna, där de utsatta kan ha någonstans att sova för tillfället. På så sätt 

har det ju påverkat projektet till en vis del, sedan finns det ju även beslut om Slink-in stugan, där de 
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dagligt kan utöva sina behov. Men i projekt generellt så är det ju kommunen som är projektägare, men i 

det här fallet är det ju kommunförbundet som är projektägare, vilket gör att politiken och kommunen 

inte har lika mycket…. Jag vill inte säg insyn, för det har dem ju men ah du kanske förstår vad jag 

menar haha.” – Tjänsteman 2 

 

Personen i fråga förklarar hur politiken inte har någon vidare påverkan på projektets 

arbetssätt men hur politiken på några vis ändå påverkar projektet på olika sätt, som 

exempelvis ett soppkök eller Slink-in stugan eventuellt tillfälliga sovplatser under vintern.  

 

Utifrån svarspersonens resonemang kan man tolka det som att den socioekonomiska skolan 

(Knill & Touran, 2012, 71) är den bakomliggande faktorn till att kommunalpolitikerna valt att 

besluta om hjälpmedel för projektet. Dessa hjälpmedel är bland annat i form av stugor där de 

utsatta kan komma och exempelvis värma sig. Enligt den socioekonomiska skolan ska 

beslutsfattare lösa de negativa konsekvenserna med socioekonomiska ojämlikheter i 

samhället(Knill & Touran, 2012, 71). Genom att besluta om att tillämpa projektet är ett sätt att 

lösa socioekonomiska ojämlikheter i samhället. Genom att politikerna dessutom beslutar om 

att tillföra extra stugor där personer vid behov kan komma för att få hjälp leder till social 

inkludering. Kan personerna dessutom få arbete genom hjälp från personal inom projektet 

som vägleder de till Arbetsförmedlingen, då kan även den ekonomiska jämlikheten även att 

öka om de skulle få ett jobb.  

 

Enligt intervjupersonerna har kommunpolitiken genom sina beslut tillfört hjälpmedel i arbetet 

med det kommunala projektet Make Sense. Dock har projektet inneburit tillsättning av 

anställda som ansvarar för projektet.  

5.3.1. Tillsättning av tjänstemän  

Att tolka utifrån svarspersonernas resonemang i intervjuerna har kommunpolitiken inte stor 

påverkan på arbetssättet inom projektet. Däremot har kommunpolitiken genom beslut som 

tagits i socialnämnden kunnat tillföra hjälpmedel för projektet. Detta kan ses som att politiker 

har underlättat arbetet med projektet för de anställda som ansvarar samt arbetarna med Make 

Sense. Politiken i kommunen kan dock inte påverka organisationen inom projektarbetet. Detta 

eftersom att projektet till en början ägs av Kommunalförbundet Västernorrland. Dessutom 

finansieras projektet av den externa aktören FEAD som påverkar projektets utformning och 

arbetsgång med de krav som fonden bestämt (se 2.3.1.).  
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5.3.2.1. Styrgrupp  

Kommunala politiker har ingen direkt påverkan men det finns en styrgrupp som består av 

både tjänstemän som arbetar med projektet och kommunala politiker. Det är i styrgruppen 

som man dirigerar arbetet och det är genom denna grupp som politiker tillsammans med 

tjänstemän kan påverka arbetsformen. En av svarspersonerna förklarar styrgruppen på 

följande vis;  

 

” Enda gången jag kan tänka mig att politiker har en dirket dirket påverkan på arbetssättet i projektet 

är genom styrgruppen där de tillsammans med tjänstemän samarbetar. I styrgruppen handlar arbetet 

om uppföljning, samarbete samt att de för diskussioner. Och just ja, de utbyter erfarenheter och idéer 

också. Det är mycket viktigt. Men det är i alla fall i styrgruppen som politikerna på något vis kan 

påverka arbetssättet. Annars brukar deras beslut endast innebära att de tillför något extra till projektet 

och till de som arbetar med projektet.” – Personal på projektet Make Sense 1 

 

Svarspersonen i fråga förklarar kortfattat vad som sker i styrgruppen samtidigt som en 

förklaring ges att politiker inte påverkar arbetssättet i projektet. Dock talar tjänstemannen om 

tillförlighet till projektet som kommunen är med och beslutar om.  

5.3.2. Kommunalpolitikernas tillförlighet till projektet Make Sense  

Alla de som har svarat på intervjufrågorna talar om Härbergert. Härberget är en av de stugor 

som kommunpolitikerna beslutat ska tillhöra projektet Make Sense för att underlätta arbetet. I 

ett sammanträdesprotokoll från 2015/2016 finns beslut från kommunfullmäktige som rör 

projektet Make Sense. I protokollet finns bland annat följande beslut i samband med att 

husvangslägret som upphävts på Södra Kajen i Sundsvall;  

Beslut om;  

- ”att upphäva den del av inriktningen i kommunfullmäktiges beslut 2015-09-28 paragraf 270, 

som syftar till att på sikt inrätta en särskild plats för husvagnsuppställning” 

- ”att ingen ny uppställningsplats ska inrättas” 

- ”att husvagnslägret på Södra Kajen inte tillåts från och med 2016-10-01” 

- ”att socialnämnden får i uppdrag att erbjuda nattlogi för utsatta EU-medborgare, och 

kommunmedborgare med behov av sådant, i den omfattning som krävs, efter det att 

husvagnslägret på Södra Kajen avvecklats”  

- ”att socialnämnden återkommer med förslag till finansiering av nattlogin för utsatta EU-

medborgare och kommunmedborgare med sådant behov, senast hösten 2016” 
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(Sundsvall Kommun, D, 2016)  

 

Alla ovannämnda besluten kommer från kommunfullmäktige och där de fattar beslutar om 

arbete till socialnämnden i frågan om bland annat utsatta EU-medborgare. Därifrån får 

socialnämnden i uppdrag att lösa nattlogi till både utsatta EU-medborgare och 

kommunmedborgare. Det blir då politikerna i socialnämnden som arbetar med detta 

uppdrag.  

 

Politikerna i socialnämnden har beslutat om Härberget och Slink-in stugan. En av de 

intervjuade tjänstemännen förklarar hur politiken är med och påverkar målgruppen genom 

beslut som de tar;  

 

”Finansieringen sker ju från EU, men man skulle mer kunna påverka hur målgruppen påverkas så har 

det ju olika behov och de är väl på de sätt man hjälper till och påverkar genom att ett Härberg under 

vintrarna där man kan sova och slippa frysa, en Slink-in stuga för att utöva sina dagliga behov skulle 

jag nog säga. Ett visst bistånd för målgruppen.” – Tjänsteman 2  

 

Att kommunalpolitiker har beslutat om dessa hjälpmedel för arbetet med projektet Make 

Sense ses enligt tjänstemannen som ett bistånd för målgruppen i projektet. Politikerna har 

tillfört något till projektet som både underlättar arbetet, tillsätter tjänster och bistår till 

målgruppen.  

 

Även en annan av tjänstemännen som varit med och svarat på intervjuerna förklarar att de 

beslut som politikerna inom socialnämnden tar har mer påverkan på målgruppen än vad den 

har på arbetet med projektet. Tjänstemannen förklarar sitt resonemang på följande sätt;  

 

”Nej ehhh… inte direkt skulle jag som jag kan säga, just som jag tror så tror jag att politiker tycker att 

det är bra att ett sådant här projekt har funnits, där det kanske är svårt att direkt lägga den här frågan 

på någons bord och säga att du ska ta hand om de här eller att du har större ansvar när det kommer 

detta, ehh… så jag tror att ja man har nog bara tyckt att det är bra att ett sådant projekt har funnits. 

Men ingen direkt inverkan så skulle jag säga.  Utan jag tror nog i samband med att man tar ett beslut 

om så påverkar det nog målgruppen mer än vad projektet påverkas direkt arbetssätt.”  - Tjänsteman 1 

Utifrån tjänstemannens svar kring kommunalpolitikens påverkan är det främst målgruppen 

som påverkas av besluten som tas. Kommunalpolitikerna har beslutat om att införa både ett 
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natiologi i form av Härberget och en Slink-in stuga där de utsatta personerna under dagtid 

kan uträtta sina hygienbehov.  

 

Tjänstemännen förklarar hur politikers beslut har en betydlig påverkan på målgruppen. 

Enligt den socioekonomiska skolan (Knill & Tousan, 2012, 71) har politiker i samband med 

beslutsfattning arbetat för att hjälpa målgruppen i samhället så att de får en chans till social 

inkludering. Enligt den socioekonomiska skolan arbetar beslutsfattarna för att öka den 

socioekonomiska jämlikheten i samhället och arbeta emot social exkludering av de personer 

som vistas inom kommunens geografiska yta. Därför väljer kommunalpolitiker att arbeta med 

beslut som direkt påverkar målgruppen snarare än vad den påverkar arbetssättet med 

målgruppen.  

 

Hur politikerna i nämnden sedan väljer att fatta beslut efter att kommunfullmäktige fattat 

beslut om att socialstyrelsen får arbeta med uppdraget om att skaffa ett tillfälligt nattlogi, kan 

förklaras av klyvningsmetoden (Knill & Tousan, 2012, 74). Enligt klyvningsmetoden kan 

politikers beslut påverkas av klyftorna som finns i samhället. Politikernas beslut om att införa 

ett Härberg samt en Slink-in stuga kan ha införts för att hjälpa de utsatta EU-medborgarna 

samt minska klyftorna i samhället. Klyftorna har påverkat politiken till att fatta beslut som 

ska leda till större social inkludering i samhället.  

 

Marks och Wilson (2000, 437) antar i sin studie att sociala klyftor formar politiska partier och 

konkurrensen mellan dem. I deras studieresultat kommer författarna fram till att 

klyvningsmetoden har en förklaringskraft på hur politiska partier agerar i politiska frågor. 

Dock har partiers ideologi också en förklaringskraft i detta fall. Utifrån tjänstemän och 

politikers svar verkar det som att frågan om Make Sense inte tillför någon typ av konkurrens 

mellan de politiska partierna, utan partierna är enade om projektet och det politiken har 

tillfört med projektet.  

 

5.4 Politikens bidragande effekt   
Politiker som arbetar inom socialnämnden och fattar de gemensamma besluten påverkar 

målgrupperna direkt. En av Svarspersonerna som är på något sätt är involverad i projektet 

berättar hur kommunalpolitiken har en bidragande effekt på projektet Make Sense;  
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”Jo, jag nämnde de lite kort tidigare om att man har beslutat om att föra in Härberget under de kallaste 

månaderna och detta är ju inte något man har tvång på utan det är ju något som politikerna i 

kommunen ha velat bidra med Under 2016 var det en stor uppställningsplats vid hamnen, där det var 

många husvagnar som stod där och då bidrog man med att man kunde ha el för de som bodde i 

Husvagnarna så att det kunde få värme. Man ställde också upp tillfälliga toaletter, bajamajor och 

sådana saker. ” – Tjänsteman 2  

 

Personen i fråga beskriver hur politiker genom sina beslut bidrar med hjälpmedel för arbetet 

med utsatta EU-medborgare. En annan bidragande effekt med de politiska beslutet av 

Härberget och Slink-in är att det blir en mötesplats. Vilket även i sin tur är en påverkan på 

projektet. 
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6. Slutsats  
 

I denna uppsats har fem intervjuer analyserats tillsammans med beslut från 

kommunfullmäktige i Sundsvall för att kunna besvara syftet om politiken på den 

kommunala nivån påverkar projektet Make Sense arbetssätt samt vad politiken bidrar 

med.  

För att besvara den första frågeställningen om ”Hur påverkar Sundsvalls kommunalpolitik 

projektet Make Sense arbetssätt?” kan slutsatsen dras om att den kommunala politiken 

inte har någon påverkan på projektets arbetssätt. Att tolka utifrån analysen framgår det 

att kommunalpolitiken har en mer bidragande roll i projektet än vad politiken 

förändrar arbetssättet. Dock har politiker på den kommunala nivå beslutat om att 

införa projektet vilket i sin tur har bidragit med att man tillsatt tjänster.  

 

Den kommunala politiken i Sundsvall har tillfört med en rad olika hjälpmedel som 

politiker har beslutat om i socialnämnden. Detta besvarar den andra frågeställningen 

som handlar om ”Vad tillför Sundsvalls kommunalpolitik med till projektet Make Sense?”. 

Den kommunala har till en början tillfört med natologi för utsatta EU-medborgare. 

Kommunalpolitiker i socialnämnden har beslutat om att Härberget, vilket är en stuga 

där utsatta EU-medborgare kan övernatta under vintertid. Politiker har också beslut 

om att öppna en Slink-in stuga i samband med projektet, där utsatta EU-medborgare 

under dagtid kan komma och utföra hygenbehov under dagtid. Slink-in stugan har 

även inneburit att en mötesplats har skapats. På denna mötesplats kan de utsatta EU-

medborgarna möta tjänstemän som hjälper dem med social inkludering. Det kan 

handla om hjälp med kontakt med svenska myndigheter som exempelvis Skatteverket 

eller Arbetsförmedlingen. De kommunala politikerna har även beslutat om att ge el och 

värme till de tillfälliga husvagnar som under en tid höll till i Södra Kajen i Sundsvall. 

Detta underlättade för EU-medborgare under en period att var bosatta i dessa 

husvagnar.  

 

Det politiska område som projektet rör är socialpolitik och det innebär även att 

socialnämnden bär ansvar för projektet. Enligt den socioekonomiska skolan bär 

politiker ett ansvar för socioekonomisk ojämlikhet i samhället, eftersom att denna 

ojämlikhet kommer från samhällsutvecklingar (Knill & Tousan, 2012, 71).  
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Analysen av det insamlade resultatet visar även på att politikers intresse inte har en 

större inverkan på projektet. Eftersom att projektet handlar om utsatta personer är 

projektet väldigt känsloladdat och därför kan ett avgränsat rationellt beteende synas i 

politikers beslut om projektet. Enligt Simon (Jones, 2003, 395) finns det ett perspektiv 

inom avgränsad rationalitet som kallas för anpassat perspektiv. Anpassning kan 

innebära att beslutsfattare låter känslor påverka målinriktningen. I analysen av det 

insamlade materialet framgår det att politiker känner empati för de utsatta EU-

medborgarna vilket kan vara en påverkande effekt på hur beslutsfattarna agerar i detta 

sammanhang.  

 

Sammanfattningsvis framgår det i resultatet att den kommunala politiken i Sundsvall 

inte har påverkat arbetssättet i projektet Make Sense. Däremot har kommunalpolitiken 

tillfört projektet förutsättningar i form av Härberget, Slink-in, soppkök, mötesplatser 

och natologi.  

 

6.1 Efterforskning   
Projektet Make Sense handlar om att öka den sociala inkluderingen för utsatta EU-

medborgare. Projektet kommer att avslutas under juni 2018 i Sundsvall. Efter att 

projektet avslutats kommer de förutsättningar som kommunen tillfört projektet att 

försvinna vilket även kan innebära att det kommer att försvinna. Genom att fortsätta 

driva forskning om kommunala projekt och dess funktion i samhället kan aktuella 

statsvetenskapliga problem belysas och även i vissa fall lösas.  

 

I samband med att projektet läggs ner kan det innebära påverkan på integrationen. Ett 

förslag på vidare forskning är att bedriva frågan vidare om projektets betydelse för 

integration samt om projektnedläggningen kan leda till minskad integration.  
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Bilaga 1 – intervjuguide  
 
 

1: Vilket område inom politiken rör detta Projekt. Vilken nämnd eller politisk 
församling för att var mer specifik? 
 
2: Har kommunfullmäktige samt kommunstyrelsen någon inverkan i detta 
projekt och om de har det, på vilket sätt? 
 
 
3:  Hur påverkar kommunalpolitiken kommunala projekt generellt? 
 
 
4: vilken typ av inverkan har Sundsvalls kommunalpolitik haft på projektet 
Make sense? 
 
 
5: Har kommunalpolitiken i Sundsvall på något sätt påverkat arbetssättet i 
projektet Make Sense? 
 
 
6: Vilka typ av specifika lagar gäller för självaste projekt Make sense? 
 
 
7: Vad har Sundsvalls kommunalpolitik samt Sundsvalls kommun tillfört med 
till projekt, ex boende, chans till att få etablera sig i arbetsmarknaden, etc? 
 
 
8: Kan politikernas intresse på något sätt påverka projektet? 
 
 
9: Projekt avslutas i år i juni och då undrar jag vad gör Sundsvalls 
kommunalpolitik för att fortsätta hjälpa utsatta EU-medborgare att socialt 
inkludera sig in i samhället?  
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