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Sammanfattning 

Gällivare kommun står i dagsläget inför stora samhälleliga påfrestningar, detta på grund av 

den gruvindustri som lagt grunden för samhället. Stora delar av det snart avfolkade samhället 

Malmberget måste flyttas på grund av gruvindustrins framfart. Idag bedriver det statliga 

bolaget LKAB järnmalmsbrytning rakt under samhället Malmberget, detta innebär att stora 

delar av Malmberget kommer att avvecklas vilket i sin tur innebär att detta måste ersättas i det 

närliggande samhället Gällivare. I Malmberget återfinns kommunala verksamheter som 

äldreboenden och kommunens gymnasieskola. Utifrån detta har kommunen bland annat tagit 

fram ett program för Verksamhetslokaler, som är en del i den nya stadskärnan som planeras i 

det närliggande samhället Gällivare. Det övergripande syftet med denna studie avser att titta 

på vad som kännetecknar transparenta, och därför legitima, beslutsprocesser. Studien tar 

avstamp i en tidigare studie (De Fine Licht et al. 2014) som undersöker när transparensen av 

beslutsfattande ger legitimitet. Utifrån detta så studeras processen kring Kunskapshuset i 

Gällivare och tittar på om processen har präglats av transparens och, i så fall, vilken typ av 

transparens.  

För att göra detta har en kvalitativ innehållsanalys använts för att till huvuddel analysera 

protokoll från Kommunstyrelsen samt Kommunfullmäktige i Gällivare mellan 2013 och 

2016. För att kunna klassificera det undersökta materialets transparens har en idealtypsanalys 

använts. Idealtyperna har utgjorts av en rad kända teorier gällande transparensens effekt på 

legitimitet. 

Studien visar att processen kring kunskapshuset kännetecknas av olika typer av 

transparens som både kan ha positiv samt negativ effekt på legitimiteten. Den positiva 

effekten på legitimitet återfinns bland annat i att medborgarna har fått insyn i motiven och 

även kunnat ta del av information kring vilka beslut som har tagits samt varför de har tagits. 

Proceduren kring Kunskapshuset har kännetecknats som rättvis och medborgarna har även 

varit medvetna om hur besluten har tagits, både i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. 

Samtidigt finns det tecken på att transparensen kan ha underminerat legitimiteten i form av 

brist i ansvarstagande, efterkonstruerade motiv och en negativ medierapportering kring 

beslutsprocessen. 

Nyckelord: Transparens, Legitimitet, Gällivare, Malmberget, Samhällsomvandlingen i 

Gällivare
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”I think it was Bismarck who said that the man who wishes to keep 
his respect for sausages and laws should not see how either is 
made. With reference to the laws, a knowledge of how they are 

made may increase our respect for them and their makers; and if it 
does not, we are at least able to express our dissatisfaction in an 

intelligent manner.” 

(Claudius O. Johnson, 1933) 

”All offentlig makt i Sverige utgår från folket. 
Den svenska folkstyrelsen bygger på fri åsiktsbildning och på 

allmän och lika rösträtt. Den förverkligas genom ett representativt 
och parlamentariskt statsskick och genom kommunal 

självstyrelse.” 

Regeringsformen (1974:152) 
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Inledning 

Redan på slutet av 1700-talet började malmbrytningen på Illuvaara-berget i malmfälten. 

Illuvaara-berget kom senare att kallas Malmberget (Gällivare kommun 1). I dagsläget finns 

världens näst största järnmalmsgruva under jord i Malmberget (LKAB 1 & 

2).  Gruvbrytningen har expanderat kraftigt sedan starten och har inneburit samhälleliga 

påfrestningar för hela Gällivare kommun (LKAB 3). ”Malmberget är ett misstag” skrev 

tidningen Norrlandsfolket i mars 1956. Många experter hävdade redan då att det inte borde 

byggas ett samhälle i centrala malmberget med tanke på att det låg malmkroppar rakt under 

det samhälle som då var under uppbyggnad. LKAB:s dåvarande disponent Ragnar Alin 

instämde med experternas och menade att en fortsatt gruvbrytning kommer att medföra 

rasrisker för samhället. LKAB:s ledning ansåg att de var tvungna att fortsätta bygga på grund 

av att det rådde en akut bostadsbrist i samhället (NSD 1). Idag sker järnmalmsbrytningen 

precis norr om samhället, 1250m under jord. Underjordsbrytningen har skapat 

sprickbildningar och rasrisker vilket har inneburit att delar av samhället antingen har flyttats 

eller rivits. I dag är gruvbrytningen så pass utbredd att mycket tyder på att Malmbergets 

historia kommer att jämnas med marken. Beslutet om kunskapshuset är således en del i en 

väldigt omvälvande process för kommuninvånarna.  

Denna uppsats handlar om legitimitet och hur kommuner arbetar eller kan arbeta för att 

skapa legitima policyprocesser när de står inför storskaliga samhällsbeslut. Samhällen 

omvandlas oavbrutet, ofta sker detta utan att det märks för gemene man. I flera länder är 

samhällen och städer beroende av en industri, men det är sällan en industri påverkar 

stadsplanering, arkitektur och infrastruktur i den utsträckning som sker i Gällivare-

Malmberget. För att järnmalmsbrytning i Malmberget ska kunna fortsätta så måste delar av 

samhället evakueras (LKAB 3). Sedan en tid tillbaka är Gällivare kommun i en situation där 

gruvindustrin, som varit verksam i mer än ett sekel, påverkar det nu snart avfolkade samhället 

Malmberget. LKAB som driver gruvverksamheten har tagit fram en 20-årsplan för 

avvecklingen av stora delar av samhället Malmberget. Totalt handlar detta om nästan 2000 

bostäder samt kommunala verksamheter som äldreboenden, ishall, sporthall och 

gymnasieskola som kommer att avvecklas. Företaget LKAB har lagt grunden för samhället 

sedan första spadtaget och än idag är bolaget oerhört viktig för kommunens fortlevnad. 
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Samtidigt så innebär en fortsatt gruvbrytning enorma samhälleliga påfrestningar för 

kommunen (Gällivare kommun 1, Gällivare kommun 2, Ds 2006:2, 110).  

Politiska beslut såväl på riksplan som kommunal nivå handlar om att göra val. När det 

kommer till politiska beslut finns det alltid vinnare och förlorare. Det finns de som blir nöjda 

med de beslut som tas och de som blir missnöjda, men det viktiga för att skapa legitimitet är 

att parterna är nöjda med hur processen har sett ut. Legitimitet handlar generellt om 

medborgares tilltro till det rådande styrelseskicket. En hög tilltro till den styrande makten 

genererar oftast positiva kollektiva effekter i ett samhälle, effekter som bland annat kan 

innebära en stabil social ordning där samförstånd råder (Hurd 2007). Tidigare forskning har 

främst behandlat legitimitet på nationell nivå utifrån nationella policybeslut (se kapitel två). 

Det finns behov av att utöka forskningen kring legitimitet på den kommunala nivån. Den här 

uppsatsen avser därför att fördjupa sig i hur man kan studera och skapa legitima processer på 

kommunal nivå. Detta är relevant eftersom en bristande legitimitet för beslutsprocesserna i en 

kommun kan således leda till att den sociala ordningen förstörs vilket på sikt kan få allvarliga 

konsekvenser för den enskilda kommunens fortlevnad. Faktum är att befolkningen i Gällivare 

kommun har minskat med 23 % sedan 1985 och beräknas i dagsläget ligga runt 18000 

invånare (SCB 1). Kommande beslutsprocesser i Gällivare bör därmed förankras hos 

medborgarna och vinna legitimitet om kommunen vill minska risken för att avfolkningen 

fortsätter. Givet att Gällivare är en kommun som står inför stora samhällsomvandlingar vilka 

är viktiga att förankra för att skapa legitimitet för besluten och i förlängningen hålla 

medborgarna nöjda. Detta för att på så sätt kunna vara en attraktiv kommun där invånarna 

väljer att stanna kvar. Därigenom är det övergripande syftet med den här uppsatsen att 

identifiera vilka krav som, teoretiskt, ställs på legitimitetsskapande beslutsprocesser och, 

empiriskt, analysera om Gällivare kommuns beslutsprocesser är utformade på ett sätt som 

motsvarar dessa krav. 
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Bakgrund och forskningsfrågor 

I september 2014 tog kommunfullmäktige (KF 140929, § 102) ett beslut om att anta 

kommunstyrelsens förslag ”Program för verksamhetslokaler i centrala Gällivare” med 

undantag för ishallen på oppositionspartiernas begäran. Detta är ett steg i utvecklingen av ”det 

nya Gällivare”. Programmet som kallas för Dundret City ska forma den nya stadskärnan i 

Gällivare. Programmet är tänkt att samla kultur, sport och mötesplatser mitt i centrum. 

Det så kallade Kunskapshuset ska samla gymnasium samt vuxen- och vidareutbildningar i 

samma hus, Centrumhuset i sin tur ska samla sport och kultur i samma hus.  

Programmet som helhet är tänkt att samla alla dessa aktiviteter för att skapa ett livfullt 

centrum, där stadskärnan blir en stor mötesplats för hela kommunen. Hela programmet går i 

enlighet med kommunens målsättningar gällande ”det nya Gällivare” om att ha en god social- 

och ekonomisk hållbarhet samt en god ekologisk hållbarhet (Maestro management). Enligt 

Gällivares kommunalråd Jeanette Wäppling har kunskapshuset präglats av öppenhet och 

delaktighet: 

”Det har varit en bred medborgardialog kring placeringen av Kunskapshuset. 
Placeringen gör att vi kan bygga ett attraktivt centrum med mer liv och rörelse. Nu 
kommer vi äntligen igång med nästa skede och det känns spännande. I denna fas 
har man en bred delaktighet av de som ska använda lokalerna och det är otroligt 
viktigt”  

(Jeanette Wäppling, 2016) 

I Riksdagsvalet 2014 så uppkom skolfrågan som en av de viktigaste frågorna hos många av 

partierna. Samtidigt så var denna fråga den absolut viktigaste för väljarna enligt 

opinionsmätningar i augusti 2014 (DN 1; SVT 1). Processen kring beslutet om Kunskapshuset 

är därför relevant att undersöka eftersom skolfrågan är något som både berör och engagerar 

många kommuninvånare och har varit en stor fråga på riksnivå. Det kommunala självstyret 

medför att kommuninvånare i största utsträckning påverkas av sådana beslut som fattas av 

politiker inom kommunen. Kunskapshuset i sig är något som beslutats om på kommunal nivå 

och således blir även ansvarsutkrävandet från kommuninvånarna direkt knutet till den 

politiska ledningen i kommunen. Processen kring Kunskapshuset kommer därför i denna 

uppsats att studeras ur ett legitimitetsperspektiv. En viktig distinktion att göra är att den här 

uppsatsen inte avser att undersöka samhällsomvandlingen som helhet och dess legitimitet.  
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I detta fall handlar det om att undersöka processen som berör en del i samhällsomvandlingen, 

Kunskapshuset, och dess legitimitet. Genom att undersöka processen för Kunskapshuset 

bidrar det till en ökad förståelse i hur det går att studera den här typen av omvälvande 

kommunala beslutsprocesser samt även ge en inblick i hur kommuner aktivt kan arbeta för att 

beslutsprocesserna ska generera folkligt stöd, framförallt acceptans, som i slutändan genererar 

en högre legitimitet. För att uppfylla det övergripande syftet tar uppsatsen stöd i tidigare 

forskning. Tidigare legitimitetsforskning har i stor utsträckning fokuserat på input- och 

output-legitimitet. Input-legitimitet handlar om att fokusera på hur besluten som är tagna 

förhåller sig mot medborgarna. Output legitimitet handlar istället om att fokusera på hur väl 

besluten faller ut (Sharpf, 1999). Denna studie fokuserar på det som benämns som 

throughput-legitimitet. Genom att studera throughput-legitimitet så läggs en ytterligare 

dimension till vad gäller legitimitetsskapande åtgärder för kommuner. Beslutsprocessen är en 

viktig del för att förstå hur transparens kan ha en effekt på medborgares acceptans för 

outputen av ett beslut.  

Vivien Schmidt (2010) väljer att beskriva throughput-legitimitet som den ’svarta lådan’ 

som placerar sig mellan input och output och fokuserar således på processen. Genom att 

studera throughput-legitimiteten menar Schmidt (2010) på att tomrummet mellan input och 

output fylls ut. De tidigare teorierna som fokuserat på input och output har bidragit till att 

beskriva en normativ syn av hur legitimitet uppnås för politiska processer. Schmidt (2010) 

beskriver throughput som en processorienterad ansats där samspelet mellan olika aktörer 

påverkar throughput-legitimiteten. För en hög throughput-legitimitet krävs det att processen 

präglas av effektivitet, ansvarsutkrävande, transparens samt delaktighet och öppenhet. En del i 

vad som är ett viktigt kriterium för att processen ska uppnå hög legitimitet är 

transparensen gentemot medborgarna vilket även underlättar ansvarsutkrävandet.  

Transparensen är en viktig del för att medborgare ska kunna ta ställning till de beslut som 

fattas. För att ett beslut ska kunna förankras med medborgarna måste de således ha 

tillräcklig information om processen i fråga (Schmidt, 2010). Relationen mellan transparens 

och legitimitet är dock ännu ett relativt outforskat område. En tidigare studie (De Fine Licht 

et al. 2014) undersöker när transparensen av beslutsfattande ger legitimitet och slår fast att 

samtidigt som transparens kan tänkas öka legitimiteten så påverkar transparensen 

politikers handlingsutrymmen i den bemärkelsen att de tappar ett informationsförsprång 

som de annars kan tänkas ha. 



 5 

Det mer specifika syftet med denna uppsats är följaktligen att studera Gällivare kommuns 

beslutsprocesser kring Kunskapshuset, och analysera om de kan anses motsvara de krav som 

ställs på transparenta, och således legitima, beslutsprocesser. Att inte ha transparenta 

beslutsprocesser i Gällivares fall skulle kunna leda till att kommunpolitiken tappar legitimitet, 

vilket på sikt skulle kunna få allvarliga konsekvenser för kommunens fortlevnad i form av en 

fortsatt befolkningsminskning. I uppsatsen undersöks därför processen kring Kunskapshuset 

ur ett legitimitetsperspektiv.  

 

För att uppfylla såväl det övergripande som det mer specifika syftet besvarar uppsatsen en 

teoretisk, och en empirisk fråga: 

1. Teoretiskt: Vad kännetecknar transparenta, och därför legitima, beslutsprocesser? 

2. Empiriskt: Har processen kring Kunskapshuset präglats av transparens och, i så fall, 

vilken typ av transparens? 

I nästa kapitel kommer teorin som ligger till grund för att kunna svara på uppsatsens 

teoretiska fråga. I efterföljande kapitel utvecklas metoden för att kunna svara på den 

empiriska frågan genom att utforma ett analytiskt verktyg, detta ligger till grund för den 

kommande resultatdelen där kunskapshusprocessen analyseras. Slutsatser presenteras och 

diskuteras i det avslutande kapitlet.    
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Vad kännetecknar transparenta beslutsprocesser? 

I detta kapitel uppdagas tidigare forskning för att lägga grunden för analysverktyget. 

Legitimitet är något som alltid förknippas med politiken. Ett politiskt beslut bör vara förankrat 

med samhällets känslor eller värderingar vilket slutligen resulterar i att medborgarna uppfattar 

beslutet som legitimt. Beslutsfattarna bör därför inkludera medborgarna på ett eller annat sätt 

för att det politiska systemet ska få legitimitet (Wallner 2008). Graden av legitimitet i 

politiska beslut handlar om hur väl det materiella innehållet, exempelvis mål och strategier i 

beslutet, stämmer överens med allmänhetens värderingar och övertygelser Matti (2011). 

Leonardo Morlino (2009) menar att legitimiteten uppstår när medborgare känner förtroende 

för de rådande institutionerna och inte ser att det finns ett bättre alternativ än det som råder i 

dagsläget, detta trots att det finns brister och misslyckanden. Enligt Matti (2011) kommer ofta 

legitimitetsbrister upp som en förklaring till varför ett politiskt system är instabilt eller helt 

enkelt kollapsar. Tidigare studier kring legitimitet inom det politiska systemet har främst 

riktat sig mot nationell policy och EU policy (se t.ex. Matti 2011; Schmidt 2010). Den 

kommunala nivån i Sverige är ännu ett tämligen outforskat område när det kommer till 

legitimitetsstudier i allmänhet, och legitimitetsskapande åtgärder i synnerhet. 

Enligt Matti (2011) kännetecknas legitimitet av tre olika typer, ex-post, ex-ante samt 

den demokratiska legitimiteten av allmän policy. Ex-post syftar till att titta på policy outcome, 

tidigare nämnt som output-legitimitet, vilka beslut som har tagits och hur dessa uppfattas av 

allmänheten. Den demokratiska legitimiteten handlar om hur väl beslut gällande stora 

samhällsfrågor kan motsvara medborgarnas värderingar och övertygelser. Denna studie 

fokuserar på det som Matti (2011) definierar som ex-ante och berör policyprocessen, tidigare 

nämnt som throughput. Aktörerna i policyprocessen är i högsta grad styrda av vad som 

betraktas som legitimt. Val av samtalsämnen, symboler som används för att beskriva de 

politiska problemen och generella politiska ambitioner styrs av legitimitet. Detta i sin tur 

påverkar även hur de politiska strategierna utformas för att lösa de rådande politiska 

problemen samt den ansvarsfördelning som blir till följd av strategin. För att processen ska 

kunna betecknas som legitim måste politiska mål, prioriterade värderingar, strategier och 

motiv för att uppnå dem, stämma överens med de i samhället redan etablerade värderingarna 

och övertygelserna. Detta leder in till den tidigare studie (De Fine Licht et al. 2014) som 

denna uppsats söker stöd i. De Fine Licht et al. (2014) anser att det har skett en stor 

förändring de senaste årtiondena när det kommer till transparens hos politiska institutioner 
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och offentliga aktörer. Transparensen anses som ett vedertaget botemedel för statsmakter att 

komma till bukt med problem som ineffektivitet, korruption och dåliga resultat. De Fine 

Licht et al. (2014) undersöker om och i så fall när transparens i policyprocesser kan ha en 

effekt på legitimitet.  

De Fine Licht et al. (2014) menar att det finns två olika former av transparens i 

policyprocesser: 

Transparency in rationale handlar om vilken information om innehållet i ett beslut som 

kommer ut och på vilken basis beslutet har grundats på. Den här typen av information riktar 

sig oftast till medborgare eller andra aktörer som blir berörda av ett beslut men som inte har 

varit delaktiga i själva beslutsskapandet (De Fine Licht et al. 2014). Fortsättningsvis kommer 

detta att kallas för insyn i motiven.  

Transparency in process är mer djupgående och avser den information som kommer ut. Detta 

kan omfattas av överläggningar, förhandlingar eller röstningar som har ägt rum hos och 

mellan beslutsfattarna som direkt haft en koppling till beslutet. Den här typen av 

informationsdelning kan ske på två olika sätt, antingen i realtid eller i efterhand (De Fine 

Licht et al. 2014). Fortsättningsvis kommer detta att benämnas för insyn i processen. För att 

undersöka hur transparent processen kring Kommunhuset är bör vi således analysera hur väl 

kommunen motsvarar kravet på insyn i motiven och insyn i processen. Detta utvecklas vidare 

i metodkapitlet. 

De Fine Licht et al. (2014) poängterar att det är viktigt att skilja dessa former åt då det är 

mycket som tyder på att det påverkar både beslutsfattande och troligtvis även utfallet. I 

studien använder De Fine Licht et al. (2014) fem olika teorier som skulle kunna förklara 

sambandet mellan hur transparensen antingen kan generera positiva eller negativa effekter på 

legitimiteten för beslutsfattande. Studien som gjordes på en högstadieklass påvisade 

skillnader mellan hur hög acceptansen var givet den information som eleverna fick utifrån de 

olika teorierna som testades. Det visade sig vara mycket stor skillnad, ungefär 30 %, mellan 

att ha en transparent deliberativ beslutsprocess och en beslutsprocess bakom stängda dörrar. 

Skillnaden mellan insyn i motiven och insyn i processen var däremot inte statistiskt 

signifikanta. De Fine Licht et al. (2014) vill testa skillnaden i acceptans för ett beslut genom 

att ge studenterna insyn i motiven kontra insyn i processen.  
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I De Fine Licht et al. (2014) behandlas en rad kända teorier, vilka beskrivs nedan, vars 

mekanismer indikerar ett positivt samband mellan transparens och legitimitet. Enligt tidigare 

forskning finns det således starka skäl att tro att transparens kan generera positiv effekt när 

det kommer till legitimitet. Samtidigt finns det enligt samma studie skäl att tro att det under 

vissa omständigheter kan få motsatt effekt (se nedan).  

 

Varför transparens kan generera ökad legitimitet 

 

Nedan beskrivs teorier som tas upp i De Fine Licht et al. (2014). De tre första teorierna 

baseras på att transparens hos beslutsfattare kan tänkas generera en positiv effekt på 

legitimitet. 

 

Agency Teorin: Ökad kontroll 

 

Teorin bygger på antagandet att transparens kan minska osäkerheten kring hur en 

beslutsfattare agerar i situationer som karaktäriseras av moral hazard problem. Moral hazard 

beskriver en situation där en individ kan dra nytta av någon annan genom att risken som 

individen tar bekostas av någon annan. Moral hazard problem kan således innebära att 

individen tappar den moraliska aspekten och inte gör det som är ”rätt” utan det som gynnar 

individen mest (Pritchard 2016).  Genom detta blir det tryggare för medborgare att delegera 

ansvaret till beslutsfattarna. Denna teori bygger på rational choice-mekanismer och utgår 

ifrån att individer vill nyttomaximera sina val. Det handlar således om att beslutsfattarna vill 

kunna rättfärdiga sina motiv till medborgarna. 

I huvudsak appliceras denna modell på insyn i processen, det vill säga på den 

information som kommer ut gällande motiven bakom beslutet. Detta sker i efterhand genom 

att beslutsfattarna kan övertyga motiven. De Fine Licht et al. (2014) grundar detta genom att 

bygga på tidigare studier (se ex. Holmström 1979; Ferejohn 1999). 
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Deliberativ demokratiteori: Kraften genom bra argumentation och ökad respekt för de med 

andra uppfattningar 

 

Enligt denna teori kan transparens leda till en ökad förståelse om orsakerna bakom besluten. 

En ökad förståelse i sin tur kan leda till en ökad grad av legitimitet både för besluten i sig och 

beslutsfattarna. Det finns två mekanismer i deliberationen som kan få en positiv effekt på 

legitimiteten, där den ena typen av deliberation kan leda till att medborgare blir övertygade av 

fördelarna av det tagna beslutet genom att beslutsfattarna kan argumentera för det. 

Deliberation kan även ge en ökad respekt för de med alternativa uppfattningar. Öppna 

deliberationer kan såväl informera eller tydliggöra för medborgarna i beslutet i sig. Samtidigt 

kan det vara möjligt att öka toleranser hos människor som har andra grundläggande 

värderingar. Denna modell kan tillämpas på både i insyn i processen och insyn i motiven. De 

Fine Licht et al. (2014) grundar detta genom att bygga på tidigare studier (se Bohman & Rehg 

1997; Elster 1998; Gutmann & Thompson 1996).  

Proceduriell rättviseteori: A (Klargörandet av rättvisa procedurer och skapande av mer 

rättvisa procedurer) 

 

Enligt ovanstående teori kan legitimiteten öka men allt är beroende på hur proceduren har sett 

ut när beslutet har tagits fram. Att det finns transparens i proceduren vid framtagandet av 

beslutet är en nödvändig förutsättning för att det ska ge en proceduriell rättviseeffekt. Detta 

kan endast ske om människor är medvetna om hur proceduren har sett ut. En rättvis procedur 

kännetecknas av möjligheten att komma till tals, objektivitet och ett respektfullt bemötande. 

Att redogöra för hur proceduren har sett ut genom att öka transparensen kan endast ge en ökad 

legitimitet om proceduren bedöms som rättvis. En procedur som präglas av transparens kan i 

sig bedömas som mer rättvis, detta på grund av att politiska institutioner förväntas vara öppna 

och transparenta. Transparens kan leda till ökad legitimitet på två sätt antingen genom att 

redogöra för en redan rättvis procedur samt att göra procedurerna mer rättvisa. Denna teori 

tillämpas främst på insyn i processen men kan även tillämpas på insyn i motiven genom att 

procedurerna görs mer rättvisa. Genom att redogöra för besluten i efterhand kan göra att 

medborgarna känner sig respekterade. Detta i sin tur leder till att medborgarna accepterar 

både beslutet och beslutsfattarna i högre utsträckning. De Fine Licht et al. (2009) grundar 

detta genom att bygga på tidigare studier (se Ambrose 2002; Napier & Tyler 2008; Thibaut & 

Walker 1975). 
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Varför transparens kan minska legitimitet 

Nedan beskrivs teorier som tas upp i De Fine Licht et al. (2014) Dessa två typer av teorier 

likväl som de tre första bygger på hur transparens påverkar legitimiteten. Skillnaden i dessa 

två teorier är att de bygger på att transparens i beslutsprocesser leder till att legitimiteten 

undermineras.  

Proceduriell rättviseteori: B (Att bli påmind av avsaknaden av inflytande kan orsaka 

frustration) 

Transparens som inte följs av trovärdiga mekanismer för ansvarsutkrävande eller transparens 

som endast är ämnad för att beslutsfattare ska få förnyat eller ökat förtroende kan leda till att 

människor blir frustrerade, vilket kan leda till en minskad legitimitet för besluten och 

beslutsfattarna. Medborgare som får en ökad insikt i vad företrädarna gör samtidigt som de 

känner att det inte kan förändra någonting kan få en negativ effekt på legitimiteten.  

Denna teori tillämpas främst på insyn i processen, medborgare är medvetna om vad som 

pågår men har ingen möjlighet att kunna påverka (van den Bos 1999). 

Bismarck: Ignorans kan leda till besvikelse 

Denna teori bygger på att det kan finnas flera olika typer av besvikelser hos medborgarna det 

kan exempelvis handla om korruption, inkompetens eller lathet. Beslutsfattare kan 

efterkonstruera anledningar av ett beslut ut till allmänheten, vilket i sin tur kan uppfattas som 

att transparensen endast uppfattas som ett skyltfönster för beslutsfattarna att ”förfina” 

beslutet. Samtidigt menar teorin att detta kan leda till att medborgarna misstolkar 

informationen kring beslutet och har orimliga förväntningar på hur beslutsfattandet går till 

eller om hur världen ser ut. Även media som får verka fritt utnyttjar insyn i processen då de 

oftast har en tendens att belysa negativa sidor av ett beslut istället för de positiva sidorna.  

Denna teori kan tillämpas både på insyn i motiven samt insyn i processen (De Fine Licht et al. 

2014). 

Ovanstående teorier och dess tänkbara effekter på legitimitet sammanfattas i Tabell 1 (se 

nästa sida) 
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Tabell 1. Teorierna och dess påverkan på legitimitet 

 Insyn i motiven Insyn i processen 

Positiv effekt 

på legitimitet 

Deliberativ demokratiteori: 

Ökad förståelse och respekt för 

innehållet och övriga 

medborgare 

 

Proceduriell rättviseteori A: 

Procedurerna görs mer rättvisa 

Deliberativ demokratiteori: 

Ökad förståelse och respekt för 

innehållet och övriga 

medborgare 

 

Proceduriell rättviseteori A: 

Procedurerna görs mer rättvisa 

Rättvisa procedurer redogörs 

 

Agency teorin: 

Minska moral hazard problem 

genom en ökad kontroll 

Negativ effekt 

på legitimitet 

Bismarck: 

Besvikelse på beslutsfattare 

eller det allmänna tillståndet i 

samhället 

Bismarck: 

Besvikelse på beslutsfattare 

eller det allmänna tillståndet i 

samhället 

Proceduriell rättviseteori B: 

Frustration som uppkommit på 

grund av en känsla av 

maktlöshet 

 

Tabellen är hämtad från De Fine Licht et al. (2009) och är en systematisering av ovanstående 

teorier (egen översättning). 
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Metod 

Samhällsomvandlingen i Gällivare Malmberget har pågått under en lång tid. För att skapa en 

djupare förståelse för hur situationen ser ut i största allmänhet har en stor mängd 

bakgrundsmaterial studerats redan i inledningsfasen av studien. Det material som ligger till 

grund för analysen i uppsatsen är av olika slag som exempelvis sammanträdesprotokoll samt 

programbeskrivningar. Sammanlagt har 62 protokoll från kommunstyrelsen och 

kommunfullmäktige under tidsperioden 2013-09-01 till 2016-04-30 analyserats. Utöver detta 

har även programmet för verksamhetsnära lokaler analyserats. Genom att gå igenom 

protokollen samt programmet för verksamhetsnära lokaler avser studien att utifrån idealtyper 

som presenteras (se nedan, samt tabell 2) kunna klargöra hur transparent processen har varit.  

I september 2014 antogs programmet för Verksamhetsnära lokaler i 

Kommunfullmäktige (KF 140929, § 102) där Kunskapshuset utgör en del av programmet. 

Arbetet med programmet hade påbörjats redan ett år tidigare efter ett beslut i 

kommunstyrelsen. För att förstå hur processen har sett ut har en process-spårning gjorts 

(Esaiasson et al. 2010). I fallet om Kunskapshuset handlar det som tidigare nämnts om att titta 

på processen och inte utfallet av beslutet. Esaiasson et al. (2010) menar att det finns goda skäl 

att välja en kvalitativ textanalys framför den kvantitativa textanalysen. Den kvantitativa 

metoden faller bort då det i denna studie kräver en djupare analys av texten för att kunna 

analysera om beslutsprocessen är utformad på ett sätt som motsvarar de teoretiska krav som 

ställts upp (se föregående kapitel). Genom en kvalitativ analys ges en förståelse för hur 

processen har sett ut, det är helheten som är det centrala.  

En kvalitativ textanalys kan angripa många olika frågeställningar beroende på om det 

görs en systematisk undersökning eller en kritisk granskning av ett problem. En undersökning 

som syftar till att kritiskt granska innehållet kan göras i form av exempelvis en idé- eller 

ideologianalys eller en diskursanalys. En idé- eller ideologianalys handlar om en kritisk 

granskning av systemet där ideologin jämförs med det faktiska utfallet, det vill säga 

verkligheten (Bergström & Boréus, 2005). Under samma kategori av undersökningar återfinns 

även diskursanalysen. Enligt Bergström & Boréus (2005) ses diskursanalysen som en 

motreaktion på idé- och ideologianalysen. Denna typ av metod ser språket som det centrala 

för att kunna beskriva relationer och maktförhållanden mellan olika grupper.  

I den andra kategorin som Esaiasson et al. (2010) väljer att benämna systematiserande 

undersökningar återfinns undersökningar som syftar till att klargöra tankestrukturen, logiskt 
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ordna innehållet samt att klassificera innehållet. En undersökning som syftar till att redogöra 

tankestrukturen kan handla om att lyfta fram olika aktörer, som har 

påverkat samhällsdebatten, för att lyfta fram det mest betydelsefulla i texten medan en 

undersökning som syftar till att logiskt ordna innehållet i texterna handlar om att 

sätta in texten i överblickbara kategorier. I denna uppsats används en klassificerande 

metod. Utifrån teorier om legitimitet och transparens skapas ett verktyg för 

idealtypsanalys. Som Bergström & Boréus (2005) återger så kan en idealtypsanalys ses 

som ett raster som du lägger ovanpå texterna. Detta fungerar som ett filter som sorterar in 

texten i olika fack som dina idealtyper står för. Idealtyperna är extrembilder av de fenomen 

som ska studeras och finns således inte i verkligheten, men samtidigt är de inte 

förvrängningar utan en förenklad beskrivning. Idealtypen kan på så sätt användas 

som ett analysinstrument för att jämföra verkliga samhällsfenomen med en renodlad 

idealtyp. Den här typen av analyser gör det möjligt att urskilja vilka drag som 

kännetecknas av fenomenet i fråga (Esaiasson et al. 2010). Genom att skapa en analysenhet 

utifrån idealtyper så uppnås det teoretiska syftet. Tillämpningen av det analytiska ramverket 

gör att även det empiriska syftet uppnås, eftersom idealtypsanalysen ger möjlighet att finna 

indikatorer för vad som kännetecknar transparenta, och därför legitima, beslutsprocesser i 

en undersökning av processen kring Kunskapshuset och gör det möjligt att urskilja om den 

har präglats av transparens och, i så fall, vilken typ av transparens.  

Yin (2009) menar att en enfallsstudie, som i detta fall, kan precis som ett experiment 

som har testat samma fenomen under olika förutsättningar säga något generellt. Genom 

att analysera beslutsprocessen kring Kunskapshuset ge en indikation på hur såväl 

stora omvälvande beslutsprocesser bör utformas i bemärkelsen av transparens samt hur 

det är möjligt att i framtiden kunna analysera transparens och ge en förklaring till 

varför beslutslegitimiteten antingen är hög eller låg.  Fallstudier kan precis som experiment 

leda till generaliserbara teoretiska påståenden. I fallstudier handlar det inte om att testa något 

och göra en statistisk generalisering, som exempelvis kvantitativa studier, utan här handlar 

det om att göra en analytisk generalisering. (Yin, Robert K 2009).  
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I fallet Gällivare och kunskapshuset handlar det om att systematisera innehållet i protokoll, 

program och tidningsartiklar för att kunna titta på hur transparent processen har varit. Enligt 

tidigare forskning (se föregående kapitel) bör de här fem teorierna analyseras: 

x Agency teorin 
x Deliberativ demokratiteori 
x Proceduriell rättviseteori: A 
x Proceduriell rättviseteori: B 
x Bismarck 

Utifrån dessa teorier har idealtyper för varje teori skapats (se t.ex. Bergström & Boréus, 2005; 

Esaiasson et al. 2010). Den kvalitativa textanalysen kommer således utgöras av en 

idealtypsanalys för att kunna göra en systematisk granskning av processen. Den systematiska 

granskningen kommer kunna svara på om, och i så fall på vilket sätt, processen kring 

kommunhuset kännetecknats av transparens. Idealtyperna presenteras på nästa sida i tabell 2. 

Utöver protokoll och program har även 15 stycken tidningsartiklar analyserats under samma 

tidsperiod från de lokala dagstidningarna, Norrländska Socialdemokraten samt Norrbottens-

Kuriren, som sökts fram genom respektives webbsidor. Dessa studeras för att få in ett 

medborgarperspektiv i syfte att komplettera processpårningen. 
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Tabell 2: idealtyper 

Teorier och 
transparens 

Positiv effekt på legitimitet Negativ effekt på legitimitet 

Agency teorin Deliberativ 
demokratiteori 

Proceduriell 
rättviseteori: A 

Proceduriell 
rättviseteori: B 

Bismarck 

Insyn i 
processen 

x Medborgarna får 
insyn i processen 
genom att 
beslutsfattarna kan 
rättfärdiga sitt 
handlande 

x Medborgarna får 
ökad förståelse för 
besluten genom att 
de får ta del av 
samtalen inom 
processen  

x Medborgarna får 
information om hur 
besluten har tagits.  

x Krav på en rättvis 
procedur 
- möjligheten att

komma till tals
- objektivitet
- respektfullt

bemötande

x Transparens som 
inte följs av att 
beslutsfattarna tar 
ansvarsskyldighet 

x Medborgarna får 
information om vad 
som har skett men 
saknar möjligheter 
att påverka 

x Det finns ett uttryckt 
missnöje hos 
medborgarna  

x Media speglar en 
negativ sida av 
processen 

x Beslutsfattare 
efterkonstruerar 
motiven bakom ett 
beslut 

Har processen 
kännetecknats 
av detta? 
Insyn i motiven x Medborgarna får 

information kring 
varför beslut är 
tagna 

x Medborgarna får 
information gällande 
motiv samt det 
konkreta innehållet i 
beslutet 

x Medborgare får 
insyn i att 
beslutsfattarna 
redogör för motiven 
och att proceduren 
blir mer rättvist  

x Det finns ett uttryckt 
missnöje hos 
medborgarna  

x Media speglar en 
negativ sida av 
processen 

x Beslutsfattare 
efterkonstruerar 
motiven bakom ett 
beslut 

Har processen 
kännetecknats 
av detta? 
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Transparens i kunskapshusprocessen 

Kunskapshusprocessen ur ett legitimitetsperspektiv 

I slutet på juni 2013 startades arbetet med programmet upp. Projektledningen av programmet 

sköttes av en extern part, Maestro management. Det första mötet skedde genom en workshop 

bestående av 33 personer. I denna workshop ingick personer från Kommunstyrelsen(KS), 

Barn, Ungdoms och Kulturförvaltningen (BUoK), Service och Teknikförvaltningen (SoT), 

Socialförvaltningen (Soc), Utvecklingsenheten (Utv) samt ledande tjänstemän. Under denna 

workshop fastslogs en översiktlig projektplan med målet att kommunen skulle kunna anta 

programmet sommaren 2014 (Maestro management). 

Figur 1 Organisation och tidplan (Maestro management, s.8) 

I juni 2013 var det introduktionsworkshop för nämnder o förvaltningar detta följdes av en 

process i tre steg för respektive nämnd och förvaltning mellan september-december 2013. 

Övriga underlag togs fram under samma tidsperiod följt av ett programförslag under januari-

maj 2014. Därefter skedde justeringar fram till beslutet i juni 2014. 
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Totalt sett har det skett tre workshops med samtliga förvaltningar och Utvecklingsenheten. 

Den första workshopen var övergripande och gick igenom verksamheterna som bedrevs under 

varje förvaltning. Den andra workshopen lade fokus på den framtida verksamheten medan 

den tredje workshopen inkluderade politiker från respektive nämnder för att kunna svara på 

frågor som hör hemma på det politiska planet. Ett antal workshops har genomförts med 

föreningar och näringsliv för att ta reda på det aktuella läget hos föreningarna. För att 

komplettera detta har det även genomförts en fritidslivsundersökning för att ta reda på vad 

unga tycker och tänker om framtida behov i kommunen (Maestro management). Utöver detta 

så har samhällsbyggnadsförvaltningen gjort en SWOT analys för att kunna arbeta fram en 

projektbeskrivning för programmet (KS 140908, § 157). Den här typen av analyser är vanligt 

förekommande bland företag och organisationer. SWOT är en förkortning på strenght, 

weakness, opportunities och threats (styrkor, svagheter, möjligheter och hot) och används som 

ett planeringshjälpmedel vid strategiska översyner. Detta för att kunna kartlägga sina styrkor, 

svagheter etc. Av redan etablerade företag och organisationer så används en SWOT-analys 

oftast för att antingen kunna bedöma en föränderlig miljö eller hantera förändringar på ett 

korrekt sätt (Fred R. David 2009). 

Kännetecknas processen av transparens enligt Agency-teorin? 

Kriteriet för att transparens ska kunna generera legitimitet enligt Agency-teorin bygger på två 

antaganden, att medborgarna får insyn i processen samt att beslutsfattarna rättfärdigar sitt 

handlande i processen, i detta fall kommunen. Kommunen valde tidigt att låta 

Kommunstyrelsen sköta inriktningen för Programmet eftersom kommunstyrelsen ansågs ha 

bäst förutsättningar att kunna samla de politiska och offentliga målen (KS 140120, § 16). 

Programmet som pågått mellan juni 2013 fram till juni 2014 har som tidigare nämnt 

inkluderat föreningar och näringsliv. Totalt har drygt 100 personer utanför den kommunala 

sektorn haft en del i programmet genom olika workshops.  

De övergripande besluten i processen gällande programmet har skett i 

Kommunstyrelsen. Kommunstyrelsens sammanträden har varit stängda för allmänheten dock 

så är alla handlingar offentliga vilket gör att medborgarna har kunnat ta del av informationen 

från sammanträdena via kommunens webbsida. När programmet för verksamhetsnära lokaler 

väl antogs i kommunfullmäktige (KF 140929, § 102) kunde allmänheten observera detta som 

åhörare. När det kommer till styrningen av programmet har detta skötts av en extern part i 
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form av Maestro management. I programmet framgår det att den nya gymnasieskolan bör 

fortsatt vara sammanhållen precis som den är i dagsläget. Samtidigt framgår det att det nya 

kunskapshuset skall vara multifunktionellt eftersom yrkesprogrammen ställer dessa krav. 

Multifunktionaliteten är även viktig för att ytorna skall kunna användas till flera olika 

verksamheter utan större ingripanden som innebär höga kostnader. Även när det kommer till 

vuxenutbildningen bör dessa inkluderas med motiven att det i dagsläget finns flera lokaler 

som ligger långt ifrån varandra samt att dessa lokaler inte är anpassade för den typen av 

utbildningar. I programmet framgår det även vilka i kommunen som arbetet med programmet 

har letts av (Maestro management).   

Det första kriteriet i teorin säger att transparens sker genom att ge insyn i processen. När 

det kommer till många av de beslut som är tagna så har detta skett i kommunstyrelsen. Detta 

beslut grundade sig i att kommunfullmäktige ansåg att kommunstyrelsen hade bäst förmåga 

att kunna samla både de politiska och offentliga målen. Det övergripande ansvaret för vilken 

inriktning programmet tar har således lagts på kommunstyrelsen för att sedan ta in en extern 

part som sköter styrningen av programmet i form av Maestro management. Agency teorin 

bygger på förhållandet mellan beslutsfattare och medborgare och tanken att transparens kan 

generera legitimitet i form av att beslutsfattare kan rättfärdiga sina handlanden genom att ge 

medborgarna övertygande anledningar till de val/beslut som är tagna. I programmet framgår 

det tydligt gällande vilka val som är gjorda för kunskapshuset. Efter sammanträde i 

kommunstyrelsen publiceras protokoll på vilka beslut som har tagits och på vilka grunder. Det 

går däremot inte ställa kommunpolitikerna helt till svars för de beslut och val som har ägt 

rum. Detta på grund av att kommunpolitiker endast utgjort en del av programmet som sedan 

antagits i kommunfullmäktige. Sammanträdesprotokollen från kommunstyrelsen publiceras 

en tid efter det att sammanträdet är avslutat. Att säga att detta skulle vara något som 

kännetecknas av att beslutsfattarna i efterhand försöker övertyga sina medborgare 

om anledningar bakom beslutet blir således vagt. Det finns anledningar att tro att 

medborgarna har fått insyn i processen genom att beslutsfattarna har gett skäl för sitt 

handlande. Processen som helhet präglas inte av den typ av transparens som teorin 

säger. Samtidigt finns det saker som tyder på att medborgarna har haft en insyn i processen 

och att beslutsfattarna har gett skäl för sitt handlande, detta har dock inte skett 

genom efterhandskonstruktioner för att förse medborgarna med övertygande anledningar. 

Därigenom går det inte att säga att kunskapshusprocessen har präglats av transparens i den 

bemärkelse som Agency teorin påpekar. 
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Kännetecknas processen av transparens enligt Deliberativ demokratiteori? 

Första kriteriet för teorin kräver att processen är av deliberativ form och att medborgarna på 

så sätt ska kunna få en ökad information om de bakomliggande orsakerna bakom beslutet. 

Denna typ av transparens kan både ske genom att ge medborgarna insyn i processen samt 

insyn i motiven. Som tidigare beskrivits så har de övergripande besluten tagits i 

kommunstyrelsen där medborgarna inte har haft möjlighet till en direkt observation av 

samtalen inom processen. 

I kommunstyrelsen har det rått bred enighet när det kommer till delen om 

kunskapshuset i det framtagna programmet (KS 140616, § 128). 

Samhällsbyggnadsförvaltningen tillsammans med konsulter har arbetat fram en 

projektbeskrivning för programmet genom att göra en SWOT-analys. I SWOT-analysen på 

Gällivare kommun framgick det att sporthall/kultur, ishall och skola bör behandlas som tre 

parallellt löpande projekt för att uppnå en hög effektivitet. Detta på grund av att eventuella 

förseningar i planprocessen inte skall försena alla tre projekt (KS 140908, § 157). 

I kommunfullmäktige antogs programmet med undantag för ishallen. Beslutsunderlaget 

som låg till grund för detta är dels de protokoll från kommunstyrelsen som beskrivs ovan samt 

protokoll från kommunstyrelsens Sammhällsplaneringsutskott och remissyttranden. I 

kommunfullmäktige valde Socialdemokraterna att inte delta i beslutet på grund av att det 

finns yttranden som tyder på att det finns stora skiljelinjer för hur parterna ställer sig till 

beslutet, detta på basis av det är osäkert politiskt läge där de inte vet hur den kommande 

majoriteten kommer se ut i framtiden (KF 140929, § 102).  

Eftersom att de övergripande besluten är tagna i kommunstyrelsen har det inte varit 

möjligt för medborgarna att ta del av de pågående samtalen och således få insyn i processen 

för att ha möjligheten att avgöra om processen har varit deliberativ eller inte. De har istället 

fått ta del av sammanträdesprotokoll i efterhand. Teorin bygger på att medborgarna ska få en 

ökad förståelse genom att kunna iaktta deliberativa beslutsprocesser. Att de flesta beslut tagits 

bakom stängda dörrar i kommunstyrelsen finns det säkerligen skäl för, vilket jag inte kommer 

behandla i denna studie, men det gör att den deliberativa effekten uteblir, oavsett om den har 

ägt rum eller inte, i form av insyn i processen.  Samma sak gäller för programmet då själva 

rapporten är något som publicerats i efterhand och de workshops etc. som har ägt rum har 

skett bakom stängda dörrar.   

Dock har medborgarna möjlighet att vara åhörare i kommunfullmäktige och således fått 

insyn i motiven. I kommunfullmäktige har medborgarna haft chansen att få information kring 
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varför beslutet om kunskapshuset är taget samtidigt som det redogörs för anledningar och 

innehållet i beslutet. Medborgarna har möjlighet att kunna ta del av deliberationer inom 

processen om än endast en liten del i form av kommunfullmäktige sammanträden. Samtidigt 

sker fortlöpande information på varje kommunfullmäktige både gällande 

samhällsomvandlingen samt kunskapshuset om hur det ser ut i dagsläget. Genom detta 

kännetecknas en del av processen av deliberativ demokratiteori-transparens, nämligen den 

senare delen som avser insyn i motiven. För att processen skulle ha speglats av transparens 

även i insyn i processen hade det krävts att kommunstyrelsens sammanträden hade varit 

offentliga. Samtidigt så får medborgare möjlighet att ta del av protokoll från både 

kommunstyrelsen, kommunfullmäktige samt en rapportsammanställning av programmet för 

verksamhetsnära lokaler.  

Kännetecknas processen av transparens enligt Proceduriell rättviseteori: A? 

Transparens kan enligt teorin generera legitimitet på flera olika sätt. Dels genom att 

medborgarna är medvetna om hur besluten har tagits, men även att proceduren har varit 

rättvis eller alternativt att beslutsfattarna redogör för motiven och att proceduren blir mer 

rättvis om den inte redan är det. Kunskapshuset är som tidigare nämnt en del i programmet för 

verksamhetsnära lokaler, eller det nya Gällivare centrum. Anledningen till att beslutet har 

tagits är för väldigt många underförstått. Den rådande samhällsomvandlingen på grund av 

järnmalmsbrytningen har satt press på kommunen. Programmet är framtaget genom en bred 

demokratisk process där berörda parter har varit delaktiga i olika workshops för att kunna 

tillgodose framtida behov.   

Som tidigare nämnt så valde Socialdemokraterna att avstå från deltagande i beslutet 

gällande programmet i kommunfullmäktige (KF 140929, § 102). Detta på grund av osäkerhet 

kring den nya majoriteten efter valet och de skilda åsiktsbildningarna. I omröstningen var det 

16 personer som röstade för Lars Alriksson m.fl. förslag, med undantag för ishallen. 21 röster 

lades ned samt 1 röst föll på Dagmar Nymans förslag att avslå beslutet. Den förändring som 

blev var alltså att ishallen lyftes ut från programmet och föreslogs en ny placering, i övrigt 

antogs programmet. Övergripande ansvar har delegerats ned till 

Sammhällsbyggnadsförvaltningen som sedan har delegerat/ gett direktiv till respektive berörd 

förvaltning (KF 140929, § 102). Programmet är framtaget i samråd med berörda parter i 

workshops. I de olika workshop- grupperna har bland annat föreningar och näringsliv fått 
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komma med förslag och framtida behov. För att få idéer och tankar kring det nya 

kunskapshuset har politiker och tjänstemän gjort studiebesök på olika platser runt om i 

Europa. Detta har utgjort grunden för programmet, med undantag för ishallen, som sedan 

antogs i kommunfullmäktige i september 2014. I rapporten som framställs (Maestro 

management) så redogörs hela programmet i en omfattande studie. Programmet genomgår 

sedan smärre korrigeringar och arbetsfördelningar i bland annat kommunstyrelsen (se KS 

140616, § 128; KS 140908, § 157 & 158). 

Enligt teorin kan transparens generera legitimitet men det styrs utifrån hur proceduren 

har sett ut. För att transparens ska kunna generera legitimitet genom att medborgarna får insyn 

i processen krävs en rättvis procedur. En rättvis procedur kännetecknas som tidigare nämnt av 

möjligheten att komma till tals, objektivitet och ett respektfullt bemötande. Processen för 

kunskapshuset som en del i programmet för verksamhetsnära lokaler uppfyller de krav som 

ställs på en rättvis procedur. Detta mycket på grund av den politiska kontext som råder 

överlag i Sverige. Som nämnt i resultatdelen valde Socialdemokraterna att lägga ned sina 

röster i kommunfullmäktige når det väl skulle beslutas. Processen, likväl svensk politik i 

största allmänhet, präglas av att alla i kommunfullmäktige har haft rätt att kunna komma med 

yttranden samtidigt som hela beslutet i övrigt haft ett brett stöd hos de politiska partierna. 

Samtidigt är besluten kring kunskapshuset tagna på basis av studiebesök gjorda av politiker 

och tjänstemän på olika skolor i Europa. Sammanträdesprotokollen från både 

kommunfullmäktige och kommunstyrelsen ger en bra bild av hur besluten har tagits. För att 

processen ska ha dragit nytta av transparensen krävs det att medborgarna har tagit del av 

beslutet. Antingen genom sammanträdesprotokoll eller via dagstidningar, något som 

förutsätts att merparten av dagens medborgare gör. Således kännetecknas 

kunskapshusprocessen av insyn i processen och uppfyller de kriterier som en proceduriell 

rättviseteori ställer upp för att en rättviseeffekt skall uppnås. Att den inte uppfylls i insyn i 

motiven är helt enkelt för att proceduren har varit rättvis, således faller detta bort. 
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Kännetecknas processen av transparens enligt Proceduriell rättviseteori: B? 

Trots att processen har kännetecknats av transparens så kan detta få en negativ effekt på 

legitimiteten. En process vars beslutsfattare inte tar ansvar för besluten som är tagna kan ge en 

negativ effekt på legitimiteten. Samtidigt kan en process där medborgarna är medvetna om 

hur processen har sett ut samt hur beslutsfattarna har agerat utan att de har möjligheter att 

påverka kan leda till en underminering av legitimiteten. 

Kring Kunskapshuset, som en del i det program som har antagits (KF 140929, § 102), 

har det rått ett brett samtycke trots att Socialdemokraterna som tidigare nämnt valde att lägga 

ned sina röster när det skulle beslutas i kommunfullmäktige. Skillnaden från 

ursprungsförslaget som togs i kommunstyrelsen var alltså som tidigare nämnt att ishallen 

lyftes ut från programmet och föreslogs en ny placering. Övergripande ansvar har delegerats 

ned till Sammhällsbyggnadsförvaltningen som sedan har delegerat/ gett direktiv till respektive 

berörd förvaltning (KF 140929, § 102). Det medborgarinflytande som har rått under 

programmets framtagande är genom tidigare beskrivna workshops, där drygt 100 personer 

från förenings och näringslivet har deltagit. Tidigare gjordes även en fritidslivsundersökning 

bland annat i Gällivare där det framgick att invånarna gärna vill samla alla aktiviteter i 

centrumkärnan vilket avspeglas i programmet (Maestro management).   

Det faktum att Socialdemokraterna valde att lägga ned sina röster när det väl skulle tas 

ett beslut kan vid en första anblick låta respektfullt med tanke på den anledning som gavs (se 

KF 140929, § 102). Samtidigt kan det ses som att Socialdemokraterna inte vill ta ansvar för 

de program som tagits fram för bland annat kunskapshuset. Detta är något som har upprört 

bland annat de nuvarande kommunalråden Jeanette Wäppling (V) och Lars Alriksson (M).  

Jeanette Wäppling säger till tidningen NSD (140930): 

”Vi är beredda att ta ansvar. Jag förstår inte S ställningstagande. 
Centrumplanen antogs av en enhällig kommunstyrelse. Nu ställer sig S mot 
kommunstyrelsen”  
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I samma intervju med NSD så instämmer Lars Alriksson med föregående: 

”Ta ansvar socialdemokrater, ni har burit det här programmet som ert barn 
och så lägger ni ner era röster. Vi tar ansvar och röstar för 
kommunstyrelsens förslag” 

Den här typen av missnöje från den dåvarande oppositionen kan få genomslag hos 

medborgarna. Att företrädarna för de nuvarande kommunalråden går ut och kritiserar 

Socialdemokraterna för att inte ta ansvar skulle enligt teorin kunna leda till en negativ effekt 

på legitimiteten. Samtidigt kan det uppfattas hos medborgarna som att de ville stärka sina 

mandat inför det kommande valet och därför rösta igenom programmet i kommunfullmäktige. 

Detta gör att det är svårt att kunna säga exakt vilken effekt på legitimiteten detta har fått men 

det kan tänkas att detta har underminera legitimiteten för hela processen. Således 

kännetecknas kunskapshusprocessen delvis av transparens enligt Proceduriell rättviseteori 

B, där transparensen kan utarma legitimiteten i form av dåligt ansvarstagande från de 

dåvarande styrande politikerna i kommunen. 

Kännetecknas processen av transparens enligt Bismarck? 

Beslutsfattare som utnyttjar transparensen i form av efterkonstruera motiv bakom ett beslut 

kan göra att ett redan uttryckt missnöje hos medborgarna utökas.  Beslutsfattare som ger insyn 

i processen gör att en fri media kan dra nytta av detta. Media anses ha en benägenhet att 

spegla dåliga nyheter framför bra nyheter. 

Som tidigare nämnt så har den rådande samhällsomvandlingen lagt grund för 

programmet. Programmet för verksamhetsnära lokaler där kunskapshuset utgör en del i är 

essentiell för kommunens fortlevnad (Maestro management). Från den tidpunkten att arbetet 

med programmet började 2013-09-01 tills 2016-04-30 finns det oenigheter om 

multiaktivitetshuset. Socialdemokraterna och hävdar att den ändring som skedde i 

kommunfullmäktige (KF 140929, § 102) bör återgå till ursprungsförslaget (NSD 2). För 

programmet i övrigt som inrymmer bland annat kunskapshuset finns det invändningar från 

Moderaternas håll. Enligt Moderaterna i Gällivare bör man försöka samla kultur, gymnasium 

och lärcentra under samma tak för möjligheterna till att kunna utnyttja lokaler, caféer och 

restauranger gemensamt. Samtidigt menar de att vissa yrkesämnen som kräver stora lokaler 

med fördel kan placeras utanför centrum (Kuriren 1). Som tidigare nämnt så finns det även 
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invändningar från de nuvarande kommunalråden gällande Socialdemokraternas agerande i 

kommunfullmäktige (se NSD (140930)).  

Enligt teorin handlar det om att beslutsfattarna efterkonstruerar motiven bakom ett 

beslut vilket Socialdemokraterna på sätt och vis gör genom ett aktivt val att lägga ned sina 

röster. Samtidigt så går det inte att påvisa att det är efterkonstruerade motiv. Medias spegling 

av processen i negativ bemärkelse är endast de invändningar som politikerna har haft mot 

varandra, således ingenting om kunskapshuset i sig eller programmet som helhet, vilket 

problematiserar det ytterligare för teorin. Trots detta så finns det tecken på att legitimiteten 

kan ha tagit skada vilket kan ha varit en bidragande faktor till att Socialdemokraterna tappade 

drygt 9 % i valet 2014 från föregående val 2010 (Valmyndigheten). Detta gjorde att 

Socialdemokraterna tappade majoriteten och det blev ett kommunpolitiskt skifte där nu en ny 

allians bestående av Vänsterpartiet, Moderaterna, Miljöpartiet, Norrbottens 

sjukvårdsparti samt Malmfältens väl styr kommunen (SVT 2). Något som även kan ha 

varit en bidragande orsak till att Socialdemokraterna tappade drygt 9% i det 

efterkommande kommunvalet.
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Tabell 2: idealtyper
Teorier och 
transparens 

Positiv effekt på legitimitet Negativ effekt på legitimitet 

 Agency teorin Deliberativ 
demokratiteori 

Proceduriell 
rättviseteori: A 

Proceduriell 
rättviseteori: B 

Bismarck 

Insyn i 
processen 

x Medborgarna får 
insyn i processen 
genom att 
beslutsfattarna kan 
rättfärdiga sitt 
handlande 

x Medborgarna får 
ökad förståelse för 
besluten genom att 
de får ta del av 
samtalen inom 
processen  

x Medborgarna får 
information om hur 
besluten har tagits.  

x Krav på en rättvis 
procedur 
- möjligheten att 

komma till tals 
-  objektivitet 
-  respektfullt 

bemötande 

x Transparens som 
inte följs av att 
beslutsfattarna tar 
ansvarsskyldighet 

x Medborgarna får 
information om vad 
som har skett men 
saknar möjligheter 
att påverka 

x Det finns ett uttryckt 
missnöje hos 
medborgarna  

x Media speglar en 
negativ sida av 
processen 

x Beslutsfattare 
efterkonstruerar 
motiven bakom ett 
beslut 

Har processen 
kännetecknats 
av detta? 

Ja �  Nej 5 Delvis � 
 

Ja �  Nej 5 Delvis � 
 

Ja 5 Nej � Delvis � 
 

Ja � Nej � Delvis 5 
 

Ja � Nej � Delvis 5 
 

Insyn i motiven  x Medborgarna får 
information kring 
varför beslut är 
tagna 
 

x Medborgarna får 
information gällande 
motiv samt det 
konkreta innehållet i 
beslutet 

x Medborgare får 
insyn i att 
beslutsfattarna 
redogör för motiven 
och att proceduren 
blir mer rättvist  

 x Det finns ett uttryckt 
missnöje hos 
medborgarna  

x Media speglar en 
negativ sida av 
processen 

x Beslutsfattare 
efterkonstruerar 
motiven bakom ett 
beslut 

Har processen 
kännetecknats 
av detta? 

 Ja 5  Nej � Delvis � 
 

Ja �  Nej 5 Delvis � 
 

 Ja �  Nej � Delvis 5 
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Slutsatser  
 
Det övergripande syftet med studien var att undersöka vilka krav som, teoretiskt, ställs på 

legitimitetsskapande beslutsprocesser och, empiriskt, analysera om Gällivare kommuns 

beslutsprocesser är utformade på ett sätt som motsvarar dessa krav. 

Enligt de genomgångna teorierna finns det många olika typer av legitimitetsskapande 

åtgärder. Att uppnå legitimitet i beslutsprocesser kan antingen ske genom att ge medborgare 

insyn i processen eller insyn i motiven. Den starkast påvisande effekten enligt tidigare studier 

har varit insyn i processen. Skillnaden mellan dessa två har dock inte varit statistiskt 

signifikanta och den tidigare studien belyser att det viktiga är att det finns någon form av 

transparens för att processen skall kunna vinna legitimitet.  

Syftet med studien var att svara på de övergripande frågorna genom att ställa en teoretisk och 

en empirisk fråga: 

1. Teoretiskt: Vad kännetecknar transparenta, och därför legitima, beslutsprocesser? 

2. Empiriskt: Har processen för kunskapshuset präglats av transparens och, i så fall, 

vilken typ av transparens? 

Transparenta beslutsprocesser kännetecknas i stort av att beslutsfattare förankrar besluten hos 

medborgarna. Dessa går som sagt att dela upp i två olika typer dels insyn i processen samt 

insyn i motiven. Insyn i processen är som tidigare nämnt den mer djupgående transparensen 

och handlar om att processen i extremfall kan liknas vid en så kallad glaskula där information 

kring alla beslut, överläggningar, förhandlingar etc. kommer ut. Insyn i motiven i motiven 

handlar istället om att information kring innehållet i ett beslut kommer ut och på vilka grunder 

beslutet har tagits på. För att en beslutsprocess skall kännetecknas som transparent så krävs 

det alltså att det antingen kommer ut i form av ge medborgarna insyn i motiven eller insyn i 

processen. En viktig poäng här är att all form av transparens inte generar legitimitet vilket 

processen kring Kunskapshuset gör uttryck för. Trots att processen har kännetecknats av 

transparens finns det faktorer som tyder på att transparensen har underminerat legitimiteten. 

Samtidigt finns det skäl att anta att legitimiteten har stärkts i viss mån. I Gällivare kommuns 

fall går det att se att det finns delar av processen som har varit transparent antingen genom 

insyn i processen eller insyn i motiven. Processen kännetecknas av Deliberativ demokratiteori 

i bemärkelsen att medborgarna har fått insyn i motiven och även kunnat ta del av information 

kring vilka beslut som har tagits samt varför de har tagits.  
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Kunskapshusprocessen kännetecknas även av Proceduriell rättviseteori: A, detta till följd av 

att proceduren har kännetecknats som rättvis och medborgarna har även varit medvetna om 

hur besluten har tagits, både i kommunfullmäktige och i kommunstyrelsen. Denna typ av 

transparens kan ge en indikation på att transparensen för Kunskapshusprocessen har genererat 

en ökad legitimitet. Samtidigt så finns det indikationer på att en del av transparensen i 

processen har underminerat legitimiteten. Det finns ett uttryckt missnöje från den dåvarande 

oppositionen gällande hur Socialdemokraterna har agerat i omröstningen, och de anser att 

Socialdemokraterna inte har tagit ansvar för beslutet. Detta leder således även in till Bismarck 

teorin, ett av antagandena är att beslutsfattare väljer att efterkonstruera motiven bakom ett 

beslut. Socialdemokraterna gör ett aktivt val att lägga ner sina röster med anledningen att det 

är ett osäkert politiskt läge inför det kommande valet. Samtidigt har medias rapportering varit 

i delvis negativ bemärkelse i form av yttranden från kommunpolitiker gällande detta. 

Transparensen effekt på legitimitet på kommunala kontexten är i dagsläget ett 

outforskat område. För kunna dra större slutsatser bör fortsatta studier fokusera på att använda 

flerfallsstudier och faktiskt uppmäta processlegitimiteten hos medborgarna. Denna studie 

bidrar till ett annat synsätt på legitimitetsskapande åtgärder för kommuner. Samtidigt ger det 

en input på vad kommuner faktiskt kan göra i framtiden för att skapa legitima 

beslutsprocesser. Att beslutsprocesser är transparenta är en förutsättning för legitima 

beslutsprocesser, vilket är av yttersta vikt för kommuner som står inför omvälvande 

policybeslut som måste förankras med medborgarna. 
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