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Sammanfattning 
Uppsatsen undersöker stadsomvandlingen i Kiruna ur ett legitimitetsperspektiv. Syftet är att 

undersöka hur legitimitet skall förstås i stadsomvandling samt att ta reda på vilka 

förutsättningar och hinder som finns för att omvandlingen skall kunna sägas uppnå en hög 

grad av legitimitet. Genom att ta avstamp i David Beetham’s (1991) legitimitetsteori 

genomlyses främst två huvudprocesser: ändringen av befintliga planer samt de avtal som 

reglerar åtagandena mellan Kiruna kommun och gruvbolaget LKAB. Uppsatsen undersöker 

närmare kriterierna lagöverensstämmelse, normativt rättfärdigande och uttryckt samtycke 

bland medborgarna.  

Den metod som använts är till huvuddelen en dokumentstudie där kommunprotokoll mellan 

2006 och 2015 undersökts och utifrån dessa ett snöbollsurval med myndighetsdokument och 

nyhetsartiklar. Fem stycken informantintervjuer har också gjorts med nyckelpersoner för 

omvandlingen inom Kiruna kommun för att få en helhetsbild av de utmaningar som 

omvandlingen innebär.  

Resultatet visar att arbetet med de kommunala planerna kan anses hålla en hög grad av 

legitimitet medan avtalsprocessen uppvisar en låg grad. Den låga legitimitetsgraden visar sig 

främst i de lägen där kommunen till måste samarbeta med LKAB vilket påverkar 

transparensen och möjligheterna för medborgarna att utkräva ansvar. Ansträngningar för ökad 

transparens föreslås som åtgärder för ökad legitimitet i stadsomvandlingen.  

Nyckelord: Policy, Legitimitet, Kiruna stadsomvandling, Beetham   
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Kapitel 1  
 
INLEDNING 
Att flytta samhällen är en fråga som riskerar att bli alltmer aktuell om de undersökningar som 

visar på ökad klimatpåverkan får rätt (se bl.a. Johnson, 2012; Warner et al, 2009). Det är dock 

viktigt att de politiska beslut som föregår en sådan flytt är att betrakta som legitima. Detta 

eftersom legitimitet är en viktig faktor för att medborgarna i ett samhälle skall känna sig 

moraliskt bundna till att rätta sig efter fattade beslut (Eshuis & Edwards, 2010, 70). I Sverige 

har de senaste 10 åren pågått ett jätteprojekt för omlokalisering av både infrastruktur och över 

tusen individer. Det handlar om att Kiruna stadskärna skall omlokaliseras till förmån för 

gruvindustrin. Genom att undersöka omvandlingen i Kiruna kan slutsatser dras kring 

legitimitetsskapande åtgärder. 

Att ett stort antal människor kan tvingas flytta av olika skäl är ingenting nytt. Naturresurser 

och infrastruktur kan vara anledningar för bolag och regimer att styra omflyttningar av 

människor. De senaste åren har det även dykt upp rapporter om att klimatförändringarna kan 

leda till liknande konsekvenser då torka eller höjda havsnivåer kan tvinga miljontals 

människor att hitta ett nytt hem (Johnson, 2012; Warner et al, 2009). I Tyskland har 

kolindustrin länge omlokaliserat människor för att bereda plats år gruvornas expansion. I 

Sverige har vi ändå hamnat i en situation som är unik, där mer eller mindre hela städer, 

Kiruna och Malmberget, måste flyttas för att ge rum åt gruvindustrin. Detta drabbar inte bara 

befolkningen i kommunen utan även lokala näringsidkare och markägare, vilka alla kommer 

bli tvungna att flytta på sig om gruvan skall överleva. Situationen är helt ny i Sverige och 

testar svenska myndigheters och de inblandade kommunernas förmåga att hantera konflikter 

där kraftiga motstående intressen är framträdande. I en rapport från Näringsdepartementet 

angående gruvbrytningen i Kiruna och Malmfälten pekas bland annat just privat ägande ut, 

förutom rennäringen och naturintressena, som områden som ligger på kollisionskurs med 

gruvintressena (Ds 2006:2, 110). 
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I Kiruna stad påbörjades omvandlingen i praktiken 2004 efter att kommunen godkänt en 

ansökan från den statligt ägda gruvkoncernen LKAB om att flytta stadens centrum, och 

tusentals av dess invånare, till förmån för gruvindustrin. Hela situationen kommer sig av att 

malmkroppen bolaget bearbetar nere i underjorden sträcker sig långt in under Kiruna centrum. 

Sprickor i marken till följd av brytningsmetoden, s.k. skivrasbrytning, gör marken ovanför 

gruvan instabil och omöjliggör boende eller annan aktivitet i anslutning till brytningsområdet. 

Markdeformationerna som följer på skivrasbrytningen får enligt miljödomstolen bara nå en 

viss nivå för att marken skall anses beboelig, annars måste den omvandlas till industriområde 

och all typ av verksamhet ovan jord flyttas. Alternativet till att flytta är att gruvbolaget måste 

sluta bryta i området. I Kiruna har det dock egentligen aldrig varit några större konflikter 

kring själva beslutet att flytta. Gruvan och staden har historiskt sett alltid varit 

sammankopplade, då staden från början byggdes för att underhålla gruvarbetarna, och gruvan 

ses mer eller mindre som oumbärlig för stadens överlevnad (Nilsson, 2010, 433f). Istället har 

konflikter i huvudsak uppstått kring var och hur staden skall flyttas. Situationen i Kiruna har 

lett till att ett nära samarbete börjat utvecklas mellan gruvbolaget och kommunen, där 

gruvbolaget sitter på resurserna och kommunen på den lagstadgade rätten att planera 

byggnation inom de kommunala gränserna. Situationen väcker frågor om ett enskilt bolags 

inflytande över politiken och hur detta påverkar legitimiteten i beslut som rör invånarna i 

kommunen.  

Mot denna bakgrund undersöks omvandlingsprocessen ur ett legitimitetsperspektiv. Det är 

relevant av två anledningar; 1) dels finns det en vetenskaplig problemställning då processen 

innebär att en extern aktör med stora resurser får stort inflytande över den politiska agendan i 

frågan, vilket kan ge konsekvenser för den demokratiska förankringen, och på sikt för hela 

processens legitimitet och; 2) dels finns det en praktisk problemställning då ett 

legitimitetsunderskott skulle kunna få konsekvenser för genomförandet. En lägre 

legitimitetsgrad skulle kunna innebära att de som berörs i maktrelationen inte känner en 

moralisk skyldighet att rätta sig efter fattade beslut eller att de motsätter sig dem. I värsta fall 

kan urholkning av legitimiteten innebära att förtroendet för rådande styre, i detta fall Kiruna 

kommun, försvagas (Matti, 2009, 39ff; Beetham, 1991, 7ff).  

Legitimitet är ett koncept som främst är förknippat med rättfärdigande av olika 

maktrelationer, men Matti (2009) har visat att det även är aktuellt att undersöka legitimitet för 

enskilda policys. Detta eftersom legitimiteten inte bara påverkar hur dessa policys utformas 

från början, utan för att legitimitet även är viktig för hur de tas emot av samhället. I fallet 
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Kiruna skulle en bristande policylegitimitet kunna innebära allt från demonstrationer till att de 

berörda vägrar lämna sina hem, blockader eller krav på nyval. Andra konsekvenser, beroende 

på var brister i legitimiteten skulle kunna uppstå, kan vara krav på lagändringar. För att 

närmare undersöka legitimitetsperspektivet ställer uppsatsen två huvudfrågor:  

1. Hur skall legitimitet förstås i den komplexa process Kiruna stadsomvandling innebär? 

2. Vilka förutsättningar och hinder finns för att omvandlingen skall kunna sägas uppnå 

en hög grad av legitimitet? 

Tidigare forskning inom omlokalisering har ofta fokuserat på hur regimer förflyttat fattiga, 

eller landlösa boende från områden som skall exploateras eller rustas upp och ett flertal 

behandlar ämnet ur ett rent planeringsperspektiv (se bl.a. Dixon & Ramutsindela, 2006; Patel 

et al, 2002; Carmon, 1999) men det finns få undersökningar som gjorts utifrån 

legitimitetsperspektiv. En studie på magisternivå vid LTU konstaterade tidigt att 

omvandlingen av Kiruna var "illegitim enligt Rawls" (Johansson, Karlsson & Mella, 2005). 

Ett mer sentida bidrag kommer från Daniel Fjellborg (2014) som undersökte legitimiteten i 

relationen mellan LKAB och kommunen som ett governancepartnerskap och konstaterade att 

de demokratiska processerna i avvecklingen av det ”gamla” Kiruna fått träda tillbaka på 

kommunens prioriteringslista i förmån till utvecklingen av det nya området. En studie över de 

deliberativa förutsättningarna i samråden kring planarbetet i Kiruna har även gjorts av 

Andreas Jönsson (2007) i vilken det konstaterades att deltagarmöjligheterna i samråden var 

goda, men att det fanns brister utjämnandet av de förutsättningar som olika deltagare kan 

förväntas ha. 

Denna uppsats erbjuder ett nytt perspektiv på Kiruna stadsomvandling och problematiserande 

kring viktiga faktorer som kan förändras för att skapa en mer legitim process. 

AVGRÄNSNINGAR 
Att till fullo sammanfatta och analysera omvandlingen inom ramarna för en C-uppsats är svårt 

och att gå igenom begreppet legitimitet i alla dess aspekter är om möjligt ännu mer om- 

fattande. Avgränsningarna blir därför viktiga i detta avseende. Uppsatsen gör inga anspråk på 

att fullständigt förklara omvandlingen legitim eller illegitim men erbjuder ett perspektiv på i 

vilken mån det finns möjligheter att uppnå en högre grad av legitimitet och vilka hinder som 

kan tänkas finnas mot detta. Uppsatsen gör heller inga anspråk på att förklara kommunens 
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agerande i termer av rätt eller fel utan men diskuterar och problematiserar den påverkan 

kommunens sätt att handla på haft för legitimiteten i processen.  

DISPOSITION 
I följande kapitel (2) undersöks närmare konceptet legitimitet och Beethams tre dimensioner. 

Efter att ha gått igenom hörnstenarna i legitimitetsteorin förklaras vidare hur legitimitet kan 

förstås i Kiruna stadsomvandling och därefter presenteras en analysmodell för hur processen 

tolkas i denna uppsats. Modellen utvecklas i metodkapitlet (3) och i kapitel 4 görs en 

genomgång av resultaten. Först presenteras en sammanfattning av omvandlingen och de två 

huvudprocesser kommunen hanterat sedan omvandlingen påbörjats. Sedan görs en 

genomlysning av processerna i enlighet med Beethams legitimitetsmodell och de anpassade 

analysmodellerna. I Kapitel 5 diskuteras resultaten och slutsatser dras i enlighet med den 

analysmodell som presenterats i teorikapitlet. Slutligen följer en sammanfattning av resultatet 

av undersökningen. 
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Kapitel 2 
 
VAD INNEBÄR LEGITIMITET? 
Legitimitet är ett komplext begrepp och fenomen (Matti, 2009; Bekkers, 2007; Beetham & 

Lord, 1998) som blivit väldigt omtvistat under det senaste årtiondet. Det handlar om till vilken 

grad en regim, eller ett beslut, anses vara rättfärdigt av dem beslutet berör, och vilka 

mekanismer som gör att medborgare accepterar regimer och beslut (Eshuis & Edwards, 

2012; Bekkers et al, 2007). Vikten av legitimitet blir som tydligast när den utmanas; som när 

en regim är under press, eller då de styrande vill besluta om en kontroversiell policy. Ju lägre 

grad av legitimitet desto lägre sannolikhet att medborgarna stödjer regimen.  

En av de första teorierna kring legitimitet lades fram av Max Weber som var tidigt ute med en 

teori om "tre idealtyper av maktstrukturer, vilka alla möjliggjorde för politiska system att 

legitimera sitt maktutövande" (Bekkers et al, 2007, 39, egen översättning). Dessa var karisma, 

som kan förstås som tron på en ledares egenskaper och kunnighet; tradition, till exempel 

kungar och furstar; och rationell-legalitet, som grundar sig i tankar kring en Rechtstaat, och 

där de styrande hämtar sin legitimitet från lagar och regler, kunskap och rationellt tänkande 

(Bekkers et al, 2007). Modellen har fått utstå en hel del kritik på senare tid. Främst för att 

legitimitet i modellen helt enkelt definieras som medborgarnas uppfattning av att en regim är 

legitim (Eshuis & Edwards, 2012; Barnard, 2001; Beetham, 1991b; Grafstein, 1981). I dagens 

samhälle, där propaganda och public relations är ett allt för vanligt fenomen, skulle detta 

innebära att en regim, oavsett hur väl dess styre stämde överens med medborgarnas 

värderingar, skulle kunna vara legitim bara genom att övertyga medborgarna om att den är det 

(Eshuis & Edwards, 2012). I slutändan innebär detta att legitimitet skulle reduceras till att 

likställas med ett effektivt maktutövande (Grafstein, 1981). Denna typ av rättfärdigande har 

ändå legat till grund för många underökningar genom åren. I linje med bl.a. Matti (2009) 

kallar vi detta social legitimitet. 

Även David Beetham sällar sig till skaran av Weber-kritiker, och han är synnerligen hård i sin 

kritik, då han anklagar Weber för "bad social science" (Beetham, 1991a, 10; Barnard, 2001, 
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31). Bara genom att titta på skillnaderna Weber gör mellan tradition och rationell-legalitet, 

menar Beetham, kan vi upptäcka brister i hypotesen. Vad är det som berättigar en tronarvinge 

till sin makt, om inte lagar? Vem har då stiftat lagarna som berättigar en arvinge dess makt? 

För att inte hamna i ett moment 22, menar Beetham, måste vi ställa oss en annan typ av fråga: 

"Varifrån hämtar gällande lagar och regler sin legitimitet?" (Beetham, 1991b, s. 39, egen 

översättning). Lagar kan, enligt Beetham, ses som ett grundläggande krav för all sorts 

legitimitet, men som exemplet ovan visar, måste lagarna och reglerna i samhället ha sitt 

ursprung någonstans. För att komma åt legitimitetens källa måste vi därför också söka de 

normativa principer och värderingar som ligger bakom stiftade lagar och förklarar en 

acceptans för styret från medborgarna1; en normativ legitimitet (Matti, 2009; Beetham, 

1991b). Till skillnad från många tidigare Weber-kritiker, och framför allt norm-förespråkare 

utesluter dock inte Beetham den sociala legitimiteten som variabel. Snarare är medborgarnas 

samtycke ett viktigt komplement i den helhetsbild Beetham söker måla upp. Den normativa 

utgångspunkten missar att ta tillräcklig hänsyn till medborgarnas faktiska uppfattning om 

förhållandena eller med Christer Karlssons ord en: ”common sense understanding of 

legitimacy” (Karlsson, 2001, återgiven i Matti 2009, 31). Istället för att legitimitet bekräftas 

endast via medborgarnas samtycke, eller tvärtom via vissa förutbestämda normer handlar det 

om ett samspel mellan de styrande och medborgarna i ett samhälle, där de styrande anpassar 

sig efter rådande normer och värderingar och där medborgarna aktivt visar sitt samtycke för 

befintligt styre (Matti, 2009; Beetham, 1991a, 91f).  

LEGITIMITETENS TRE DIMENSIONER 
Beetham menar framför allt att Weber, genom att presentera en endimensionell bild, 

simplifierar ett multidimensionellt problem2. Genom att istället betrakta legitimitet som ett 

multidimensionellt fenomen kommer man åt de invändningar som presenterats mot Webers 

                                                 
1 Beetham (1991a) använder i sin beskrivning av maktrelationer sig av epiteten "the powerful" och "the 

subordinate". Av enkelhetsskäl använder jag i uppsatsen omskrivningar på svenska vilka förstås som "de 

styrande" och "medborgarna".  

2 Det är på sin plats att nämna i sammanhanget att Barnard (2001) i sitt verk "Democratic Legitimacy" tar Weber 

i försvar. Barnard hävdar här att många kritiker lägger alltför vidlyftiga tolkningar i vad Weber menade och inte 

menade med sin teori om de tre idealtyperna. Det är dock en diskussion som inte rör uppsatsens syfte, varför jag 

lämnar det därhän för den intresserade att förkovra sig i på egen hand. 
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modell här ovan. Beetham presenterar därför en modell med tre oberoende dimensioner som 

bidrar till, eller drar ner graden av, legitimitet. Dessa kan sammanfattas på följande sätt: 1) 

makten är tillförskansad, och utövad, i enlighet med etablerade lagar och regler; 2) reglerna är 

berättigade enligt allmänt accepterade värderingar och övertygelser; 3) styret bekräftas genom 

uttryckt samtycke från de underordnade (Beetham & Lord, 1998). Dessa tre dimensioner 

utgör tillsammans en grund för legitimitet och kan inte legitimera ett styre var för sig, och inte 

heller kan de ensamt utesluta legitimitet då det inte, med Beethams egna ord, handlar om en 

"allt-eller-inget affär, utan en fråga om gradering" (ibid, 9, egen översättning). Beetham gör 

också en stor poäng av att en 'social scientist' inte intresserar sig för universella moraliska 

riktlinjer om vad som är rätt och fel. Istället måste legitimiteten utvärderas från kriterier som 

utgår från samhället ifråga (Beetham, 1991a, 5ff) 

I en studie av policy-legitimitet vände Simon Matti (2009) ordningen på de kriterier Beetham 

presenterat. Detta för att tydligaregöra att samtycke från de underordnade i uppsatsen var 

betraktat som en effekt. Samtycke, eller frånvaron av det, var helt enkelt beroende av till 

vilken grad de övriga två kriterierna uppfylldes. Mattis modell passar syftet för denna uppsats 

bra, varför vi presenterar legitimitet som följande i Tabell 1:   



8 

 

Tabell 1: Legitimitetsmodell  

 Legitimitetskriterium  Form av icke-legitimitet 

1 Överensstämmelse med gällande lagar och regler – 

förvärvandet och utövandet av makt överensstämmer 

med etablerade lagar och regler, 

och 

Illegitimitet – regelbrott    

 

eller                          

2 Rättfärdigande av regler genom överensstämmelse 

med rådande värderingar i samhället – reglerna som 

styr maktrelationerna är betraktade som acceptabla av 

de underordnade eftersom de överensstämmer med 

grundläggande värderingar som råder i samhället 

leder till 

Legitimitetsunderskott 

(diskrepans mellan regler och 

värderingar eller frånvaro av 

gemensamma värderingar) 

                                                          

leder till 

 

3 Uttryckt samtycke – aktivt uttryckt samtycke från den 

underordnade (medborgaren) 

Delegitimation 

(tillbakadragande av samtycke) 

 

Modell utarbetad av Beetham med textredigering av Simon Matti, 2009, 52 (egen 

översättning) 

Laglighet, är mer eller mindre att betrakta som ett grundkrav. Det är svårt att hävda legitimitet 

när de styrande kommit till makten på olaglig grund, eller då besluten bryter mot gällande 

regelverk (Beetham & Lord, 1998). Det kan vara både konstitutionella lagar, men även 

outtalade sådana, som existerar i samhället i stort. De flesta styrande idag använder sig av just 

den skrivna lagen som en fullkomlig källa för att legitimera sitt styre (Beetham, 1991, 64ff).  

Detta blir ännu tydligare om vi betraktar motsatsen, vilken är att benämna: illegitimitet.  Ett 

beslut som strider mot gällande lagar kommer inte bara möta motstånd från dem som anser 

beslutet vara felaktigt. I en rättsstat finns det också domstolar och rättsväsende som kan gå in 

och annullera beslutet.  

Normativt rättfärdigande, tar fasta på att gällande lagar och regler måste överensstämma med 

de värderingar som råder i samhället. Salenvall (2011) skriver att om kriteriet inte uppfylls så 
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finns det heller ingen given grund för acceptans av vare sig maktrelationen eller de regler och 

lagar som stiftas av den styrande regimen. Bedömningen av grunderna sker på två plan: 

genom en källa för åberopandet av makt, samt genom ett rättfärdigande av att lagar som ger 

en eller flera personer makt existerar (Beetham, 1991, 69ff). En källa kan vara extern såsom i 

en teokrati eller teknokrati, eller intern. En intern källa kan vara traditioner, vilket är 

förekommande i kungadömen, eller medborgarna, vilket är demokratins grundpelare 

(Beetham 1991, 69ff). Idag är de flesta länder överens om att demokrati är en vital källa till 

legitimitet vilket också gett den något bisarra effekten att även mer eller mindre repressiva 

stater använder demokratiska argument för att legitimera sitt styre (Dahl, 1989). 

Rättfärdigandet besvarar frågan om varför det skall finnas en styrande klass överhuvudtaget. 

Beetham identifierar två argument som måste finnas med i ett rättfärdigande. Det är 

argumenten för att: 1) det finns vissa klara kvalitéer eller karaktärsdrag som skiljer de 

styrande från vanliga medborgare samt att; 2) det ligger i både de styrandes och medborgarnas 

intresse att de styrande har makten.  

Motsatsen till rättfärdigandet av regler innebär ett legitimitetsunderskott vilket innebär en 

klyfta mellan rådande lagar och värderingar i samhället. Detta kan i längden undergräva 

tilltron till lagarna och till de styrandes fortsatta auktoritet.  

Uttryckt samtycke är ett av de tydligaste tecknen på att en process är legitim (Matti, 2009). 

Enligt Beetham räcker det dock inte med att medborgarna accepterar fattade beslut eller håller 

sig till bestämmelser, då lydnad kan tvingas fram, antingen med våld eller med sanktioner. 

Istället drar han kravet ytterligare ett steg genom att kräva att medborgare genom handlingar 

aktivt visar sitt samtycke för regimer eller beslut. Det finns flera olika sätt att uttrycka 

samtycke och Beetham gör skillnad på val och mobilisering. Genom att delta i val, menar 

Beetham, bekräftar medborgare befintligt styre eller väljer nytt (Beetham, 1991a, 151). Det 

krävs dock att det finns möjligheter att välja mellan olika alternativ (ibid. 92). Mobilisering är 

mer tillämpligt vid enpartisystem och innebär istället att medborgare deltar i politiska 

aktiviteter på gräsrotsnivå vilket bekräftar stöd för sittande styre (ibid. 151) Det handlar om 

att medborgarna bekräftar maktrelationen genom till exempel genom att ingå kontrakt, 

förhandla fram överenskommelser med de styrande eller - mer vanligt i samhällen med starka 

ledare och mindre valfrihet - genom att svära en trohetsed (ibid. 91ff).  
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HUR FÖRSTÅS LEGITIMITET I 

STADSOMVANDLINGEN? 
För att analysera legitimitetsperspektivet i Kiruna stadsomvandling utgör Beethams tre 

kriterier: överensstämmelse med rådande lagar, normativt rättfärdigande och uttryckt 

samtycke, en rimlig utgångspunkt. Ursprungligen är modellen tänkt att utvärdera 

övergripande maktrelationer, men som nämnts i inledningen är det aktuellt att undersöka 

legitimitet även i enskilda policybeslut. Det krävs dock att undersökningen anpassas efter den 

nivå som undersökningen handlar om. Forsberg (2006) skriver att "[e]n aktörs förmåga att 

kontrollera en annan aktör är ett sätt att kategorisera parterna i en maktrelation" (Forsberg, 

2006, 15) och i vårt fall rör maktrelationen kommunen å ena sidan, samt medborgarna å den 

andra.  

Viktigt att komma ihåg är att en utvärdering av legitimiteten handlar nästan alltid om 

gradering och inte, som Beetham själv valt att uttrycka det, om en "all-or nothing-affair" 

(Beetham, 1991a, 19f).  

Lagöverensstämmelse  

Att omvandlingen måste stämma överens med gällande lagar och regler kan tyckas självklart 

men det är en unik situation kommunen står inför varför svensk lag inte alltid är så lätt att 

applicera på rådande förhållanden. Att undersöka de juridiska förutsättningarna för 

omvandlingen och hur de påverkar situationen blir därför en viktig del i den helhetsbild som 

presenteras. Det finns även situationer där det inte är glasklart hur lagen skall tolkas, eller 

situationer där befintliga lagar inte är direkt applicerbara på ett rådande problem. I dessa fall 

blir det normativt rättfärdigande av besluten desto viktigare. Under denna kategori ingår också 

att beslutet fattats på rätt grunder i överensstämmelse med vad lagen stipulerar.  

Normativt rättfärdigande 

Det normativa rättfärdigandet handlar om att grunderna för de beslut som fattas skall 

överensstämma med de värderingar som finns i samhället. I Sverige, kan vi rimligen 

förutsätta, är ett av de viktigaste kriterierna att det vilar på demokratisk grund, vilket med 

andra ord innebär att de bindande besluten fattas av jämlikar där varje röst förtjänar lika 

hänsyn (Dahl, 1989). Ur ett legitimitetsperspektiv innebär detta att; 1) de styrande – 

kommunledningen i detta fall – är representanter för den samlade folkviljan och att; 2) det 

ligger i medborgarnas intresse att upplåta de praktiska besluten av effektivitetsskäl.  
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I situationer där externa, icke folkvalda, aktörer kommer in utifrån och har ett inflytande på 

agendan, som LKAB i Kiruna, kan det skapas spänningar gentemot det representativa idealet. 

På sikt kan detta innebära att legitimiteten i processen påverkas, om det inte finns förtroende 

för att beslut fattas på demokratisk grund.  

För att se över den normativa legitimiteten i stadsomvandlingen används en uppdelning i 

input-, output- och throughput-legitimitet. Input-Output har använts för att kategorisera de 

olika källor till legitimitet en policyskapare kan använda sig av. Input lägger fokus på den 

demokratiska kopplingen och grunderna på vilket beslutet kommit till medan output istället 

innebär att hämta legitimitet ur resultatet av policyprocessen (Salenvall; 2011, Matti, 2009; 

Scharpf, 1997). Throughput är ett nyare koncept som lägger fokus på själva processen vid 

beslutsfattandet. (Schmidt, 2013; Eshuis & Edwards, 2012; Bekkers et al, 2007). Medan 

många forskare pekat på att input och output ofta står i motsatsförhållande till varandra, där 

mer fokus på ena sidan påverkar den andra negativt, innebär en negativ throughput – till 

exempel korruption, maktmissbruk, svågerpolitik eller utestängning av berörda parter – att 

både input och output kan påverkas åt samma håll. Omvandlingen är ännu så länge i ett tidigt 

stadium, och det är därför inte rimligt att dra några slutsatser ur processernas output. 

Kommunen har en uttalad målbild om att de åtgärder som utförs skall leda till en 

sammanhållen stad och en omvandling där kostnaderna inte läggs på medborgarna (Intervju 1, 

Intervju 3). Huruvida dessa mål uppnås eller ej är en fråga som ligger utanför denna studie. 

Istället kommer det normativa rättfärdigandet undersökas ur input och throughput-perspektiv.  

På input-sidan undersöker vi två huvudvärden: deltagarmöjligheter, representationskvalitet. 

Deltagarmöjligheter handlar om i vilken utsträckning medborgarna själva haft möjlighet att 

delta i processen, genom t.ex. folkomröstningar eller mer deliberativa varianter så som samråd 

eller medborgarpaneler (Eshuis & Edwards, 2012, 1070ff; Bekkers et al, 2007, 43ff) 

Representationskvalitet. Deltagande är inte möjligt i alla frågor och själva poängen med en 

representativ demokrati är ju att de styrande röstar på mandat av medborgarna. Viktigt är dock 

att det finns olika alternativ för medborgarna att rösta på och att relevanta intressen är 

representerade (Doberstein & Millar, 2014, 263ff; Bekkers et al, 2007, 43ff; Beetham, 1991a, 

92). 

För att undersöka throughput använder vi oss av deltagarkvalitet, transparens, möjligheter för 

ansvarsutkrävande och institutionell balans 
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Deltagarkvalitet berör frågan huruvida berörda parter har samma möjligheter att påverka i 

processen. I representativa politiska miljöer handlar det om inkludering av olika politiska 

representanter. När deltagandet från andra aktörer finns med i bilden ställer vi oss frågan 

huruvida dessa deltar på lika villkor (Schmidt, 2013; 6f; Bekkers et al, 43ff).   

Transparens är generellt sett som ett grundkriterium för ansvarsutkrävande. För att 

medborgarna skall kunna reagera och bilda sig en uppfattning om de beslut som fattas å deras 

vägnar måste de ha tillräcklig information om processerna (Schmidt, 2013, 6; Bekkers et al, 

2007, 43ff). Transparens behandlar frågor kring huruvida det finns tillräcklig insyn i 

processen och hur tillgängligheten till information ser ut.  

Ansvarsutkrävande är en av hörnstenarna i all demokratisk teori. De som fattar besluten måste 

även vara ansvariga inför medborgarna och det måste vara tydligt för medborgarna hur de 

skall utkräva detta ansvar. Inom demokratisk teori talas det ofta om att kasta ut schakalerna, 

eller med andra ord, rösta bort de ansvariga när de missköter sin maktposition (se bl.a. 

Schmidt, 2013; Dahl, 1989). När externa aktörer finns med i och kan påverka i beslut måste vi 

ställa oss frågan om det finns möjligheter till ansvarsutkrävande även i denna maktrelation.  

Uttryckt samtycke 

Uttryckt samtycke kräver att medborgarna inte bara accepterar processerna utan att de aktivt 

visar sitt stöd för dem, genom val eller mobilisering. Då det inte hållits några 

folkomröstningar i omvandlingsfrågan är det inte lämpligt att utgå endast från valresultat för 

att bekräfta, eller avvisa, legitimitet, men då omvandlingen tagit stor del i de politiska 

debatterna lokalt ger resultatet ytterligare en bit till pusslet. Ytterligare ett sätt hade varit att 

undersöka hur många privatpersoner som valt att sälja sin bostad, och på så sätt bekräfta 

omvandlingen, men sådana siffror har inte gått att få fram. Istället görs en genomlysning av 

hur Kirunaborna röstat de senaste valen. Sedan LKAB lämnade in sin ansökan om att förvärva 

marken i Kiruna har det passerat tre kommunval, där Kirunaborna kunnat rösta för det parti 

vars linje bäst motsvarar deras syn på stadsomvandlingen. Genom att jämföra de olika 

partierna ståndpunkter med förändringar i mandatfördelning över valen fås indikationer på 

medborgarnas syn på omvandlingen, där hög grad av legitimitet förstås som låg förändring av 

mandat och därigenom bibehållet förtroende för sittande kommunledning.  
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EN MODELL FÖR LEGITIMITET 
Genom att undersöka den lagliga överensstämmelsen, den normativa överensstämmelsen och 

indikationer på uttryckt samtycke får vi en helhetsbild av legitimiteten i stadsomvandlingen i 

Kiruna kommun. Tabell 2 ger en översikt över de indikationer materialet presenterar:  

Tabell 2: Legitimitetsmodell för Kiruna 

Överensstämmelse med gällande lagar 

 

och 

 

påverkar 

Uttryckt samtycke 

 

  

Input Throughput 

Deltagarmöjlighet Deltagarkvalitet 

Representationskvalitet Transparens 

 Ansvarsutkrävande 
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Kapitel 3 
 

METOD 
Stadsomvandlingen är komplex och har pågått i över 10 år, vilket gör det svårt att få en 

fullständig bild över alla de processer som löper parallellt. Detta har gjort det nödvändigt att 

först skaffa en övergripande förståelse för omvandlingsprocessen innan 

problemformuleringen kunde göras ordentligt. Materialet är hämtat i två omgångar där 

grundförståelsen kommer från fem informantintervjuer med ledande personer i Kiruna 

kommun vilka genomfördes 2013 medan huvuddelen av studien bygger slutsatserna på 

kvalitativ dokumentanalys med utgångspunkt i fullmäktigeprotokoll från kommunen från 

perioden 2006-01-16 till 2015-09-14. Utifrån ett snöbollsurval har dessa kompletterats med 

dokument från inblandade myndigheter, information från bland annat valmyndighetens 

hemsida, nyhetsartiklar från aktuella tidsperioder samt svenska lagar.  

För att förstå hela den komplexa process som stadsomvandlingen innebär och för att förstå 

varför kommunen handlat som den gjort har jag hållit informantintervjuer med utvalda 

personer ur kommunledningen och förvaltningen. Esaiasson et al. (2009) beskriver detta som 

en bra metod när man skall ge sig in på ett outforskat fält. Urvalet av intervjuobjekt har gjorts 

enligt kriteriet centralitet och personerna har valts ut efter deras position i den kommunala 

hierarkin eller utefter deras expertis (Esaiasson et al. 2009). Dessa intervjuer har utgått från en 

översiktlig intervjumall (se bilaga 1) emedan dessa främst nyttjats för att få en grundläggande 

förståelse för omvandlingen och för att identifiera konfliktområden. Omvandlingen är en 

politiskt laddad fråga och samtliga informanter har varit mer eller mindre involverade i 

processen och tillhör, eller har tillhört, kommunledningen eller den kommunala 

organisationen för omvandlingen. Detta har också varit tydligt under intervjuerna då de har 

sin egen bestämda uppfattning om hur saker och ting ligger till, eller bör ligga till, vilket har 

varit viktigt att väga in.  

Själva huvudundersökningen bygger i första hand på dokumentanalys. Samtliga protokoll från 

Kirunas kommunstyrelse och kommunfullmäktige under tidsperioden 2006 till dagens dato 
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har gåtts igenom noggrant och analyserats, liksom de fördjupade översiktsplanerna över 

Kiruna och Gruvstadspark-avtalen. Genom att använda mig av protokoll hoppas jag komma 

närmare vad som faktiskt har gjorts, vilka beslut som tagits - eller inte tagits, i första hand, 

och inte vad som sägs. Där det har behövts har jag kompletterat uppgifterna från protokollen 

med andra handlingar från kommunen eller myndigheter som är inblandade i 

omvandlingsfrågan (se bilaga 2).  

Scott, återgiven i Bryman (2009), föreslår fyra bedömningskriterier för att avgöra 

dokumentskvalitét: autencitet, trovärdighet, representativitet och meningsfullhet. När det rör 

sig om officiella dokument är det främst autenciteten och meningsfullheten (i förståelsen: 

tydliga och begripliga) som är de starka sidorna. De huvudfrågor som måste ställas är istället: 

är materialet trovärdigt och är det representativt (Bryman, 2009, s357-362)? 

Trovärdigheten handlar om till vilken grad materialet är utan förvrängningar och 

felaktigheter. Då det rör sig om styrelse- och fullmäktigeprotokoll, som måste vidimeras av 

flera personer för att bli officiella, bör det i stor utsträckning anses vara trovärdigt även ur 

denna synvinkel. 

De stora svagheterna valda metod rör representativiteten, eller närmare: i det som inte står i 

protokollen. Det kan finnas händelser som påverkar de politiska processerna utanför plenum, 

varför indikatorerna blir svåra att upptäcka utifrån det valda materialet. I dagens politiska 

klimat avgörs många frågor utanför plenum och det begränsar "synfältet" något för den som 

vill se hela bilden. Det tydligaste exemplet är de försök jag gjort att försöka begära ut 

protokoll från de styrgruppsmöten kommunen håller med LKAB. De kommunala tjänstemän 

som deltar i mötena tar själva inga anteckningar, varför det inte finns några dokument att 

begära ut. LKAB själva lämnar inte ut något. Detta gör att mycket material som skulle kunna 

vara relevant för undersökningen helt enkelt inte går att få tag på. Dessa problem används 

som en bekräftande faktor i analysen då detta i hög grad kan anses vara problematiskt för 

processens transparens. Även protokoll från åren 2004 -2006 har visat sig varit svåra att få tag 

på. De är dock inte kritiska för den slutgiltiga analysen då den process jag undersöker i 

huvudsak tagit fart efter 2006 och då viktiga beslut återhänvisas i senare protokoll.  

I stort är dokumentationen från Kiruna kommuns sammanträden väl sammansatt och 

politikernas vana att reservera sig mot beslut som går dem emot, gärna med kommentarer 

tillagda i protokollet, ger en god bild av de beslut som ifrågasätts (och därmed gör behovet av 

legitimitet i processen desto viktigare). Genom att komplettera protokollen med material från 
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medier och myndigheter kan en helhetsbild presenteras som får anses vara representativt för 

uppsatsens syfte.  

Kvalitativa analyser ställer två viktiga krav på arbetet, nämligen: krav på tydlig argumentation 

och krav på tydliga kriterier för slutsatsdragning (Esaiasson et al. 2009, s. 242). Genom att 

ställa upp tydliga kriterier för gradering kan det insamlade materialet sorteras och 

kategoriseras för att användas i den modell som presenteras ovan (Tabell 2). Varje del 

genomlyses och graderas enligt skalan hög grad, ganska hög grad, ganska låg grad och låg 

grad. Utefter dessa resultat dras sedan slutsatser om rådande situation och därigenom 

möjligheterna för en legitim stadsomvandling i Kiruna. Kriterierna presenteras på nästa sida i 

Tabell 3:  
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Kapitel 4 
 
STADSOMVANDLINGENS TVÅ PROCESSER 
Stadsomvandlingen inleddes officiellt 2004 med en skriftlig förfrågan från LKAB att flytta 

staden till förmån för gruvindustrin (KY04-21). Det var redan från början väldigt lite tal om 

att lägga ned gruvan, eller som dåvarande kommunalrådet uttryckte det: ”Vem kunde säga 

det? Inte jag i alla fall” (Intervju 1) Kommunledningen bestämde sig dock tidigt för en 

grundhållning i förhandlingarna: att omvandlingen inte skulle kosta Kirunaborna någonting 

(Intervju 1, Intervju 3, Intervju 4). För att driva igenom flytten påbörjades tidigt två 

huvudsakliga processer som har skötts parallellt. Arbetet med att revidera de kommunala 

planerna samt förhandlingar med LKAB om finansiering, tidsplaner och åtaganden.  

Planarbetet 

Arbetet med att revidera den befintliga översiktsplanen - som ger en övergripande grund för 

de juridiskt bindande detaljplanerna - påbörjades halvårsskiftet 2004 (ÖPG 061129 § 15) och 

leddes av ledande politiker i kommunen som tillsammans utgjorde Översiktsplanegruppen 

(ÖPG). För att involvera medborgarna hölls utställningar och samråd. Tjänstemän har dock 

vittnat om att det varit svårt att få en större kvantitet medborgare att intressera sig för frågorna 

även om förslag och synpunkter givetvis kommit in (Intervju 4).  

I enlighet med de ramar ÖPG satte upp presenterades i mitten på 2006 förslag på en ny 

fördjupad översiktsplan (FÖP Kiruna C 2006) över Kiruna i kommunfullmäktige. 

Översiktsplanen innehöll utredningar för ett flertal nya platser att utveckla Kiruna på, men 

slog fast att två alternativ var att föredra. En gradvis utveckling åt nordväst, eller en gradvis 

utveckling åt nordöst. Övriga alternativ innebar att flytta hela staden flera kilometer bort, 

varför riskerna för splittring och förfall ansågs stora (FÖP Kiruna C 2006; KF 060612 § 85).   

Den första fördjupade översiktsplanen antogs 2007 efter att ha återremitterats med 

minoritetsbeslut en gång och nu fastslogs också det nordvästra alternativet för 

centrumetablering. Under 2008 förändrades det politiska landskapet i och med nya allianser 
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mellan partierna då Socialdemokraterna bildade ny politisk majoritet (KF 080922) med 

Kirunapartiet - istället för att behålla den befintliga "Gränslösa Alliansen" med bl.a. 

Moderaterna. Detta förändrade majoritetsförhållandena och ändrade om sammansättningen på 

kommunledningen. År 2009 hade kommunledningen tänkt om i placeringsfrågan. ÖPG fick 

ett nytt uppdrag om att revidera den nyligen fastslagna FÖP:en (KS 091130 § 311).  

På kommunfullmäktige den 19:e september 2011 fastslogs att det nya Kiruna Centrum skulle 

etableras i nordöst istället. Detta beslut kom att föranleda stora protester från bland andra 

Moderaterna och Miljöpartiet men fick också en kommentar i protokollet från fullmäktiges 

ordförande. Samma fullmäktige beslutades det även att en arkitekttävling skulle hållas, där 

olika förslag för hur det nya Kiruna Centrum skall se ut skulle tas fram (KF 110919 § 112-

113). 

Inför arbetet med den nya översiktsplanen bedrev kommunen ett omfattande 

utvecklingsarbete. Revideringen av den fördjupade översiktsplanen, liksom 

utvecklingsplanen, har föregåtts av ett visionsarbete samt tidigare nämnda arkitekttävling, 

vilka båda ligger till grund för det fortsatta utvecklingsarbetet (KF 130527 § 68).  Resultaten 

från dessa två processer jobbades in i en utvecklingsplan, vilken senare skulle ligga till grund 

för de nya planerna. Det nya förslaget på fördjupad översiktsplan godkändes för utställning av 

kommunstyrelsen (KS 140407 § 95) i april 2014 och antogs av fullmäktige senare samma år 

(KF 140901 § 1). 

Avtalen 

I och med beslutet om en gradvis utveckling av Kiruna (FÖP Kiruna C 2006) kunde 

kommunen också gradvis avveckla det område där gruvan är tänkt att breda ut sig, vilket 

också blev utgångspunkten för förhandlingarna med LKAB och grunden för avtalen. Ett 

heltäckande avtal var inte nödvändigt från början utan istället förhandlade kommunen om 

ersättning för de byggnader som skulle drabbas i den ”första etappen” av omvandlingen. Med 

andra ord de som först riskerade att påverkas av den sprickbildning gruvverksamheten 

orsakade (GP1). Avtalsprocessen skulle dock bli utdragen och kommunen skulle både hinna 

slå fast den fördjupade översiktsplanen, riva upp den, och besluta om en revidering innan det 

första avtalet var färdigförhandlat. 

Det första avtalen bestod av ett genomförandeavtal och ett civilrättsligt avtal (GP1) mellan 

kommunen och LKAB klubbades igenom i Kirunas kommunfullmäktige 2010 med 34 röster 

mot 10. Direkt efter godkännandet klubbades också den nya detaljplanen igenom där GP1-
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området var planlagt som industrimark (KF 110221 § 14). Avtalet kritiserades av 

oppositionspartierna på ett flertal punkter. Framför allt gällde kritiken avyttringen av bostäder 

där man ansåg att avtalet inte ställde tillräckliga krav på att LKAB skulle ersätta de lägenheter 

som skulle rivas i samband med att industriområdet bredde ut sig (Reservationer, 

Centerpartiet och Knegarkampanjen, KF110221 § 14). Det första avtalet fick namnet 

Gruvstadsparken m.m. 1 (GP1) efter ett krav från kommunen att området under 

övergångsfasen skulle omvandlas till en park, för att bostadsmiljön omkring inte skulle 

påverkas negativt. Avtalet omfattade främst kommunala byggnader såsom Kiruna Stadshus, 

kulturbyggnader och kommunalteknik såsom värme- och vattenledningar, gator med 

belysning och optokablar (GP1). På området fanns även hyreslägenheter tillhörande LKAB:s 

bostadsbolag, vilka inte omfattades av själva avtalet eftersom dessa redan befann sig i 

LKAB:s ägo. 

Förhandlingarna inför avtal nr 2 (GP2) sköttes uteslutande av tjänstemän, mest av 

förhandlingstekniska skäl, enligt kommunens projektledare för omvandlingen (Intervju 4). 

Enligt kommunalråd Kristina Zakrisson har frågan huruvida detta är ett bra sätt diskuterats 

inom organisationen, men slutsatsen har varit att politiker inte behövs vid förhandlingarna. 

Hon poängterar dock att tjänstemännen inte har fått fria händer utan att förhandlingarna sköts 

utifrån övergripande ställningstaganden från politiken (Intervju 1). Beslutet att endast låta 

tjänstemän förhandla har stött på kritik från oppositionen (KF 140331 § 86). GP2 är betydligt 

mer omfattande än det föregående GP1och området som förhandlats omfattar ett flertal 

privatägda fastigheter, kommunala verksamhetslokaler som till exempel skolor, simhall och 

bibliotek samt infrastruktur. Ï avtalet stipuleras att det är LKABs skyldighet att förhandla med 

enskilda fastighetsägare inom avvecklingsområdet och att LKAB måste ha påbörjat förvärv av 

fastigheterna inom det område som skall detaljplaneläggas innan den nya detaljplanen antas 

(GP2, 7-8). Projektledaren för omvandlingen presenterar en liknande bild, där det är upp till 

LKAB att förvärva de fastigheter de vill ha planlagda och kommunens ansvar att gå efter och 

detaljplanera (Intervju 4).  

Avtalet röstades igenom strax innan valet 2014, efter protester från oppositionen, med 29 

röster för, en röst emot och 7 nedlagda. 
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LAGÖVERENSSTÄMMELSE 
Det grundläggande kriteriet, laglighet, stipulerar att beslut måste ha tillkommit i enlighet med 

rådande lagar3. Innan kommunens befogenheter genomlyses skall dock en snabb avstickare 

göras för att närmare förklara den juridiska bakgrunden till kommunens och LKABs 

handlande i omvandlingsprocessen. Denna avstickare tar sitt avstamp i Minerallagen 

(1991:45) vilken reglerar undersökning och bearbetning av fyndigheter av mineraliska ämnen. 

Det är enligt denna lag LKAB kan söka tillstånd att bryta den malm som sträcker sig under 

Kiruna. LKAB är så kallade koncessionshavare - de har brytningsrättigheterna - till 

malmfyndigheten, men de har inte rätt att bruka marken som malmen ligger på förrän de fått 

ett markanvisningsbeslut av Bergstaten (en myndighet vilken numera sorterar under SGU). 

Enligt minerallagen får ett sådant beslut inte strida mot rådande detaljplaner (SFS 1991:45) 

varför gruvkoncernen behöver få till stånd en ändring i rådande detaljplaner för att få påbörja 

malmutvinningen. Det är dessa förutsättningar som skapat de juridiska ramarna för samarbetet 

mellan LKAB och Kiruna kommun i omvandlingsfrågan.  

Kommunernas ansvarsområde anges i kommunallagen (1991:900) där vi bland annat finner 

att kommunerna ” sköter på demokratins och den kommunala självstyrelsens grund de 

angelägenheter som anges i denna lag eller i särskilda föreskrifter” (SFS 1991:900, 1:1, 2st). I 

plan- och bygglagen (SFS 2010:900) föreskrivs att det är kommunerna som har planmonopol 

över den mark de förfogar över. Detta innebär att bara genom kommunala beslut får större 

byggnader uppföras, eller som i Kiruna, områden omvandlas från till exempel bostäder till 

industriområde. Beslut om användning av mark sker genom antagande av detaljplan för ett 

visst område. Detaljplanen är ett bindande dokument som i detalj anger hur det är tillåtet att 

bygga i kommunen och den är viktig för mer än bara det.  

I Svensk lagstiftning är mineralutvinning ett prioriterat område (miljöbalken 1998:808) varför 

ett gruvbolag kan sägas ha många fördelar gentemot enskilda i situationer när deras intressen 

kolliderar. I minerallagen (SFS 1991:45) stipuleras att en koncessionshavare (en aktör med 

rättigheter att utvinna mineraler inom ett bestämt område) har rätt att begära 

markanvisningsförrättning och få nyttjanderätt till den mark de vill ta i anspråk för att bedriva 

sin verksamhet. Detta betyder att en markägare kan tvingas upplåta sin mark till en 

                                                 
3 En grundlig genomlysning av det rättsliga läget har gjorts av Sara Rosell. För en djupare analys i ämnet 

intressekonflikter rekommenderas: Rosell, S (2014) Gruvetablering - beslutsprocessen och intressekonflikter 

som kan uppstå, Studentuppsats, avdelningen för rättsvetenskap, Luleå Tekniska Universitet.  
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koncessionshavare mot sin vilja om sådan begärs. Detta kräver dock att koncessionshavaren 

betalar ersättning till markägaren i enlighet med expropriationslagens (SFS 1972:719) 

bestämmelser vilket innebär 1.25 gånger marknadsvärdet. Åtgärder har gjorts för att stärka 

skyddet av personlig egendom i expropriationslagen (se bl.a. prop. 2009/10:162) men röster 

har höjts för att lagen fortfarande inte är anpassad efter rådande situation i Kiruna (Intervju 2).  

Expropriationslagen kräver att detaljplanen inte anger att bebyggelse eller annan 

samhällsfunktion skall finnas i området. Med ett beslut om ändring i detaljplanerna från 

kommunens sida skulle LKAB kunna begära markansvisningsförrättning, men innan dessa 

ändringar görs kan gruvbolaget inte vidta några vidare åtgärder. Att få kommunen att ändra i 

planerna blir därför LKABs högsta prioritet.  

Den övergripande planeringen sker genom upprättandet av en översiktsplan. Denna skall 

”ange inriktningen för den långsiktiga utvecklingen av den fysiska miljön. Planen ska ge 

vägledning för beslut om hur mark- och vattenområden ska användas och hur den byggda 

miljön ska användas, utvecklas och bevaras” (PBL 2010:900 2§). Planen är inte bindande men 

vid så stora omdaningar som stadsomvandlingen innebär är den nödvändig för att kommunen 

sedan skall kunna ändra om i detaljplanerna. Sammanfattningsvis: Utan ett kommunalt beslut 

om ändring i detaljplanerna över önskade områden får LKAB därför inte börja utvinna den 

malm som sträcker sig under staden, men utan en gällande översiktsplan ändrar inte 

kommunen detaljplanerna. 

I plan- och bygglagen står stadgat att samråd skall hållas vid ändringar i översiktsplanen. I 

dessa skall kommunen samråda med länsstyrelsen samt med ” berörda kommuner, 

regionplaneorgan och kommunala organ i övrigt som har ansvar för regionalt tillväxtarbete 

och transportinfrastrukturplanering. Kommunen ska också ge kommunens medlemmar, de 

andra myndigheter, sammanslutningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 

förslaget tillfälle att delta i samrådet” (PBL 2010:900, 3:9). Översiktsplanen måste även ta 

hänsyn till allmänna intressen samt riksintressen, vilka listas i Miljöbalken (SFS 1998:808).  

Enligt protokollen från kommunfullmäktige och översiktsplanegruppen har kommunen levt 

upp till de krav som ställs i PBL gällande kallelser, utställningar och beaktanden när den 

första översiktsplanen fastslogs 2006/2007 (KF 070108 § 6; KF 060612 § 86; ÖPG 060510 § 

3 & 4). Med andra ord anser kommunen att de handlat korrekt. Även när planen reviderades 

bara några år senare har planförfarandena enligt fullmäktigeprotokoll och samrådshandlingar 

gått rätt till (Samrådsredogörelse & Utlåtande FÖP2014; KF 140901 § 1). Den kritik som 
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riktats mot beslutet att förlägga centrumet i nordöst före planprocessen var färdig har dock 

inte prövats i domstol.  

Ett flertal riksintressen krockar i det nya området. Den fördjupade översiktsplanen listar 

sammanlagt åtta områden: Natura 2000, kulturminnesvård, rennäring, värdefulla ämnen och 

material, väg, järnväg, flyg samt totalförsvaret (FÖP 2014). I enlighet med miljöbalken skall, 

när riksintressen kolliderar, det intresse som på lämpligast sätt främjar en långsiktig 

hushållning ges företräde. Undantag görs dock för mineralutvinning vilken därför i enlighet 

med svensk lagstiftning måste anses erhålla företräde i omvandlingen av Kiruna.  

Avtalen mellan kommunen och LKAB omfattar kommunala byggnader och inte privata. Det 

första avtalet överklagades till förvaltningsrätten med hänvisning till att många hyresgäster 

förlorade rätten till bostad samt avsaknad av tillräckligt beslutsunderlag. Förvaltningsrätten 

avslog överklagandet med hänvisning till att avtalet bara reglerar förhållandena mellan LKAB 

och kommunen och därför inte innefattade eventuella andra markägare och att det är upp till 

fullmäktige att godkänna beslutsunderlaget varför beslutet stod fast (Förvaltningsrättens 

avgörande, mål 503-11). GP2-avtalet överklagades även det på liknande grunder varpå 

förvaltningsrätten slog fast att avtalet föll inom den kommunala kompetensen, att det gällde 

ett sådant beslut som omfattas av kommunallagens 3:e kapitel § 9. Förvaltningsrätten slog 

även fast att avtalet utgör ”en utfästelse att parterna skall påbörja och vidta åtgärder såsom 

ändring av detaljplan, försäljning av fast och kommunal egendom, men reglerar inte hur detta 

skall gå till” (Förvaltningsrättens avgörande, mål 1473-14) 

 

NORMATIVT RÄTTFÄRDIGANDE 

Deltagarmöjligheter 

Förutsättningarna för Kirunabornas deltagande i omvandlingsprocessen följer i huvudsak de 

representativa normerna. Medborgarnas möjlighet att rösta har legat uteslutande i att rösta 

fram sina representanter i kommunfullmäktige. Kommunen har vid två tillfällen röstat ned de 

förslag som föreslår kommunen hålla en folkomröstning i omvandlingsfrågan (KF 090602 § 

118, KF 110411 § 61) och en motion som föreslår större föreningsinflytande (KF 120611 

§85). 
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I planeringsprocessen för den nya översiktsplanen har kommunen vid flera tillfällen arbetat 

med att ta in medborgarnas input (Intervju 4). I arbetet med den nya fördjupade 

översiktsplanen 2006 har medborgarna haft möjligheter att delta i enlighet med plan- och 

bygglagen och har innefattat både samråd, möten4 och möjligheter att lämna in förslag 

skriftligen (KS 060116 § 1, ÖPG 060510 §4).  

I visionsarbetet var medborgarna välkomna att delta i de olika fokusgrupper som tillsattes och 

kunde lämna förslag (KF 130527 § 68; Kiruna Information, 2013:1). Arkitekttävlingen 

avgjordes av en jurygrupp på nio personer, medan Kirunabor tillhörande kategorierna 

ungdomar, näringsidkare och banker, politiker, bostads- och fastighetsintressenter samt en 

teknisk grupp med tjänstemän från kommunkoncernen fick möjlighet att delta i så kallade 

referensgrupper. Dessa hade ingen egentlig beslutsmakt utan hade till uppgift att ge input åt 

juryn (KS 120227 § 51; kommunkontoret skrivelse d.nr. 11/727) 

Den nya, nu gällande, översiktsplanen har även den följt planförfarandet i PBL med samråd 

och utställningar innan beslutet fattats. Denna gång föregick dock kommunen planförfarandet 

och beslutade om centrumets placering redan innan samråden var avslutade. Något som 

väckte protester från fullmäktiges ordförande (KF 110919 § 112) som menade att detta var att 

”föregripa kirunabornas möjlighet att påverka slutresultatet” (särskilt yttrande Kenneth 

Stålnacke).  

Gällande GP-avtalen så är de ett resultat av slutna förhandlingar mellan kommunledning och 

tjänstemän från kommunen och representanter från LKAB.  

Representationskvalitet 

Lokalt har Kiruna kommun många partier som engagerar sig i politiken. I fullmäktige finns 

idag 12 partier representerade: Socialdemokraterna, Centerpartiet, Vänsterpartiet, Norrbottens 

sjukvårdsparti, Moderata Samlingspartiet, Sámelistu/samelistan, Knegarkampanjen, 

Kirunapartiet, Sverigedemokraterna, Miljöpartiet de gröna, Kristdemokraterna samt 

Feministiskt initiativ (Val.se). I omvandlingsfrågan har många partier haft tydliga linjer, redan 

under valperioderna (Kiruna Annonsblad 2014:33-36; Kiruna Annonsblad 2010:33-36).  

                                                 
4 För en djupare analys av deliberationsmöjligheterna på dessa möten, läs: Jönsson (2007) Samråd och 

deliberativ demokrati - förutsättningar för deliberation inom samråden i Kiruna stadsflytt.  
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Socialdemokraterna har styrt kommunen sedan omvandlingen tog sin början och ansvarar för 

den politik som råder. De ligger bakom de större beslut som fattats i omvandlingen hittills och 

har under åren arbetat för ett fungerande samarbete i omvandlingsprocessen med LKAB.  

Tydligaste oppositionsparti är Centern som länge kritiserat kommunledningen för deras sätt 

att sköta omvandlingen. Centern driver en linje som står för hårdare linje gentemot LKAB, 

med högre krav på ersättningar och på att bostäder och nya centrumlokaler byggs innan de 

gamla avvecklas. (KF 070108 § 6, KF 090406 § 62, KF 110221 § 14, KF 121112 § 153, KF 

130326 § 33, KF 140422 § 87).  

Även Miljöpartiet tar en tydlig ställning i omvandlingsfrågan. De menar att staden inte skall 

flyttas överhuvudtaget utan förespråkar att kommunen satsar på andra näringar istället. (KF 

090406 § 62, KF 110221 § 14, KF 140602 § 127) 

Deltagarkvalitet 

Deltagarkvaliteten i omvandlingen har sett olika ut lite beroende på process. Planprocessen 

har varit öppen och både partier och övriga aktörer har haft sitt att säga till om i samrådsfasen. 

Samtliga förslag har blivit besvarade och möjligheten till insyn via utställningar möten och 

kontakt med informatörer är till synes hög. Att kommunen väljer att ta ställning för det 

nordöstra alternativet för centrumutvecklingen tvärt emot LKABs vilja (LKAB remissvar 

FÖP 2006, TQM06-01), förstärker intrycket av att parterna i omvandlingsprocessen har 

behandlats lika.  

I visionsarbetet har partitillhörighet inte varit relevant (Kiruna Information, 2013:1) och 

arbetet har bedrivits under ledning av fullmäktigeledamöter och i samråd med Kirunas 

medborgare. Arkitekttävlingen har i huvudsak styrts av kommunala tjänstemän (KS 120227 § 

51; kommunkontoret skrivelse d.nr. 11/727), men har haft en fokusgrupp bestående av 

näringslivsintressenter, en med bostadsintressenter samt en med politiker.  

Avtalsprocesserna har varit slutna för såväl opposition som villaägare och andra 

intresseföreningar. Möjligheter att komma med synpunkter har funnits, men ingen insyn i 

förhandlingarna, vilket gjort det svårt att delta på lika villkor. Oppositionen i Kiruna riktade 

kraftig kritik mot förfarandet och har vid ett flertal tillfällen uttryckt att kommunledningen 

inte delar med sig tillräckligt av information gällande förhandlingarna med gruvbolaget 

(Sternlund, 2014a; KF 140331 §86; KS 131023 §307).  
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Transparens 

Enligt stadsomvandlingens projektchef förstod man tidigt vikten av bra kommunikation 

(Intervju 4). Kommunen har kommunicerat nyheter i omvandlingen via Kiruna Annonsblad, 

ett eget magasin och via sin hemsida som har en egen sektion för omvandlingen. Under en 

period hade omvandlingen även anställda informatörer. Kommunen har även hållit 

utställningar och möten, liksom samråd inom ramarna för planprocessen. Dessa samråd har 

dock inte varit så välbesökta som kommunen önskat (Pwc revisionsrapport för 

stadsomvandlingen, 2012).  

Processen kring avtalen har varit mer sluten än planprocesserna. Förhandlingarna med LKAB 

har i första hand skötts av tjänstemän, under kommunledningens mandat (Intervju 3, KS 

110815 § 189). Oppositionen i kommunen har inte haft någon insyn i själva 

förhandlingsfasen. Det första avtalet tillgängliggjordes för insyn dagen innan det 

presenterades i kommunstyrelsen och det andra veckan innan, ett förfarande som kritiserades 

offentligt av både Centern och Norrbottens Sjukvårdsparti (Sternlund, 2014a). Oppositionen 

har även kritiserat kommunledningen för förfarandet och påpekat bristen på insyn i 

fullmäktige där tjänstemännens mandat ifrågasattes (KF 140331 § 86). Det går heller inte att 

begära ut protokoll från vare sig förhandlingsmöten eller de styrgruppsmöten som hålls med 

LKAB. Kommunens tjänstemän för nämligen själva inga anteckningar utan överlämnar 

protokollförandet åt LKAB:s representanter, varför protokollen inte omfattas av 

offentlighetsprincipen. På detta sätt blir det svårt för både medborgare, berörda aktörer och 

oppositionspolitiker, eller för den delen studenter som skriver c-uppsats, att få insyn i 

förhandlingsprocessen.  

Ansvarsutkrävande 

Planförfarandet har till stor del skötts genom en öppen och transparent process inom den 

kommunala strukturen där planeringen skötts inom den kommunala strukturen och där det 

varit tydligt vilka politiker som är ansvariga. Samtliga planer har röstats fram i fullmäktige i 

en demokratisk process (KF 070108 § 6; KF 140901 § 1).  

GP-avtalen har däremot först förhandlats fram av, i första hand, tjänstemän för att sedan 

förankras i fullmäktige. Oppositionen väckte frågeställningen gällande GP2 "på vems uppdrag 

förhandlar de om Kirunabornas framtid?" under en interpellation i kommunfullmäktige 2014 

(KF 140331 §86). Under detta framkom att förhandlingsdelegationen fått i uppdrag att 

"säkerställa att kostnaderna för stadsomvandlingen inte skall belasta skattebetalarna och att 



27 

 

Kirunaborna ska få ett boende utan dramatiskt höjda bostadskostnader. [...]Ramarna för själva 

förhandlingsuppdraget är underställt en politisk process sedan tidigare, dvs. att 

stadsomvandlingen inte ska belasta skattebetalarna samt att Kirunaborna inte ska få sämre 

förutsättningar pga. av stadsomvandlingen. [...] Att i detalj reglera förhandlingsuppdraget i en 

demokratisk process är inte möjligt av förhandlingsstrategiska skäl, däremot kommer 

resultatet av förhandlingarna att underställas en politisk process för att säkerställa att 

kommunen tar sitt ansvar för att Kirunabornas intressen beaktas och säkerställs" (Kristina 

Zakrisson, yttrande 2014-03-04, presenterat på KF 140331 § 86).  

I GP-avtalen görs det tydligt att det är upp till LKAB att förhandla med markägare om 

överlåtelse av mark, varför avvecklingsarbetet mer eller mindre är i händerna på icke 

folkvalda aktörer. Samtidigt har kommunen lovat att inte ändra detaljplaner såvida 

markägarna och LKAB kommer överens först.  

Slutresultaten av båda GP-förhandlingarna, alltså de färdiga avtalen, har i slutändan ställts 

under omröstning i kommunfullmäktige och godkänts med klar majoritet.  

UTTRYCKT SAMTYCKE 
Beetham (1991) skriver att val är ett tecken på samtycke. Genom att delta och rösta i val 

bekräftar medborgarna i ett samhälle den maktrelation som råder.  

Valet i Kiruna är inte uteslutande en fråga om stadsomvandlingen, men kan ge indikationer på 

hur medborgarna uppfattar kommunledningens politik. Relevanta val blir då 2006, 2010 och 

2014. 2014 var stadsomvandlingen betraktad som den viktigaste valfrågan (Sternlund, 2014b) 

och kan därför förväntas ha en större påverkan på valresultatet. Även det faktum att 

valresultatet skiljer sig markant mellan fullmäktigevalet och hur Kirunaborna röstade i 

riksdagsvalet (val.se) talar för att de lokala frågorna spelar en stor roll i kommunvalet.  

Socialdemokraterna har varit relativt jämna de senaste valen med runda 35% 2006 och 2010 

och ett litet tapp till 32,47% 2014. På riksplanet har Kirunaborna gett partiet kring 51% 2006 

och 2010 och 47.38% 2014.  

Centerpartiet har de senaste två valen seglat upp som ett allt tydligare oppositionsparti 

gentemot socialdemokraterna på lokala planet. Deras valsiffror har stigit snabbt från 4.8% år 

2006 till 18.55% 2010 och 28.55% 2014, samtidigt som Kirunaborna inte gett partiet mycket 

mer än 3% i riksdagen.  
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Miljöpartiet har i kommunvalet presterat kring 2-2,5% de senaste tre valen.   

Centerpartiets väljare kommer i huvudsak från det tidigare utbrytarpartiet från 

Socialdemokraterna, Kirunapartiet (KiP), vilka bildade majoritet tillsammans med 

Socialdemokraterna 2008 och vars huvudfigurer lämnade partiet och gick tillbaka till 

Socialdemokraterna inför valet 2010 (P4 Norrbotten, 2010). KiP har tappat från 25% 2006 till 

8% 2010 och 2,24% 2014.  
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Kapitel 5 
 
ANALYS OCH DISKUSSION 
Syftet med uppsatsen var att undersöka hur legitimitet skall förstås i omvandlingen och 

utvärdera vilka förutsättningar och hinder som finns för en legitim process.  

 

Lagöverensstämmelse 

Beethams första kriterium för legitimitet stipulerar att processen måste utföras i enlighet med 

gällande lagar och regler. Det kan konstateras att utvecklingen av det nya Kiruna följt 

gällande lagstiftning och att det ligger inom den kommunala kompetensen att utföra de 

åtgärder som hittills vidtagits, såsom revidering av översikts- och detaljplaner. Kommunen 

har hållit samråd och utställningar och fattat beslut med majoritet i fullmäktige. 

Avtalsprocessen har inte varit lika självklar. Kommunens agerande har varit ifrågasatt och 

beslutet att godkänna avtalen har överklagats vid ett flertal tillfällen. Dessa överklaganden har 

dock avslagits i förvaltningsrätten varje gång. Att besluten om att godta avtalen dessutom 

fattades med klar majoritet bekräftar att besluten togs i enlighet med vad svenska lagar 

föreskriver gällande beslutsfattande i kommuner.  

Genomlysningen av rättsläget finner således att kommunen handlat i enlighet med de lagar 

och föreskrifter som gäller. Samtidigt gör de konflikterande lagarna gällande riksintressen och 

rösterna som höjts för ändringar i expropriationslagen att det inte alltid är självklart från 

början hur lagen skall tolkas. Lagöverenstämmelsen är därför, utifrån uppställda kriterier, att 

betrakta som ganska hög.  

Input 

I planarbetet har kommunen arbetat med att samla Kirunabornas åsikter och sammanfatta dem 

i vision utvecklingsplan och i översiktsplanerna. Planförslag har ställt ut och medborgarna har 

fått komma med synpunkter som i många fall reviderats in i översiktsplanerna. Gällande 
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arkitekttävlingen har medborgare bjudits in för att delta i referensgrupper. Dessa är visserligen 

inte beslutande, men deltagandet ger en möjlighet att ge input till juryn innan beslut fattas. 

Förfarandet i planprocessen visar på att kommunen haft till avsikt att inte bara ta in 

medborgarnas åsikter utan att även implementera dem i det nya Kiruna (ÖPG 060510 §4). 

Medborgarna har inte haft möjlighet att rösta vid planförfarandet men möjligheten att delta är 

att betrakta som ganska hög tack vare kommunens olika ansträngningar att samla input.  

Frågor kring avtalen och avvecklingsarbetet har tagits upp vid möten med kommunen men har 

i regel varit ett förfarande som skötts av tjänstemän från kommunen och representanter från 

gruvbolaget. Första etappen rörde i huvudsak kommunal mark och LKAB-ägda fastigheter 

medan den andra slog fast att kommunen förhandlade för kommunägd mark och infrastruktur 

medan privatägd mark skulle bli föremål för separata förhandlingar. Förutsättningarna för 

Kirunaborna att delta i processen bedöms som ganska låg. Inga försök att inkludera 

medborgarna på samma sätt som i planavtalen har gjorts, men möjligheter att påverka via 

skrivelser och medborgarförslag finns alltjämt.  

Representationskvaliteten i Kiruna står sig stark jämfört med övriga ideal som genomlysts. 

Med 12 partier och representanter som driver bl.a. miljöfrågor, arbetarfrågor, 

näringslivsfrågor, sjukvårdsfrågor och jämställdhetsfrågor är spektrumet av valmöjligheter 

stort. Samerna är en minoritet i Kiruna men har även de ett alternativ i kommunfullmäktige 

som kan stå upp för deras intressen. I omvandlingsfrågan gör detta mycket, då det funnits 

möjlighet för Kirunaborna att rösta både för och emot omvandlingen, liksom för alternativ 

som går ut på att sätta högre press på LKAB än vad som redan görs, eller för ett parti som i 

första hand kommer att se till rennäringen i omvandlingsfrågan. Representationskvaliteten 

måste därför i både planprocesserna och avtalsprocesserna anses vara hög då medborgarna har 

haft stora möjligheter att rösta på ett parti som representerar deras åsikter väl.  

Throughput 

Förutsättningarna att delta i själva planprocessen har varit goda även för opposition och 

övriga intressenter. Samtliga partier har haft möjlighet att själva komma in med förslag och 

remissvar i översiktsplaneprocessen, samma möjlighet att rösta i fullmäktige och till synes 

samma möjlighet att delta i både visionsarbetet och arkitekttävlingen, liksom möjlighet att 

godkänna förslagen i fullmäktige, givetvis. Gällande och externa organisationer och 

näringslivsintressen har förutsättningarna i stort varit desamma. Med andra ord är 

deltagarkvaliteten i planprocessen att betrakta som hög.  
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Avtalsprocessen däremot har skötts mellan kommunledning och LKAB i första hand, och 

opposition eller övriga intressenter har inte haft möjlighet att ta del av förhandlingarna innan 

de varit klara. Det gör det framförallt svårt för oppositionen att komma med synpunkter och 

svårt för näringsidkare att ge input på hur kommande förändringar kan påverka deras 

situation. Avtalen har presenterats i kommunstyrelsen innan omröstningarna skall äga rum i 

fullmäktige, men det är alltid svårare att ändra befintliga avtal än att komma med input under 

själva processen. Det är därför rimligt att bedöma deltagarkvaliteten som ganska låg i 

avtalsprocessen. 

Transparensen följer samma mönster som deltagarkvaliteten. Kommunens ansträngningar till 

inkludering och informationsdelning är höga i planprocesserna men betydligt lägre i 

avtalsprocesserna, vilket i sin tur påverkar kvaliteten i de båda processerna anmärkningsvärt. 

Transparensen i planprocesserna har varit hög tack vare kommunens ansträngningar att 

informera allmänheten, men har behandlats tvärtom när avtalen skulle förhandlas. Inga 

protokoll från styrgruppsmötena går att få ut från kommunen (finns inte) eller från LKAB 

(lämnas inte ut). Transparensen i avtalsprocessen är därför att betrakta som låg.  

Möjligheterna till ansvarsutkrävande blir även de litet problematiska att bedöma. 

Planprocesserna har skötts inom den kommunala strukturen och har skötts både med hög 

deltagarkvalitet och hög transparens. Det är därför svårt att argumentera för något annat än att 

även ansvarsutkrävandet bör anses vara högt, då det är tydligt vilka som ansvarar och då dessa 

skött beredningen av ärendet hela vägen. Avtalen har förhandlats fram av tjänstemän som inte 

kan hållas ansvariga av folket på samma sätt som folkvalda representanter kan. Centern 

väckte denna frågeställning i fullmäktige i mars 2014 i en interpellation kallad: ”på vems 

uppdrag förhandlar de om Kirunabornas framtid?". Under interpellationen framkom att 

förhandlingsdelegationen fått i uppdrag att "säkerställa att kostnaderna för stadsomvandlingen 

inte skall belasta skattebetalarna och att Kirunaborna ska få ett boende utan dramatiskt höjda 

bostadskostnader. [...]Ramarna för själva förhandlingsuppdraget är underställt en politisk 

process sedan tidigare, dvs. att stadsomvandlingen inte ska belasta skattebetalarna samt att 

Kirunaborna inte ska få sämre förutsättningar pga. av stadsomvandlingen. [...] Att i detalj 

reglera förhandlingsuppdraget i en demokratisk process är inte möjligt av förhandlings-

strategiska skäl, däremot kommer resultatet av förhandlingarna att underställas en politisk 

process för att säkerställa att kommunen tar sitt ansvar för att Kirunabornas intressen beaktas 

och säkerställs" (Kristina Zakrisson, yttrande 2014-03-04, presenterat på KF 140331 §86). 

Det slutgiltiga avgörandet har med andra ord legat hos fullmäktige och dess ledamöter. 
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Samtidigt stipulerar kontraktet att det är upp till LKAB att förhandla med privata markägare 

(GP2). I och med bestämmelserna i minerallagen är markägare garanterade 1.25 gånger 

marknadsvärdet, men samtidigt är riskerna stora att en likvärdig bostad i Kiruna kostar mer. 

Detta faktum gör att frågan kring huruvida omvandlingen inte kommer att belasta 

skattebetalarna eller ej är långt ifrån självklar, och nu är det policymålet till stor del upp till 

markägarna och LKAB. Det finns i GP2-avtalet en punkt som stipulerar att LKAB måste ha 

påbörjat förhandlingarna med markägarna innan kommunen antar nya detaljplaner, men exakt 

vad detta innebär är svårt att säga på förhand. Slutsatserna kring vem som medborgarna skall 

hålla ansvariga ifall outputen skulle visa sig inte följa de politiskt beslutade målen blir därför 

svåra att dra, eftersom detta är helt beroende på kommunens handlande i framtiden. Det vill 

säga i vilket läge kommunen väljer att göra ändringar i detaljplanerna. Sammantaget måste 

frågan om ansvarighet bedömas som problematisk och ganska låg.  

Uttryckt samtycke 

Den lättaste slutsatsen att dra utifrån valresultaten de senaste åren är att tidigare analyser som 

säger att Kirunaborna samtycker till själva flytten (se bl.a. Nilsson, 2010) stärks av det faktum 

att det parti som uttalat är emot att flytta staden har ett genomgående lågt stöd de senaste tre 

valen.  

Socialdemokraterna är fortsatt största parti i kommunen på siffror som inte skiftar mycket mer 

än 3% upp och ner över de undersökta valen. De har med andra ord inte tappat 

anmärkningsvärt mycket förtroende hos de egna väljarna. Samtidigt kan ett det vara ett tecken 

på att många inte känner sig nöjda med den politik som bedrivs i kommunen idag att väljarna 

inte flyttade med KiP-politikerna till Socialdemokraterna under valet 2010. Att väljarna 

istället går till Centern som är det mest uttalade oppositionspartiet, särskilt i 

omvandlingsfrågor, stärker den bilden. Att Centern som gått ut hårt i sin kritik på hur 

förhandlingarna med LKAB skötts nästan når upp till Socialdemokraternas siffror tyder på att 

många Kirunabor börjar tappa förtroendet för hur omvandlingen har hanterats.  

Sammanfattningsvis kvarstår stödet för Socialdemokraterna samtidigt som oppositionspartiet 

räknas som kommunvalets stora vinnare. Fortsatt väljarförtroende men med indikationer på en 

fallande tillit för kommunledningens hantering av omvandlingen gör att uttryckt samtycke 

bedöms som ganska högt. 
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Kapitel 6 
 
SLUTSATSER 
För att god legitimitet skall uppnås enligt Beetham (1991) skall följande tre kriterier 

uppfyllas: lagöverensstämmelse, normativt rättfärdigande – som i denna uppsats undersöks 

genom processernas input och throughput – samt uttryckt samtycke. Beetham menar också att 

det är en fråga om gradering snarare än all or nothing.  

Genom att göra en genomlysning av huvudprocesserna i Kiruna stadsomvandling har följande 

utvärdering kunnat göras: 

Överensstämmelse med gällande lagar 

Ganska hög 

 

och 

 

påverkar 

Input Throughput 

Planprocess Avtalsprocess Planprocess Avtalsprocess 

Deltagarmöjlighet Deltagarkvalitet 

Ganska hög   Ganska låg Hög   Ganska låg 

Representationskvalitet Transparens 

Hög Hög Hög Låg 

 Ansvarsutkrävande 

 Hög   Ganska låg 
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Uttryckt samtycke 

Ganska hög 

 

Genomlysningen visar att de två processerna skiljer sig markant åt när det gäller kopplingen 

till legitimitet. När det gäller de nya planerna har kommunen lagt ned stora ansträngningar på 

att samla medborgarnas åsikter, informera och diskutera, medan avtalsprocessen till stor del 

sker bakom stängda dörrar. Samtliga beslut har förankrats i fullmäktige, både planer och 

avtal, men förutsättningarna att påverka har likväl skiljt sig partierna emellan när det kommer 

till avtalsprocessen. Den senare processen är också den process där LKAB varit inblandade 

till större del. LKAB:s inblandning innebär att transparensen i processen blir låg. Dels för att 

transparens inte ligger i gruvbolagets intresse på samma sätt som i kommunens, dels med 

hänvisning till företagshemligheter. Att ett större företag får ett stort inflytande i 

omvandlingen innebär att en icke folkvald aktör, med andra värderingar än de som förankrats 

demokratiskt på lokal nivå, påverkar agendan. Detta påverkar i sin tur ansvarigheten som 

urvattnas när det inte längre bara är folkvalda som fattar beslut, utan även företag med en 

agenda som inte nödvändigtvis behöver överensstämma med den aggregerade folkviljan i 

området. I längden innebär detta att de demokratiskt beslutade värderingarna urholkas vilket 

återspeglas i den legitimitet de ledande politikerna åtnjuter. Detta kan vara en bidragande 

förklaring till varför Centerpartiet, som är kritiska till det slutna samarbetet mellan 

kommunledningen och LKAB, vunnit såpass många röster det senaste valet.  

Den låga transparensen och de problematiska förutsättningarna för ansvarsutkrävande är det 

största hindren för att avtalsprocessen skall kunna sägas uppnå en hög grad av legitimitet. För 

att vända på det: En hög transparens är en förutsättning för god legitimitet i Kiruna 

stadsomvandling och en ökad transparens skulle med största sannolikhet även innebära ökad 

deltagarkvalitet samt reda ut frågetecken kring ansvarigheten.  

De största möjligheterna för att förbättra legitimiteten i Kiruna stadsomvandling ligger i att 

göra processerna mer öppna. På så sätt skulle även den åsiktsbredd som representeras i 

fullmäktige kunna utnyttjas bättre och medborgarnas möjligheter att utkräva ansvar bli 

klarare. Genom en mer inkluderande process, främst gällande avtalen, skulle en högre grad av 

legitimitet kunna vinnas. 
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Bilaga 1: Intervjuer 

Intervju 1:  Kenneth Stålnacke (S), rektor på malmfältens folkhögskola, fullmäktigeledamot 

samt kommunalråd under perioden 2004-2010. Genomförd på Malmfältens folkhögskola 

2013-05-16. 

Intervju 2:  Ann-Catrin Fredriksson, kommunjurist, tidigare kommunchef och chef för 

miljö- och samhällsbyggnadskontoret (ansvarig för stadsomvandlingen innan 

omvandlingsgruppen tillsattes). Genomförd via telefon 2013-05-16 samt 2013-05-22 

Intervju 3:  Kristina Zakrisson (S), sittande kommunalråd sedan valet 2010. Genomförd i 

Kiruna Stadshus 2013-05-17 

Intervju 4:  Christer Vinsa, projektchef för stadsomvandlingen. Genomförd i Kiruna 

stadshus 2013-05-20 

Intervju 5:  Mary Rosenkvist, översiktsplanerare, tidigare ansvarig för detaljplanen över 

området Gruvstadsparken del 1. Genomförd i Kiruna stadshus 2013-05-20 

 

Intervjuerna har varit övergripande och har i första hand syftat till att få en djupare förståelse 

av omvandlingsprocessen. Intervjuerna 1, 3 och 4 har i huvudsak sökt svar på följande frågor: 

Hur ser flyttprocessen ut? 

Hur ser organisationen ut? 

Vilken är/har varit din roll? 

Hur ser en lyckad implementering av flytten ut? 

 

Intervju 2 och 5 har varit av mer teknisk karaktär och rört intervjuobjektens respektive 

expertområde: juridik och planläggning.  
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Bilaga 2: Använda dokument och lagrum 

Kommun-

fullmäktige 

Kommun-

styrelse 

Övriga dokument Lagrum 

060612 060116 Civilrättsligt avtal gällande 

Gruvstadsparken 1 m.m. 

Expropriationlag (1972:719) 

070108 091130 Civilrättsligt avtal gällande 

Gruvstadsparken 2 m.m. 

Kommunallag (1991:900) 

080922 110815 Fördjupad Översiktsplan över 

Kiruna Centrum 2006 

Miljöbalken (1998:808) 

090406 120227 Fördjupad Översiktsplan över 

Kiruna Centrum 2014 

Minerallag (1991:45) 

090602 131023 Förvaltningsrättens avgörande, 

mål 503-11 

Plan- och Bygglag (2010:900) 

110221  Förvaltningsrättens avgörande, 

mål 1473-14 

Prop: 2009/10:162 

110411  Kiruna Annonsblad 2010 

Nummer: 33-36 

 

110919  Kiruna Annonsblad 2014 

Nummer: 33-36 

 

120611  Kiruna Information, 2013:1  

121112  Kommunkontorets skrivelse 

d.nr. 11/727 

 

130326  LKAB KY04-21  

130527  LKAB TQM06-01  

140331  Översiktsplanegruppens 

protokoll 060510 
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140407  Översiktsplanegruppens 

protokoll 061129 

 

140422    

140602    

140901    

150914    

 


