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Abstract 

I Halmstads kommun beslutades år 1989 om behovet av en ny deponi, år 2006 togs beslutet 

om lokaliseringen Kistinge. Under 2011 låg detaljplanen för beslut varpå berörda medborgare 

startade en aktionsgrupp i förhoppningen att kunna påverka politikerna att tänka om och 

förlägga deponin längre från bebyggt område. Fenomenet medborgargrupp av detta slag är 

extra intressant i ett land som Sverige som präglas av hög tillit till statliga institutioner. För att 

besvara våra frågeställningar om de tre aktörsgrupperna; medborgare, politiker och 

tjänstemäns upplevelse av delaktighet, process och beslutsfattande i ärendet har vi med hjälp 

av idealtyper, som är utformade från tidigare forskning på området, försökt fånga deras 

upplevelser av ärendet utifrån ett legitimitetsperspektiv. Vi kom fram till att medborgarna har 

haft en låg upplevelse av legitimitet samtidigt som politiker och tjänstemän har haft en hög 

upplevelse av legitimitet i ärendet om deponin i Kistinge. 

Halmstad municipality decided in 1989 on the need for a new landfill, in 2006 a decision on 

the location Kistinge was made. In 2011 were zoning decision on which citizens started an 

action group hoping to influence politicians to rethink and relocate the landfill farther from 

the urban area. The phenomenon civic group of this kind is especially interesting in a country 

like Sweden, characterized by high trust in government institutions. In order to answer our 

questions about the three actor groups'; citizens, politicians and officials’ experiences of 

participation, process and decision of the case Kistinge we have been using the ideal types, 

designed from previous research in this area, attempted to capture the three different groups of 

actors perceptions of the case from a legitimacy perspective. We concluded that the public has 

had a low perception of legitimacy while politicians and officials have had a high perception 

of legitimacy. 

Nyckelord: förvaltningspolitik, legitimitet, medborgare, kommunpolitiker, tjänstemän, 

delaktighet, process, beslut. 

  

 



2 

 

Innehåll 
1. Inledning ................................................................................................................................. 3 

1.1. Problemformulering ..................................................................................................................... 4 

1.2. Syfte & Frågeställningar ............................................................................................................... 6 

1.3. Disposition .................................................................................................................................... 6 

2. Metod & Material ................................................................................................................... 8 

2.1. Metod ........................................................................................................................................... 8 

2.2. Material & Urval ........................................................................................................................... 9 

2.3. Avgränsningar ............................................................................................................................. 11 

3. Tidigare forskning ................................................................................................................ 13 

3.1. Legitimitetsgrundande teorier ................................................................................................... 13 

3.2. Legitimitet med anknytning till genomförandeprocess ............................................................. 15 

4. Teori ..................................................................................................................................... 17 

4.1. Teoretiska utgångspunkter......................................................................................................... 17 

4.2. Operationalisering ...................................................................................................................... 18 

4.2.1. Medborgarorienterade modellen ........................................................................................... 19 

4.2.2. Politikerorienterade modellen ................................................................................................ 21 

4.2.3. Tjänstemannaorienterade modellen ....................................................................................... 22 

4.2.4. Figur 1. Idealtyper ................................................................................................................... 25 

5. Analys ................................................................................................................................... 26 

5.1. Aktörsgrupp Medborgare ........................................................................................................... 26 

5.2. Aktörsgrupp Politiker.................................................................................................................. 31 

5.3. Aktörsgrupp Tjänstemän ............................................................................................................ 36 

6. Slutsatser .............................................................................................................................. 40 

6.1. Besvarande av frågeställning...................................................................................................... 40 

6.2. Kritisk diskussion om uppsatsen................................................................................................. 44 

7. Referenser ............................................................................................................................. 47 

8. Bilagor .................................................................................................................................. 49 

8.1. Intervjuguide .............................................................................................................................. 49 

 

  



3 

 

1. Inledning 
Processen kring en  ny deponi i Halmstad har pågått sedan 1990-talet och framåt. Efter att ha 

undersökt flera olika platser runt om i kommunen, var Kistinge den mest lämpliga platsen för 

att ha en deponi av denna sort. Till en början fanns det inga planer på att deponin behövde 

detaljplaneras men efter många inkomna synpunkter samt politisk bedömning i 

Byggnadsnämnden och Kommunstyrelsen var detaljplanen ett faktum 

(Samhällsbyggnadskontoret, Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, s. 4). Den 17 

januari 2006 beslutade Kommunstyrelsen att Kistinge var förstahandsalternativet för en 

lokalisering av den nya deponin. Efter detta beslut fick Byggnadsnämnden i uppdrag att 

framställa en detaljplan, när denna var klar beslutade Kommunstyrelsen att ett samrådsmöte 

skulle äga rum. För att ge allmänheten chansen att påverka varade samrådstiden från 2011-05-

02 t o m 2011-05-19, med ett arrangerat samrådsmöte som hölls den 19 maj år 2011 

(Samhällsbyggnadskontoret, Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, s. 5).  

Beslutet om deponin som ska förläggas närliggande bostadsområdena Fyllinge och Trönninge 

skapade mycket protester samt flertalet överklaganden och kommunen motsätter sig inte det 

faktum att det har varit för lite samråds- och informationsinsatser. Alla åsikter har 

sammanfattats och kommenterats i samrådsredogörelsen, som är ett beslutsunderlag som lades 

fram till politikerna när beslutet skulle tas (Halmstads Kommun, Frågor och svar om planerad 

anläggning i Kistinge, s. 17).  Beslutet togs i Kommunfullmäktige den 19 juni 2012 efter en 

omröstning på 3 st. nej-röster och 66 ja-röster, 2 avstod från att rösta (Kommunfullmäktige, 

Utdrag ur protokoll KF § 82). Genomförandetiden är 10 år från den dagen beslutet vann laga 

kraft, med planerad byggstart under år 2014 (Samhällsbyggnadskontoret, Planbeskrivning 

med genomförandebeskrivning s. 28).  

Den 20-21 maj 2014 höll Mark- och miljödomstolen huvudförhandlingar på 

Gullbrannagården för att där ge sista utslag om huruvida deponin i Kistinge får miljötillstånd. 

Detta gör att ärendet i skrivande stund ej är avslutat utan man har nu en sista instans att 

genomgå vilken kan stoppa deponin. Halmstad Energi och Miljö har ansökt om att årligen få 

ta emot, behandla och mellanlagra maximalt 560.000 ton farligt och icke-farligt avfall där 

maximalt 120.000 ton får deponeras(Forsberg, 2014, s. 4).  
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1.1. Problemformulering 

Sverige är ett av de länder som hamnar i topp när det handlar om tillit till de politiska 

institutionerna. När olika undersökningsinstitut mäter medborgarnas förtroende till 

samhällsinstitutionerna är Sverige ett land som brukar hamna högt upp på listorna. 

Förtroendet till regeringen och riksdagen brukar klassificeras som det högsta varpå 

kommunstyrelserna befinner sig något lägre(Holmberg & Weibull, 2011, s. 45ff). Trots ett 

högt förtroende mellan medborgare och stat inträffar intresseskillnader där ärendet 

Kistingedeponin i Halmstad är ett uppmärksammat fall. Detta innebär att i ett land som 

Sverige, med ett bevisligen högt politiskt förtroende, innehar ett kommunalt beslut som skapat 

stora motsättningar från en stor del av invånarna i kommunen. Vilket gör ärendet deponin i 

Kistinge till ett relevant fall för en studie av detta slag. När kommunfullmäktige i Halmstad 

tog beslut om deponin i Kistinge 2012 hade en motståndsgrupp bildats vilken samlade in 

namnunderskrifter, demonstrerade och skickade in närmre 200 överklaganden till kommunen. 

På detta vis klargjorde de tydligt sitt missnöje. 

”/…/man kan ju bara ta som en liknelse, 700 människor i ett demonstrationståg kring en sån 

fråga, det har man ju inte ens på första maj längre. Vilket visar ytterligare uppslutningen, och 

det var en uppslutning från ungar till pensionärer.”- Peter Chalenius, 12 maj 2014. 

Som en av medlemmarna i aktionsgruppen ”Stoppa sopberget” berättar Peter Chalenius om 

hur medborgarna engagerade sig i frågan genom demonstrationståget som gick genom 

Halmstad i oktober 2011.  

Enligt legitimitetsteorier är legitimitet i en demokratisk stat en grundläggande del vilket 

uppstår när medborgarna innehar ett förtroende för de offentliga åtgärderna som görs i landet 

(Rothstein, 2010, s. 133). Bo Rothstein är en svensk statsvetare som har definierat tre olika 

punkter för att den offentliga politiken ska uppnå legitimitet, dessa är att medborgarna;  

a) tolererar statens/förvaltningens intervention 

b) accepterar dess beslut i den mån dessa är menade att påverka individers eller gruppers 

beteende.  

c) samarbetar med staten/förvaltningen där denna har satt mål eller definierat gränserna 

för vad som ska åstadkommas (Rothstein, 2010, s. 132).  

Dessa tre definitioner anses alltså fundamentalt viktiga för legitimitetsskapandet i ett land. 

Genom att medborgarna bland annat får inflytande över besluten samt accepterar dem kan 
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kommunen öka legitimiteten i genomförandeprocessen(Rothstein (red.), 2010, s. 20). 

Medborgardialog är ett exempel på ett nytt begrepp inom den svenska förvaltningen vilken 

skapades för att stärka legitimiteten om man ser till genomförandeprocessen utav ett beslut 

som tagits av makthavare. Syftet är att medborgare, tjänstemän och politiker ska gå ihop och 

forma politiken utifrån övergripande prioriteringar inom kommunen(Montin och Granberg, 

2013, s. 19). Medborgarna ska alltså få chansen att genom ett aktivt deltagande vara med att 

utforma samt utveckla det egna bostadsområdet (Montin och Granberg, 2013, s. 139f).  

När det sker stora intresseskillnader från kommunens makthavare och aktiva medborgare kan 

det uppstå Nimbygrupper(Lake W, 1993, s 87) som exempelvis i det givna fallet Kistinge. 

Här startade aktionsgruppen ”Stoppa sopberget” av boende i närområdet som aktivt försökte 

motverka det kommunala beslutet att förlägga en deponi i deras närmiljö. Grupper som denna 

kan till stor del uppstå av att det inte finns en funktionell instans som tar till vara 

medborgarens åsikter. I en demokratisk stat har de folkvalda politikerna ett politiskt ansvar 

gentemot medborgarna, bland annat att framföra partitillhörighetens ståndpunkter samt 

väljarnas intressen. Men de innehar även ansvaret att medborgarna ska ha ett förtroende för att 

legitimitet ska kunna skapas (Rothstein(red), 2010, s. 20). Detta innebär att politikerna 

behöver värna om det politiska ansvaret för att vinna samt behålla ett förtroende av 

medborgarna, i det givna fallet; av kommunmedlemmarna i Halmstads kommun. Om man ser 

till genomförandeprocessen i lokala beslut är det inte enbart de folkvalda politikerna som 

besitter ett stort ansvar, det är även tjänstemännen i förvaltningen som innehar en stor roll i 

dagens förvaltning. Förvaltningens uppdrag är lagstadgat genom de svenska 

förvaltningslagarna och säger bland annat att besluten ska tas med professionell bedömning 

på demokratiska grunder.  

Tjänstemännen samt politikernas uppdrag och ansvar är i grunden legitimitetsskapande sett 

utifrån medborgarnas perspektiv. Dessa är viktiga byggstenar, sett utifrån tidigare 

legitimitetsforskning, för att medborgaren innehar förtroendet och den acceptans som krävs 

för förvaltningens intervention. Medborgare, politiker och tjänstemän är alltså tre viktiga 

aktörer som bör samspela i en genomförandeprocess för att legitimitet ska kunna upplevas. 

Dessa kommer att vara huvudaktörerna för denna uppsats, vilka kommer att analyseras utifrån 

deras egna upplevelser kring ärendet om deponin i Kistinge. 
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1.2. Syfte & Frågeställningar 

Syftet med denna uppsats är att analysera de berörda aktörernas; medborgares, politikers och 

tjänstemäns upplevelser av ärendet deponin i Kistinge utifrån ett legitimitetsteoretiskt 

perspektiv. Detta sker utifrån utformade idealtyper vilka kommer att användas för att 

karaktärisera upplevelserna av beslutet. Dessa beskrivs sedan närmre i kapitel 4. 

 Vad har de tre aktörsgrupperna haft för upplevelse av delaktighet i ärendet 

Kistingedeponin? 

 Vad har de tre aktörsgrupperna haft för upplevelse av processen i ärendet 

Kistingedeponin? 

 Vad har de tre aktörsgrupperna haft för upplevelse av beslutsfattandet i ärendet 

Kistingedeponin? 

1.3. Disposition 

 

 

 

 

 

 

Kapitel 1 har presenterat uppsatsens problemformulering, syfte, frågeställning samt 

disposition för att vägleda dig som läsare genom uppsatsen. 

I kapitel 2 presenteras metod och material vilket även innefattar avgränsningar och urval. I 

detta kapitel presenteras de olika aktörerna samt varför de har valts för denna uppsats.  

Det tredje kapitlet innehåller den tidigare forskningen för att ge en orientering inom området 

för legitimitet. Du som läsare presenteras därmed för inom vilket område denna uppsats 

befinner sig samt vilken forskning som används till grund för utveckling av teoriavsnittet. 

I kapitel 4 presenteras teorin samt operationaliseringen som används för att analysera empirin 

och på så vis nå fram till ett resultat. Avsnittet innehåller en figur för att kunna visa 

mätpunkter till idealtyperna vilka även dessa presenteras i detta kapitel. 

Kapitel 5 består av analysen vilken har gjorts utifrån tidigare presenterad operationalisering. 

Kapitel 1 

Inledning 

Syfte - 

Frågeställning 

Kapitel 2 

Metod & 

Material 

Urval - 

Avgränsningar 

Kapitel 3 

Tidigare 

forskning 

Legitimitet 

Kapitel 4 

Teori 

Idealtyper 

 

Kapitel 5 

Analys 

Utifrån 

idealtyper 

Kapitel 6 

Slutsatser  

& 

Diskussion 
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I kapitel 6 presenteras slutsatser, diskussion samt förslag till fortsatt forskning för att skapa en 

återkoppling till tidigare framlagt material. I detta kapitel besvaras tidigare ställda 

forskningsfrågor och avrundar uppsatsen för att ge dig som läsare ett avslut.  
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2. Metod & Material  
Kapitlet behandlar uppsatsens metoddiskussion samt material och urval som används för att 

urskilja metoden för uppsatsprocessen men även för operationaliseringen. Avgränsningar 

finnes i slutet av kapitlet, detta för att bland annat motivera samt förklara vilka aktörer som 

har valts ut för att kunna uppnå uppsatsens syfte.  

2.1. Metod 

Denna uppsats betraktas som en fallstudie då befintliga teorier används på en befintlig 

händelse, i en befintlig stad. Därav är det en detaljerad studie av endast ett fall; ärendet 

Kistingedeponin i Halmstads kommun. Det angivna fallet kommer att studeras mer 

djupgående inom varje aktörsgrupp för att uppnå uppsatsens syfte; att fånga aktörsgruppernas 

upplevelser. De tre aktörsgrupperna är; medborgare, politiker samt tjänstemän, med de 

avgränsningar som förefaller under ”Avgränsningar” (2.3). Med detta kan man urskilja att 

uppsatsen har ett fall, ärendet Kistingedeponin, men tre aktörsgrupper; medborgares, 

politikers samt tjänstemäns upplevelser som ska analyseras och därav har uppsatsen en 

jämförande design (Esaiasson et al., 2010, s. 108f). 

Användandet av idealtyper har setts som speciellt användbara för att uppnå uppsatsens syfte. 

Detta med anledningen att vi är ämnade att analysera de tre olika aktörsgruppernas 

upplevelser av legitimitet i ärendet om Kistingedeponin. Därav är idealtyper särskilt bra för 

att karaktärisera ett aktuellt fenomens, i detta fall legitimitet, typiska egenskaper (Esaiasson et 

al., 2012, s. 139). Idealtyperna som kommer att användas i denna uppsats är grundade i 

tidigare forskning inom forskningsfältet legitimitet, som presenteras i kapitel 3. Detta medför 

att konstruerandet har präglats av tidigare forskningsinsatser och är därmed gjort på redan 

befintliga teorier. Utgångspunkten för idealtyperna är bland annat Bo Rothsteins egna 

idealtyper, som behandlar vad som är legitimitetsgrundande inom olika förvaltningsmodeller. 

Enligt Esaiasson et al. (2012) är idealtyper alltid extrembilder av verkligheten, så även våra 

idealtyper som är renodlade bestämda enheter av verkligheten (Esaiasson et al., 2012, s. 139). 

Dessa behandlar alltså en förenkling av verkligheten sett utifrån vad som är 

legitimitetsgrundande för uppsatsens tre olika aktörsgrupper; medborgare, politiker och 

tjänstemän. De olika legitimitetsteorierna som kommer att presenteras i kapitlet ”Tidigare 

forskning” har operationaliserats till olika enheter i idealtyperna. Dessa tre enheter kommer 

att vara idealtypens syn på; delaktighet, process och beslutstyp. Empirin kommer sedan att 

analyseras med hjälp av de renodlade idealtyperna, därför kommer vi få ett resultat som visar 
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i vilken utsträckning som exempelvis medborgarens upplevelser kan likna idealtypen för 

dennes aktörsgrupp, d.v.s. den ”Medborgarorienterade modellen” (Esaiasson et al., 2012, s. 

140). Analysverktyget, d.v.s. de konstruerade idealtyperna, kommer användas för att uppnå 

syftet samt besvara frågeställningarna i denna uppsats.  

Semistrukturerade intervjuer har användts för att få fram empiri från valda 

intervjupersoner. Denna metod är mest lämpad för att uppnå syftet, alltså att fånga deras egna 

berättelser om ett visst fenomen, i detta fall deras upplevelser kring ärendet Kistingedeponin. 

Med hjälp av en tematiserad intervjuguide kommer intervjuerna att hållas till ett visst tema 

men personerna har den egna flexibiliteten att själva utforma svaren på ett annat sätt än vid 

exempelvis en helt strukturerad intervju (Bryman, 2008, s. 415). Dessa tre teman som har 

konstruerats är deras upplevelser av; delaktighet, process samt beslutstypen i ärendet. Dessa 

tre teman har använts för att detta är analysverktygets tre enheter. Detta utgör även att 

uppsatsens konfirmerbarhet kan ses som mer tillförlitlig då vi som intervjuar inte låter våra 

egna intressen eller värderingar styra intervjuerna, utan intervjun håller sig till konstruerade 

teman(Bryman, 2008, s. 354). Samma intervjuguide har använts till alla aktörsgrupper för att 

kunna uppnå en högre trovärdighet i vår analys samt resultat.  

Med hjälp av den tematiserade intervjuguiden har intervjun chansen att röra sig åt olika 

riktningar då personen i fråga har större möjlighet att uttala sig om ärendet, det just den 

personen anser vara relevant för ämnet (Esaiasson et al., 2012, s. 265). Frågorna strävar därav 

att präglas av en öppenhet, ett exempel på detta är den tredje frågan som vi har ställt: ”Vad är 

dina övergripande tankar om beslutsprocessen angående Kistingedeponin?”(Se 

Intervjuguide). Med denna metod riktar intervjun intresset åt intervjupersonens upplevelser i 

fallet om Kistingedeponin (Bryman, 2008, s. 413).  Däremot har de tre olika temana använts 

för att vara en riktning för att vi som forskare ska kunna uppnå uppsatsens syfte. 

Intervjupersonerna har inte fått frågan direkt ställd till sig angående deras upplevelse av 

legitimitet i ärendet, utan frågorna har varit utformade för att kunna fånga deras upplevelser 

av delaktighet, process och beslutstyp. Frågorna som efterföljer, se Intervjuguide, har ställts 

för att få mer djupgående svar inom varje tema.  

2.2. Material & Urval 

Motiveringen till denna fallstudie är att Sverige är ett land som har hamnat högt upp på 

listorna när flera olika undersökningsinstitut mätt medborgarnas förtroende till 

samhällsinstitutionerna. Det politiska förtroendet har således ökat genom åren, framförallt 
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förtroendet för regeringen och riksdagen samtidigt som kommunstyrelserna hamnat något 

lägre på listorna men tilliten för dessa ligger fortfarande relativt högt (Holmberg & Weibull, 

2011, s. 45ff). Även om förtroendet hos Sveriges medborgare kan karaktäriseras som högt 

finns det motsättningar samt intresseskillnader mellan medborgare och stat/förvaltning. Ett 

bevis på detta är det uppmärksammade fallet i Halmstads kommun, nämligen beslutet om att 

en deponi ska förläggas i industriområdet Kistinge. Redan när genomförandeprocessen i och 

med detaljplanen av deponin drog igång började berörda kommunmedlemmar att bilda 

opinion för att förhindra att beslutet skulle gå igenom i Kommunfullmäktige, vilket 

resulterade i bland annat aktionsgruppen ”Stoppa sopberget”.  

Detta medför att vi har ett land med ett högt bevisat politiskt förtroende och ett kommunalt 

beslut som orsakat stora stridigheter ifrån berörda kommunmedlemmar. Detta är två aspekter 

som är motstridiga men samtidigt gör ärendet om deponin i Kistinge till ett ytterst relevant 

objekt för en fallstudie av denna sort.  

Intervjupersonerna har valts utifrån ett målinriktat urval, eftersom dessa är relevanta för 

forskningsfrågan (Bryman, 2008, s. 434). För att bibehålla relevans bland intervjupersonerna 

har medborgarrepresentanter valts efter de engagerade personerna inom aktionsgruppen mot 

deponin. Aktörerna inom förvaltning och politik har valts ut då de personerna har en god 

insikt i processen. För att kunna veta vilka aktörer som var relevanta för forskningsfrågan har 

vi genomfört en kartläggning av lokaltidningen
1
 samt Halmstads kommuns webbplats

2
. På 

webbplatsen har plandirektiv och detaljplaner för den planerade deponin på Kistinge samt 

protokoll från Kommunfullmäktige gåtts igenom för att hitta berörda namn som innehar en 

god insikt i ärendet eller strider för att deponin inte ska förläggas i Kistinge. Dessa personer 

är:  

Peter Chalenius – Som aktiv medlem i aktionsgruppen har Peter varit väldigt delaktig och 

följt processen utifrån en medborgares perspektiv. Han har varit aktiv i det avseendet att han 

har samordnat samrådsmöten som varit tillgängliga för alla kommunmedlemmar att delta i. 

Han har även varit speciellt drivande i aktionsgruppen som strider emot ärendet om 

Kistingedeponin.  

Carl-Johan Fogelberg – Även Carl-Johan Fogelberg är en aktiv medlem i aktionsgruppen 

och kan delge medborgarnas perspektiv i frågan. Han har liksom Peter Chalenius varit aktiv 

                                                 
1
 www.hallandsposten.se  

2
 www.halmstad.se  
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genom att ha samordnat möten för kommuninvånarna att delta i. Carl Johan är även en av de 

som medverkat på förhandlingarna nere i Gullbrannagården den 20 maj 2014 när Mark- och 

miljödomstolen prövat ärendet. 

Carl Fredrik Graf, Ordförande i Kommunstyrelsen (M) – Som ordförande i 

Kommunstyrelsen sedan 2006 har Carl Fredrik Graf haft en stor roll i ärendet 

Kistingedeponin. 

Anders Rosén, 2:a Vice ordförande i Kommunstyrelsen (S) – Anders Rosén har som medlem 

i kommunstyrelsen varit engagerad i frågan om Kistingedeponin och var även den politiker 

som först tog en diskussion med medborgarna vid det första mötet som aktionsgruppen 

arrangerade.  

Henrik Oretorp, Ordförande för Kommunstyrelsens samhällsbyggnadsutskott (C) – Som 

ordförande i samhällsbyggnadsutskottet har Henrik Oretorp varit en av de som har figurerat 

mest i media angående ärendet Kistingedeponin. 

Fredrik Ottosson – Förvaltningschef för samhällsbyggnadskontoret. Haft en god insikt i 

beredning samt beslut av Kistingedeponin då han som förvaltningschef innehar ansvaret för 

att verksamheten ska fungera.  

2.3. Avgränsningar 

I uppsatsen har intervjupersoner valts ut efter ett målinriktat urval, detta innebär exempelvis 

att medborgarrepresentanter har valts efter vilka som är med och strider för att det här beslutet 

inte ska gå igenom. Representanterna som kommer att representera medborgarnas perspektiv 

på processen är involverade i aktionsgruppen ”Stoppa sopberget”. Dessa personer har varit 

med och bland annat anordnat samrådsmöten för engagerade medborgare, därav har dessa 

personer i aktionsgruppen varit insatta i processen men även fått ta del av och hört väldigt 

många olika åsikter från medborgare i närområdena till den tänkta deponin. Av denna 

anledning anses det inte vara av relevans att kontakta medborgare som exempelvis är från 

andra delar av kommunen, utan intresset har varit att kontakta de medborgare som varit/är 

direkt berörda utav deponin och därmed även varit i kontakt med kommunens representanter 

och politikerna. Syftet med uppsatsen är att analysera de tre aktörsgruppernas upplevelser av 

ärendet, därmed har det enbart varit relevant att kontakta de utvalda personerna eftersom de 

har god insikt och/eller är med och strider för ärendet kring deponin.  
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Planprocessen om en ny deponi i Halmstads kommun har varit en process som pågått sedan 

början av 1990-talet. Däremot var det den 17 januari 2006 som det beslutades i 

Kommunfullmäktige att Kistinge skulle vara den slutliga lokaliseringen av den planerade 

deponin. Därav är avgränsningen i tid för uppsatsens analys av processen satt från och med 

detta datum (Samhällsbyggnadskontoret, Planbeskrivning med genomförandebeskrivning, s. 

5). 
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3. Tidigare forskning 
Här presenteras uppsatsens tidigare forskning, denna har använts som stöd inför utvecklandet 

av teorikapitlet. Idealtyperna som har konstruerats för att analysera uppsatsens syfte har bland 

annat sin grund i tidigare forskning utifrån legitimitet men även i de svenska 

förvaltningsgrunderna.  

3.1. Legitimitetsgrundande teorier 

Det går att se skapandet av legitimitet som en funktion av två olika kanaler inom samhället, 

den politiska inflödes- samt utflödessidan. I Persson och Sjöstedts kapitel ”Den svaga staten: 

demokrati och förvaltning i utvecklingsländer” som återfinns i Politik som organisation(2010) 

beskrivs hur legitimitet skapas utifrån deras teori. En modell som de tagit fasta på och vilken 

ofta diskuteras angående legitimitetsskapande är den Weberska modellen vilken är en idealtyp 

för hur de politiska in- och utflödessidorna bör fungera. För att skapa en god politisk 

inflödessida behövs demokratiska rättigheter såsom rösträtt, rätt att kandidera och rätten att 

skapa opinion, detta stärks av att demokratiska principer leder till ett legitimt samhälle då 

medborgarna haft möjlighet att välja de folkvalda och kan välja att rösta på en annan 

representant i nästa val(Persson, Sjöstedt, 2010, s. 69). Utflödessidan är den där resultaten 

visar sig exempelvis om besluten blivit tagna såsom medborgarmajoriteten önskar och om 

förvaltningen är funktionell. I denna utflödessida talas om rättssäkerhet samt effektivitet. När 

det finns rättssäkerhet så finns möjligheten till överklagande av myndighetsbeslut och det 

finns ett fungerande rättsväsende inom staten med både polis, åklagare samt 

domare(Wockelberg, 2013, s. 214). Detta innebär även att lagar och regler följs oberoende av 

vem den berörda parten är och medborgarna kan på det viset förutse vad utkomsten blir av 

ärendet man har med stat eller förvaltning(Persson, Sjöstedt, 2010, s. 70). Effektivitet innebär 

att staten och makthavarna använder befintliga resurser på bästa möjliga vis och att 

skattebetalarnas pengar går till rätt saker. Detta är även en skapandeprocess vilket innebär att 

medborgarna vill se resultat av det maktutövarna gör med skattepengar och andra resurser 

inom samhället(Wockelberg, 2013, s. 214). 

I utvecklingen av de svenska grundlagarna angående de förvaltningspolitiska frågorna har det 

gått att se hur den Weberska modellen har influerat utformandet genom regelstyrning med 

opersonligt beslutsfattande som grund(Wockelberg, 2013, s. 218). Den byråkratiska 

maktutövningen grundar sig i opersonliga beslut, vilka grundar sig i lagar och 

regler(Wockelberg, 2013, s. 217), dessa leder till att medborgarna vet vilka beslut de kan 
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vänta sig beroende på i vilken fråga de vänder sig till förvaltningen. Genom att ställa krav på 

tillbörlig utbildning och goda anställningsformer anses även riskerna för korruption 

minska(Wockelberg, 2013, s. 218 & 221). Genom att tjänstemännen har en tillsvidare 

anställning oberoende av vilka politiker som blir valda vart fjärde år så skapar man en 

trygghet för tjänstemännen vilket ska motarbeta viljan att ta emot mutor(Olofsdotter Stensöta, 

2013, s. 190). Då byråkratin ses som ett verktyg för att genomföra de beslut som politikerna 

tagit ska det ske på ett opartiskt vis vilket innebär att man inte ska lägga till exempelvis 

personliga värden i processen(Olofsdotter Stensöta, 2013, s. 188).  

När den reguljära legitimitetsskapande funktionen inom förvaltningarna genom god in- och 

utflödes sida ifrågasätts är det av personer som förespråkar den samverkande organisationen 

mellan verksamheter, brukare, kunder samt civilsamhälle(Wockelberg, 2013, s. 220). Dessa 

förespråkare hävdar att utan samverkan och inflytande blir medborgarna enbart en röst på 

valdagen vilket förhindrar inflytandet som behövs för att kunna skapa bättre beslut för 

medborgarna(Wockelberg, 2013, s. 220). Genom exempelvis samrådsmöten och medborgares 

möjlighet att påverka i beslutsprocessen kan man öka legitimiteten då olika aktörer får göra 

sin röst hörd och ge sin åsikt i beslutet(Wockelberg, 2013, s. 220).  

Michael Lipsky är en tidigare professor i statsvetenskap med expertis på offentlig förvaltning. 

Han blev främst känd genom sin bok ”Street-Level Bureaucracy” (1980) som istället 

aktualiserar tjänstemännens position i politikens samhälle, där de rentav kan ses som främsta 

utövare av den politiska makten. Hans teori bygger i stora drag på att den verkliga politiken 

skapas när medborgarna möter de som de facto ger politiken ett konkret ansikte, där 

medborgarna integrerar med de givna reglerna samt lagarna inom varje kompetensområde, 

dessa kan exempelvis vara socialarbetaren eller poliserna. Med sin tes hävdar Lipsky att det är 

här, när medborgaren konkret möter den offentliga politiken, som ett förtroende kan skapas 

ifrån medborgarens sida och därmed kan legitimitet uppnås. Bo Rothstein, som är en 

framstående svensk statsvetare, bemöter denna forskning med att belysa den offentliga 

politikens legitimitet utifrån ett synsätt som aktualiserar Webers modell om politikens 

inflödes- samt utflödessida. Med grunden i Lipskys tes om implementeringens vikt inom 

förvaltningen, kan utflödessidans organisering ha en stor inverkan för att kunna legitimera det 

politiska systemet i ett samhälle (Rothstein, 1987, s. 21).  
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3.2. Legitimitet med anknytning till genomförandeprocess  

”Men hur är det överhuvudtaget möjligt att existera i ett sådant samhälle?” (Rothstein, 2010, 

s. 127). Bo Rothstein fick denna fråga från en amerikan år 1990, efter att han hade förklarat 

att skattenivån låg på 57 procent (BNP mätt i andel) i Sverige. Amerikanen ifrågasatte hur 

svenskarna kan anförtro denna summa pengar till staten, att frivilligt gå med på att avsätta två 

tredjedelar av sin inkomst? Rothstein förklarade att svaret på denna fråga är bland annat att 

Sverige är ett land med en lång historia som är präglad av just det stora begreppet; legitimitet. 

Legitimitetsbegreppet kan skilja sig avsevärt från två liknande demokratiska stater men i 

Sverige har maktutövningen främst kunnat legitimeras genom att vi innehar en funktionell 

inflödessida som demokratiska processer; så som fria och allmänna val, stor möjlighet till 

inflytande men även omfattande fri- och rättigheter. Detta förstärks även genom den 

Weberska modellen (Persson, Sjöstedt, 2010, s. 70). Om man därefter ser till processen från 

betänkandet, som är skapat av makthavare, till genomförande av ett beslut som ska 

implementeras i offentlig förvaltning exempelvis, är det en lång väg att gå och det medför att 

det lätt kan brista någonstans i denna process (Rothstein, 2010, s. 132). Genom att i Sverige 

ha proportionella val med representativ demokrati innebär det att besluten inte kan ligga på 

folkomröstningar vilket det vore i en så kallad direktdemokrati utan representanter utsedda av 

folket, demos, innehar därmed förtroendet att sköta beslutsfattandet genom den politiska 

professionen (Badersten och Gustavsson, 2010, s. 81). 

För att legitimitet ska skapas krävs det att medborgarna ska känna förtroende för de offentliga 

åtgärderna som görs i landet. Sett utifrån genomförandeprocessen har Rothstein definierat tre 

olika punkter som bör uppnås; att medborgarna tolererar statens/förvaltningens intervention, 

att medborgarna accepterar statens/förvaltningens beslut i den mån dessa är menade att 

påverka individer eller gruppers beteende samt att de samarbetar med staten/förvaltningen där 

denna har satt mål eller definierat gränserna för vad som ska åstakommas (Rothstein, 2010, s. 

133). Dessa frågor ska alltså omfatta den offentliga politikens legitimitet, i stora drag, utifrån 

genomförandeledet. Detta innebär att genomförandeprocessen av ett beslut som har tagits, 

oavsett om det är på nationell eller lokal nivå, kan präglas av olika nivåer av legitimitet. Den 

kan variera i det avseendet att processen kan se annorlunda ut i vilken del av policyledet man 

ser till, i uppsatsens givna fall är det sett från kommunens sida där vikten ligger på hur dessa 

aktörer har organiserat genomförandeprocessen av beslutet om Kistingedeponin. För att 

beslutet här ska kunna ses som legitimt från medborgarnas perspektiv krävs det att det inte 

funnits någon osäkerhet i policyutformningen eller i organiseringen av beslutet. Detta är 
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nämligen tre komponenter som Rothstein belyser för en framgångsrik implementering; 

policyteori, organisering samt legitimitet. Med en avsaknad av en klar legitimitet samt 

organisering i ett beslut krävs istället en stark policyteori, och vid en avsaknad av policyteori 

krävs en stark legitimitet och organisering (Rothstein, 2010, s. 142). 

Beslutet om Kistingedeponin behöver, som alla andra beslut tagna av den offentliga 

förvaltningen, en organisering som är mest funktionell för de uppgifter som ska utföras. Detta 

krävs alltså för att en legitimitet ska uppstå sett utifrån vissa värden, värden som bland annat 

benämnts utifrån Rothsteins forskning om legitimitetsprocesser. Organiseringen av beslutet 

ska bidra till att medborgarna tillåter förvaltningens intervention men även att medborgarna 

har ett funktionellt samarbete med förvaltningens satta mål för beslutet som genomförs. 

Legitimitetsprocessen motiveras även i Rothsteins forskning genom olika modeller som 

belyser relationen mellan just implementering och legitimitet. Modellerna är utformade till 

idealtyper som är ämnade att ligga till grund för ett analytiskt mätinstrument för att kunna 

utläsa om en existerande förvaltningsform har en legitimitetsgrund i genomförandeprocessen 

(Rothstein (red.), 2010, s. 17). Delar av dessa modeller kommer att ligga till grund för 

analysverktyget i denna uppsats. Dessa har använts för att konstruera idealtyper, som är 

analysverktyget, och presenteras mer utförligt i teoridelen (4.2).  

Moa Larsson, som ett exempel på ett tidigare användande av Rothsteins legitimitetsgrunder, 

har i sin kandidatuppsats analyserat EU:s demokratiska legitimitet. Där har hon 

operationaliserat legitimitetsgrunderna och därmed sammanfattat dessa tre indikatorer; 

förtroende, demokratiska processen samt den subjektiva synen på EU.  I uppsatsen belyser 

även hon den viktiga grunden för att legitimitet kan skapas, som dels är genom att 

medborgarna innehar förtroende för det politiska systemet. Även om Sverige har en främjande 

historia inom begreppet legitimitet gäller det att värna om denna diskurs som byggts upp, 

något som har skapats genom direkta politiska beslut kan snabbt urholkas av densamme 

(Rothstein, 2010, s. 132). Genom denna demokratiska process krävs det också att 

medborgarna innehar åsikten att denna process faktiskt är funktionell, för att det ska vara 

legitimitetsskapande (Larsson, 2008, s. 12).  
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4. Teori 
I detta kapitel presenteras uppsatsens teorianknytning. Teorin har utvecklats med hjälp av 

tidigare forskning inom området legitimitet, utifrån dessa har idealtyper konstruerats och 

kommer att användas för att analysera aktörsgruppernas intervjusvar. 

4.1. Teoretiska utgångspunkter 

För att utveckla idealtyperna för denna uppsats har Bo Rothsteins idealtyper för legitimitet i 

politiska beslut använts som grund. Detta har gjort att olika av Rothsteins idealtyper har 

använts för att kunna bilda nya idealtyper genom sammanslagningar och utveckling med hjälp 

av annan litteratur. Här nedan kommer de av Bo Rothstein använda idealtyperna att redogöras 

för vilket ger en god grund i att förstå fortsättningen av teorikapitlet. Det har alltså skett en 

avgränsning i idealtyperna för att kunna få fram en relevans för den aktuella forskningsfrågan. 

Legalbyråkratiska modellen 

Enligt den legalbyråkratiska modellen ska relationen mellan medborgare och förvaltning 

bygga på enhetliga och precisa regler vilka även ska ha en varaktighet under en längre 

tidsperiod. Detta gör att åtgärderna kan ses som legitima då medborgarna kan förutse vad 

utfallet blir när kontakt sker med myndigheterna (Rothstein, 2010a, s. 17). Det ses som en 

inflexibell modell där regelverk följs vilket gör att den är svår att anpassa till enstaka fall där 

flexibilitet behövs (Rothstein (red.), 2010, s. 18).  

Professionella modellen 

Den professionella modellen kräver en legitimerad och särskilt utbildad yrkeskår vilka tar 

besluten, dessa personer har en speciell utbildning för just det området vilket gör att dessa kan 

anförtros att ta egna beslut (Rothstein (red.), 2010, s. 18). Legitimitet skapas genom att 

medborgarna har tilltro till yrkesgruppen och dess kunskaper vilket exempelvis svenska folket 

har till sjukvårdsutbildade men andra yrkesgrupper har en betydligt lägre legitimitet 

(Rothstein (red.), 2010, s. 19).   

Korporativa modellen 

Inom den korporativa modellen ska beslut byggas på organisationers representanters förmåga 

att kunna tala för en organisation. Detta gör att staten får en kommunikationskanal genom 

vilken genomförandeprocessen kan legitimeras då en representant anses ha förtroende bland 

de medlemmar som den representerar (Rothstein (red.), 2010, s. 19).  
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Brukarorienterade modellen 

Legitimitet enligt den brukarorienterade modellen skapas genom att de medborgare som har 

kontakt med åtgärdsprogram och beslut ska ha ett inflytande i genomförandeprocessen. De 

kan vara med i utformning av verksamhet såsom att få möjligheten som förälder att vara med 

och påverka i skol- samt förskolemiljö. Detta innebär att legitimitet skapas genom att ett 

beslut en person varit inblandad i sällan blir utsatt för kritik av densamme (Rothstein (red.), 

2010, s. 20). 

Politikerorienterade modellen 

För att försöka skapa legitimitet på olika nivåer kan man använda sig av folkvalda politiker 

inom olika förvaltningar och nivåer i samhället. Genom att låta de folkvalda politikerna vara 

med i beslutande församlingar på olika nivåer kan det ses som att besluten är legitima 

(Rothstein (red.), 2010, s. 20). 

Dessa har alltså använts för att sätta prägel på våra idealtyper. Legalbyråkratiska och 

professionella modellen har använts som grund till tjänstemannaorienterade modellen. Den  

politikerorienterade modellen har baserats på den politikerorienterade modellen och den 

medborgarorienterade modellen har tagit sitt avstamp i den brukarorienterade och korporativa 

modellen. 

4.2. Operationalisering 

Utifrån aktörsgrupperna; medborgare, politiker och tjänstemän har det skapats tre olika 

idealtyper med utgångspunkt i vad som anses vara legitimitetsgrundande utifrån valda teorier 

inom forskningsfältet. Analysverktyget har tre olika teman, som avser idealtypens syn på; 

delaktighet, process och beslutstyp. Dessa presenteras i figuren och används för att kunna 

orientera enheterna i operationaliseringen. Vi har valt ut dessa tre för att det är de som ger 

svar på våra frågeställningar för att kunna undersöka den vetenskapliga gåtan om ett samhälle 

där hög tillit till de politiska institutionerna ändå kan drabbas av motsättningar mellan 

medborgare och stat/förvaltning. Enheterna som har operationaliserats utifrån teorier på 

forskningsfältet är likställda med varandra, d.v.s. inom en och samma idealtyp på grundval att 

det inte ska finnas flera olika principer inom samma tema, exempelvis; ”Funktionell 

utflödessida” och ”Representativitet” inom den politikerorienterade idealtypens syn på 

delaktighet. Anledningen är att vi inte skulle skapa en idealtypsmodell som har tvärgående 

principer. Däremot har konstruerandet av de tre idealtyperna präglats av att det faktum att de 
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ska vara ömsesidigt uteslutande, vilket i vårt fall innebär att den medborgarorienterade 

modellens enheter måste inneha tydliga skillnader från de två andra; politikerorienterade 

modellen samt tjänstemannaorienterade modellen. (Esaiasson et al., 2012, s. 138). Enheterna 

som är framtagna utifrån vår operationalisering presenteras mer utförligt i 4.2.1, 4.2.2 samt 

4.2.3. Nästa steg därefter är att empirin analyseras med hjälp av dessa enheter i figuren, vilket 

sker i nästkommande analyskapitel (5.1, 5.2, 5.3).  Genom att fråga aktörerna om deras 

upplevelser om exempelvis delaktighet i ärendet om deponin i Kistinge kan de placeras in i 

figuren men för att undvika för svävande svar har det även ställts mer djupgående frågor om 

de olika ämnena (se Intervjuguide). 

Detta kommer leda till att upplevelserna kan placeras in i den utformade idealtypen för att på 

så vis kunna se huruvida legitimitet har upplevts och på vilket sätt. Det gör att med 

utgångspunkt i idealtyperna, som presenteras i Figur 1.1, kan vi med hjälp av enheterna mäta 

upplevelsen av legitimitet. Eftersom vi strävar efter att fånga upplevelsen av legitimitet är det 

alltså inte relevant att sortera in deras upplevelser i olika legitimitetsmodeller utan tack vare 

våra idealtypers enheter kan vi se huruvida en aktörsgrupp faktiskt upplevt legitimitet i 

ärendet Kistingedeponin. Alternativet kommer här vara att aktörsgruppens upplevelser av 

legitimitet i ärendet om Kistingedeponin är väldigt svag eller inte kan befinna sig under någon 

av modellerna. Även detta är ett resultat då en intervjuperson, vilken inte upplever någon eller 

en väldigt svag legitimitet i ärendet Kistingedeponin, ger en fingervisning till var i ärendet 

upplevelsen av legitimitet inte kan efterlikna idealtypen av legitimitet. Enligt Esaiasson et al. 

(2012) är idealtyper som har konstruerats inte en direkt avbild av verkligheten utan beskriver 

endast extrembilder av verkligheten. Detta innebär att om aktörsgruppernas upplevelser inte 

kan klassificeras under delar av enheterna i idealtyperna kan vi dra slutsatsen att deras 

upplevelser inte kan ses som legitima i det avseendet som idealtypen är konstruerad för, alltså 

att presentera ideal av legitimitet för vardera aktörsgrupp. ”om verkligheten inte stämmer 

överens med idealtypen är det så att säga verklighetens problem” är ett citat som kan kopplas 

till denna konklusion (Esaiasson et al., 2012, s. 140).  

4.2.1. Medborgarorienterade modellen 

Syn på delaktighet: Delaktighet ur ett medborgarorienterat legitimitetsperspektiv avses i 

denna uppsats med att medborgarna känner en tillhörighet till staten såsom den lokala makten 

vilket sker genom att ha en delaktighet i de demokratiska processerna. Detta kan ske genom 

att ha möjlighet att säga sina åsikter genom samverkansmöten eller att få sina synpunkter 

bemötta. En god politisk inflödessida innebär att landet har fria och allmänna val samt att 
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olika fri- och rättigheter finns såsom exempelvis yttrandefrihet samt rätten till fri 

åsiktsbildning. En annan aspekt ur ett delaktighetsperspektiv är att medborgarna har rätten att 

uttrycka en åsikt för de politiska makthavarna, vilken även uppfattas som giltig av 

medborgarna (Rothstein, 2010, s. 131). Detta innebär alltså att för att delaktighet ska upplevas 

utifrån den medborgarorienterade modellen behöver parten känna att den har fått vara en 

tillhörande del till staten och att den har fått vara del i att uttrycka sina åsikter i det aktuella 

ärendet. Därav har vi valt att ha ”tillhörighet” och ”funktionell inflödessida” som enheter i 

analysschemat.  

Syn på process: Att en process ses som legitim utifrån ett medborgarorienterat perspektiv 

anses i denna uppsats med grund i tidigare forskning vara att medborgarna förstår vad de ska 

göra med sin rösträtt samt att de innehar förtroendet för att deras röst har en verkan. Detta 

innebär att medborgarna vet och kan sin del i den demokratiska processen samt även vet hur 

de påverkar under själva processen. Enligt tidigare forskning krävs det för att medborgarna 

ska uppfatta en process som legitim att de accepterar beslut, accepterar statens och 

förvaltningens ingripande så långt som de påverkar individen eller gruppens beteende samt 

samarbetar med staten och förvaltningen för att uppnå satta mål eller gränser för vad som ska 

åstadkommas. Essentiellt är även att medborgarna har en förståelse för vad de ska acceptera 

eller vad det innebär att arbeta med staten/förvaltningen. Anledningen till att dessa ska uppnås 

är alltså för att staten ska framstå som legitim i medborgarnas ögon (Rothstein, 2010, s. 132). 

För att processen ska upplevas som legitim enligt den medborgarorienterade 

legitimitetsmodellen behöver medborgarna därmed vara medvetna om hur de demokratiska 

processerna fungerar exempelvis genom att veta när en utredning har gått formellt rätt till. Det 

innefattar även att de accepterar hur staten och förvaltningarna arbetar samt har ett samarbete 

med stat och förvaltning. Därför har vi valt att använda enheterna ”förståelse för 

demokratiska processer” och ”accepterar beslut/ingripande” till analysschemat.  

Syn på beslutstyp: Utifrån den medborgarorienterade legitimitetsmodellen kännetecknas 

synen på beslutstyp av inflytande och samarbete. Exempelvis finns det möjligheter för en 

organisation som inte är folkvald när de besitter en stor styrka att de kan få möjlighet att 

påverka implementeringen inom den offentliga politiken(Rothstein(red), 2010, s 19ff.). Inom 

dessa organisationer kan det även finnas demokratiskt valda representanter vilka antas ha ett 

förtroende bland medlemmarna vilket innebär att de får föra medlemmarnas röster vid 

implementering i frågor som anses aktuella för organisationen(Rothstein(red), 2010, s. 19). 

Detta innebär att intresseorganisationer och medborgare kan komma till tals för att på så sätt 
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skapa en legitimitet i processen. Detta sker för att organisationerna kan motverka en 

implementering men även då ett beslut vilket man varit med och arbetat fram sällan drabbas 

av kritik från de egna leden (Rothstein (red), 2010, s. 20). Detta är det kooperativa samarbetet 

vilket genomsyras av att en organisation med medlemmar kan påverka och utöva inflytande. 

Samrådsmöten leder till att medborgarna kan vara med och säga sin åsikt och komma med 

förslag under organiserade former, vilket leder till en dialog mellan kommun och medborgare. 

Ett exempel på detta är SMS projektet
3
 som Halmstads kommun varit med och utarbetar där 

organisationerna kan ta del av material för hur en dialog med medborgarna ska gå till i 

exempelvis planprojekt. För att kunna förstå hur legitimitet angående beslutstyp utifrån den 

medborgarorienterade modellen upplevs har vi valt enheterna ”samrådsmöten” samt 

”kooperation”. Detta innebär att legitimitet kan upplevas genom att få vara en del i beslutet 

genom att lämna sina åsikter samt att rösterna får föras fram till politikerna genom exempelvis 

samrådsmöten. 

4.2.2. Politikerorienterade modellen 

Syn på delaktighet: Inom den politikerorienterade legitimitetsmodellen för vår uppsats har 

representativitet en stor del. Begreppet representativ demokrati innebär att makten utgår från 

folket vilka väljer representanter att fatta besluten inom staten(Badersten, Gustavsson, 2010, 

s. 81). I Sverige genomförs den representativa demokratin genom proportionella valsystem 

vilket leder till en proportionell fördelning av mandat vilket sedan leder till en maximerad 

representativitet i landet(Karvonen, 2008, s. 95). På så vis skapas alltså delaktighet genom att 

medborgarna bidrar med sin röst till det representativa styret. Detta medför att det även ska 

finnas en funktionell utflödessida där beslut ska fattas såsom medborgarmajoriteten 

önskar(Wockelberg, 2013, s. 214). Genom en god politisk utflödessida märker medborgarna 

om politikerna gör vad som förväntas av dem vilket leder till att den demokratiska statens 

legitimitet stärks då medborgarna får inflytande över politiken(Persson, Sjöstedt, 2010, s. 69). 

För att man i den politikerorienterade legitimitetsmodellen ska uppleva delaktighet ställs krav 

på att det är representativitet som används och att det finns en god politisk utflödessida. Detta 

uppnås genom att politikerna gör det som förväntas av dem och som finns i deras 

arbetsuppgifter som folkvalda. Utifrån detta har enheterna ”funktionell utflödessida” och 

”representativitet” valts ut för att användas i analysverktyget i denna uppsats. 

                                                 
3
 http://smsprojektet.se/ för vidare information. 
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Syn på process: Att man som politiker blivit vald genom allmänna och fria val anses man per 

automatik besitta legitimitet i grunden och därigenom inneha makten att ta beslut som gynnar 

majoriteten i ett samhälle. Detta innebär att politiker ska bära med sig en övertygelse om att 

göra det som är för majoritetens bästa. En process initieras av de folkvalda och det anses per 

automatik bära med sig legitimitet. Ytterligare sätt att öka legitimiteten i en process eller i ett 

beslut är när en förtroendevald är med i en förvaltning och tar beslut, då det kan anses mer 

legitimt då dem förväntas att handla i medborgarnas intresse när de har blivit framröstade av 

desamme (Rothstein(red), 2010, s. 20). I den politikerorienterade modellens syn på processen 

är ”fullföljer sitt politiska uppdrag som folkvald” och ”övertygelse om majoritetens bästa” de 

enheter som föreföll naturliga att använda i analysverktyget. 

Syn på beslutstyp: När det kommer till den politikerorienterade modellens syn på beslutstyp 

innefattar det att politikerna ska besitta tillräcklig vetskap om ärendet vilket kan ses som 

problematiskt i implementeringsprocessen då ett beslut kan fattas enbart på godtyckliga 

grunder när ett beslut snabbt behöver fattas. Politiker har även politiska ideal att förhålla sig 

till vilka stadgas genom partiprogram och dylikt vilket gör att ett beslut inte behöver tas på 

vetenskaplig eller regeltolkande basis utan det kan snarare bli en politisk fråga(Rothstein(red), 

2010, s. 20). Detta innebär att en upplevelse av att ha haft tillräckligt god insyn i ämnet för att 

fatta ett beslut är essentiellt för att fatta ett beslut enligt vår politikerorienterade 

legitimitetsmodell alternativt att det har en orientering i de politiska idealen som de olika 

politikerna utgår ifrån. Utifrån detta har enheterna ”fullgod orientering” samt ”politiska 

ideal” valts för att kunna analysera den politikerorienterade beslutstypen. 

4.2.3. Tjänstemannaorienterade modellen 

Syn på delaktighet: För att legitimitet under ”delaktighet”, utifrån ett förvaltningsperspektiv 

inom den tjänstemannaorienterade modellen, ska kunna skapas krävs det bland annat att 

förvaltningarna är reglerade. En reglering förutsätter att det finns regler som rör verksamheten 

och hela organisationen (Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 2). Det är även reglerat i plan- 

och bygglagen att samråd ska ske med de som berörs av förslaget för att på så sätt få fram ett 

bra beslutsunderlag som ger alla chans till deltagande(Plan- och bygglagen 1kap 9§). För att 

denna reglering även ska vara funktionell är det nödvändigt att den offentliga makten ska 

kunna ställas till svars samt att beslutsfattandet måste ske i enighet med lagtexten, s.k. 

legalitetsprincipen (Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 14). Därav har ”funktionell 

reglering” operationaliserats som en enhet till den tjänstemannaorienterade idealtypen. Två 

andra principer som gäller för den svenska offentliga förvaltningen är objektivitetsprincipen 



23 

 

och likhetsprincipen, vilka är lagstadgade i Sveriges grundlag. Dessa principer innebär att det 

krävs att bland annat förvaltningsmyndigheter, samt andra som har uppgifter inom den 

offentliga förvaltningen, tar hänsyn till allas likhet inför lagen och visar saklighet och 

opartiskhet enligt RF 1 kapitlet 9§(SFS 1974:125). Med denna grund kommer ”opartisk 

byråkrati” vara den andra och sista enheten för att likställas med legitimitet utifrån ett 

delaktighetsperspektiv i idealtypen som är konstruerad för den tjänstemannaorienterade 

modellen.  

Syn på process: Tjänstemän inom offentlig förvaltning har vissa befogenheter samt 

skyldigheter, även dessa är omnämnda i lagtext (FL, KL och OSL) (Bengtsson, 2010, s. 132). 

Att vara tjänsteman i den svenska förvaltningen kräver att denne innehar en profession om 

ämnet och därmed är insatt i myndighetsutövningsärenden, vilket innebär att du som 

tjänsteman har vissa maktbefogenheter (Bohlin & Warnling-Nerep, 2007, s. 63). 

Tjänstemännens roll i den offentliga förvaltningen präglas av utredning och regler, av denna 

anledning har ”utredning och regler” valts ut som en enhet inom den 

tjänstemannaorienterade modellen i processen. Tjänstemännen i dagens svenska förvaltning 

har fått en större roll, politiker kontra tjänstemän har satt förhållandet mellan politik och 

förvaltning på sin spets, när det rentav har utvecklats till att tjänstemännen har hand om 

helhetsperspektivet inom organisationen och politiker behandlar enskilda ärenden (Petersson, 

2010, s. 126). Eftersom tjänstemännen har fått denna roll i den svenska förvaltningen är, som 

tidigare nämnt, deras profession en viktig del i dessa utredningar som de genomför i sitt 

uppdrag. Dessa utredningar ska präglas utav vetenskapligt framtagen kunskap och därav har 

vi även valt att använda enheten ”vetenskaplig kunskap” som den andra legitimitetsgrundade 

delen i idealtypens, den tjänstemannaorienterade, syn på processen.  

Syn på beslutstyp: Inom förvaltningen ska medborgare inneha förtroendet att 

beslutsförfarandet tas genom en professionell bedömning med regeltolkning. 

Tjänstemannarollen medför också att den enskilde beslutsfattaren ska inneha god 

förvaltningsetik; ärlighet, lojalitet, maktövergrepp samt förbud mot bedrägeri är några 

indikatorer på allmänetik som ska prägla tjänstemännens arbete (Bengtsson, 2010, s. 168). 

Tjänstemännen, utan att begå tjänstebrott eller gå emot jävsregler, ska ta beslut som följer 

lagstadgandet för det som avses för den offentliga förvaltningen. Detta lagstadgande finnes i 

kommunallagen, förvaltningslagen samt offentlighets- och sekretesslagen (Bengtsson, 2010, 

s. 131). Som nämnt under idealtypens syn på processen, utifrån ett tjänstemannaperspektiv, är 

utredning och regler samt vetenskaplig kunskap legitimitetsgrundande. Detta kan knytas an 
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till den tjänstemannaorienterade idealtypens beslutstyp; att den ska präglas av professionell 

bedömning med regeltolkning men den vetenskapliga kunskapen ska här medföra att man tar 

ett beslut på professionell bedömning. 

Av denna anledning är just ”professionell bedömning med regeltolkning” en enhet under 

denna legitimitetsgrund. När det finns rättssäkerhet är det möjligt för medborgaren att 

överklaga dessa myndighetsbeslut genom att det finns ett fungerande rättsväsende inom staten 

såsom åklagare, domare samt polis(Wockelberg, 2013, s. 214). Detta ska även medföra att 

varje instans ska följa lagar och regler och därav innehar medborgarna den möjligheten att 

förutse varje ärendes slutliga resultat som densamme har med stat och förvaltning (Persson, 

Sjöstedt, 2010, s. 70). Med denna grund i tidigare teorier om vad som är 

legitimitetsgrundande har vi konstruerat den sista enheten i den tjänstemannaorienterade 

idealtypen under beslutstyp som ”rättsäkerhet”. 
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4.2.4. Figur 1. Idealtyper 
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5. Analys 
I detta kapitel genomförs analysen vilken har förklarats utförligare i kapitel 4 under rubriken 

Operationalisering(4.2). Utifrån de olika idealtyperna diskuteras hur de intervjuade kan 

placeras in under de olika modellerna vilka är; medborgarorienterad, politikerorienterad samt 

tjänstemannaorienterad. Empirin analyseras här utifrån syn på delaktighet, process och 

beslutstyp. 

5.1. Aktörsgrupp Medborgare 

Delaktighet: Carl-Johan Fogelberg och Peter Chalenius har båda två varit med sedan 

uppstarten av aktionsgruppen ”Stoppa sopberget” och har varit i frontgruppen vilka har varit 

de som anordnat möten, namninsamlingar och dylikt. För en mindre grupp i samhället blev 

det därmed viktigt att nå ut med informationen till de andra medborgarna genom 

dörrknackning i Trönninge och Fyllinge 

”Så då kände vi att vi måste samla alla invånare och förklara vad det här är för nånting så 

att folk faktiskt får reda på det för det kan ju påverka oss jättemycket sen.” – (Carl-Johan 

Fogelberg, intervju, 21 maj 2014) 

För att få ut informationen kallades det till ett möte på Gullbrannagården för att kunna 

informera och utifrån det se hur stort intresset var för frågan. Detta möte samlade uppemot 

1000 personer vilket fick kommunpolitikerna att förstå att det hade skapats ett intresse för 

ärendet Kistingedeponin i de södra delarna av staden. I och med detta hade de ytterligare ett 

informationsmöte nere på Gullbrannagården för att, som Carl-Johan Fogelberg uttrycker det, 

lugna stämningen i området. 

”Kommunen arrangerade ju en utställning eftersom det blev så mycket uppståndelse omkring 

det i början så arrangerade de en utställning för att försöka med information, i ett väldigt 

sent skede då, försöka liksom dämpa detta att det är inte så farligt, det är ingenting att vara 

rädda över och så där.” – (Carl-Johan Fogelberg, intervju, 21 maj 2014) 

Aktionsgruppen försökte därmed få över politikerna till en annan lokal, vilken aktionsgruppen 

bokat. Anledningen till detta var att försöka få svar på frågor som de hade och därmed göra ett 

försök till att kunna påverka politikerna.  

”Vi bjöd ju in, över, dem till skeppet för att de skulle komma dit och så få stå till svars på 

scen inför folket.” – (Peter Chalenius, Intervju, 12 Maj 2014) 
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När politikerna inte ville komma dit planerades istället tillsammans med kommunpolitikerna 

in en tredje träff för att på det sättet få till stånd en utfrågning från medborgarnas sida där de 

även besatt en förhoppning om påverkan. 

”/…/vi blev överbjudna till kommunen i rådhuset och diskuterade med Graf och alla de här 

vad som skulle hända framöver och bestämde datum och sen så hade vi det här stormötet då 

där vi ställde en mängd olika frågor med förhoppningen om att kunna få påverka dem.” – 

(Carl-Johan Fogelberg, intervju, 21 maj 2014) 

När Peter Chalenius berättar om själva ärendet Kistingedeponin uttrycks en saknad av att få 

ha varit del och att påverka, om man som Peter Chalenius sa hade läst tidningen noggrant 

hade kanske ett större antal varit medvetna om vad som höll på att ske och de hade möjligtvis 

haft en större chans att påverka om ett beslut inte redan varit fattat.  

”Sen har vi ju då aldrig lyckats att påverka det på resans gång, så att säga, genom att de har 

ju redan fattat ett beslut.” – (Peter Chalenius, Intervju, 12 Maj 2014) 

Även Carl-Johan Fogelberg har haft en känsla av brist på att kunna påverka då de i 

kommunikationen med kommunen förstod att de redan bestämt sig och vad 

medborgargruppen än sade skulle de inte få något gehör för sina argument.  

Medborgargruppen har under den här perioden förutom tre möten haft ett demonstrationståg 

med cirka 700 deltagande, vilken marscherade genom Halmstad och avslutades med att de 

kastade upp soppåsar i luften utanför rådhuset varpå de sedan kastade dem i en container för 

att på det sättet visa att de tog hand om sina sopor, vilket de inte tycker att kommunen gör. 

”Därefter så hade vi tagit dit en container så vi tog hand om våra sopor, tillskillnad från vad 

vi tycker kommunen gör.”- (Peter Chalenius, Intervju, 12 Maj 2014) 

Tidigare hade kommunen offentliggjort genom en kungörelse att det var samråd inför 

planprocessen vilken har varit problematiken då den inte anses ha kommunicerats ut 

tillräckligt väl. Detta är en av de saker som Peter Chalenius framhävt som fel väg att gå. Detta 

gjorde att många av de boende i området tyckte att informationen borde kommit på ett annat 

sätt för att på så sätt kunna uttrycka sin åsikt i ärendet. 

”Nej, det var ingen som hade lagt nån notis om det och förstod vad det handlade om eller, 

där var en eller två boende i Trönninge som hade noterat det som var där. Folk förstod inte 

vad det handlade om. Man tänker att ”jaha, det är nån ny liten verksamhet där ute” man 
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läser inte igenom vad det är för nånting. Sen när man förstår att det handlar om nåt som är 

jättestort, alltså, 110 hektar eller vad det nu var, hela området, det är ju enormt ju.”- (Carl-

Johan Fogelberg, intervju, 21 maj 2014) 

Utifrån detta kan vi utläsa att aktörerna inte har upplevt att deras åsikter fått något gehör för 

att kunna uppleva en delaktighet. Kommunen anordnade ett möte och ställde upp på ett för att 

på det viset besvara frågorna men som Carl-Johan Fogelberg uttryckte det kändes det tidigt att 

de inte var intresserade av vad deltagarna sa då de redan hade bestämt sig.  

”Men vi förstod ju ganska snart att över partigränserna så hade de ju pratat ihop sig och det 

var redan spikat att det här skulle, de lät sig inte påverkas att det var en jättemajoritet i de 

södra regionerna som inte ville då.”- (Carl-Johan Fogelberg, intervju, 21 maj 2014) 

Om medborgarna hade varit medvetna om det egentliga samrådet hade möjligtvis 

inflödessidan varit funktionell men när de kom in i ett sådant skede var beslutet redan taget. 

Detta motiverades, enligt aktörsgruppen medborgare, från tjänstemännens håll med att en ny 

utredning skulle ta lika lång tid eftersom ett ärende av detta slag tar så lång tid med alla 

utredningar. Kistinge skulle dessutom vara samma destination då den anses vara mest lämplig 

för en verksamhet av detta slag. Aktörsgruppen medborgare har haft möjligheten att uttrycka 

sig genom exempelvis en demonstration men även med annonskampanjen som genomfördes i 

lokaltidningen vilket finansierades med hjälp av företag och privatpersoner i området.  

Aktörsgruppen medborgares upplevelser kan därmed inte placeras in i idealtypens enhet 

funktionell inflödessida till fullo då de inte har upplevt att deras åsikter tagits omhand av 

makthavarna men möjligheten att uttrycka en åsikt har funnits. Den andra enheten i idealtypen 

av delaktighet i den medborgarorienterade modellen är tillhörighet vilken medborgarna 

upplever då de känner att de får del i ärendet genom att få svar på frågor eller att vara med på 

ett samverkansmöte. I ärendet Kistingedeponin togs en kraftansträngning i slutet för att få 

medborgarna med i processen genom att anordna en informationsträff och vara delaktiga i ett 

av stormötena. Kommunen har alltså försökt få medborgarna att känna en tillhörighet, men då 

aktörsgruppen har känt att deras åsikter har talats inför döva öron kan inte en känsla av 

tillhörighet upplevts i ärendet. 

Process: Peter Chalenius och Carl-Johan Fogelberg har som medlemmar i aktionsgruppen 

varit med och drivit frågan angående Kistingedeponin vidare i flertalet instanser med hjälp av 



29 

 

jurister vilka blivit bekostade med bidrag från privatpersoner och företag i närområdet, vilket 

Peter Chalenius tycker visar vilket stort intresse det finns för denna fråga. 

”Det drogs in över 100.000 kronor i bidrag som också tydliggör motståndet till det här, och 

utöver det här så kom det under årens lopp in säkert lika mycket pengar från privata 

givare.”(Peter Chalenius, Intervju, 12 Maj 2014) 

Peter Chalenius påtalar att han är införstådd med att kommunen har drivit ärendet formellt rätt 

genom att medborgarna besitter ett ansvar för att tillgodogöra sig information om vad som 

händer inne på kommunhuset. Genom överklaganden till olika instanser har det visats att en 

förståelse för hur ett demokratiskt system fungerar fastän de anser att politikerna bör lyssna 

till när en stor grupp visar sitt missnöje i en fråga som denna. Ett annat ämne som kommit upp 

under intervjuerna med aktörsgruppen medborgare är känslan av tjänstemännens rådande 

makt över politiken. Detta dels genom att politikerna hänvisade till tjänstemännen när det 

gällde svaren under stormötet på Gullbrannagården men även genom uppfattningen att 

tjänstemännen säger att det är på ett visst sätt, sen får politikerna förhålla sig till detta. 

”det blev ju ganska tråkig träff egentligen för det blev så opersonligt genom att de hade ju 

skrivit manus om vad de fick säga och inte fick säga och de lämnade ju ordet över nästan hela 

tiden till specialister, alltså tjänstemän, politikerna själva sa ju egentligen bara ja eller nej 

eller lämnade ordet över till sin anställda personal.”- Peter Chalenius 

”Tjänstemännen säger bara att ’dam, dam, dam’ så här är det sen så är där inte mycket 

utrymme för politikerna att påverka så det kan man känna så att tjänstemännen har ett för 

stort inflytande över kommunen nuförtiden, jämfört med tidigare.”- (Carl-Johan Fogelberg, 

intervju, 21 maj 2014) 

Både Carl-Johan Fogelberg och Peter Chalenius talar om att det har varit en oerhört 

långdragen process, vilket Carl-Johan Fogelberg menar är negativt eftersom frågan har 

förändrats under de här 25 åren.  

”/…/plus att det är en helt annan verksamhet som man idag pratar om än den man från 

början pratade om för då var det bara en deponi.”- (Carl-Johan Fogelberg, intervju, 21 maj 

2014) 

Behoven har förändrats genom Halmstads kommuns satsning på fjärrvärme och importen av 

sopor från Italien vilket Carl-Johan Fogelberg upplever kunde ha skötts på ett annorlunda sätt 
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än vad som nu händer. Det har även för medlemmarna i gruppen varit en lång process, de har 

nu under 3 års tid arbetat ideellt med ärendet tillsammans med jurister vilket de själva inte 

trodde, att det skulle gå såhär långt.  

Aktörerna har i detta fall uppvisat en förståelse för demokratiska processer genom att ha 

förstått att processen har gått formellt rätt till samt har en kunskap om, och använder sig av, 

möjligheterna till överklagande genom olika instanser. Detta innebär dock inte att de innehar 

upplevelsen av att ärendet har gått rätt till, vilket både Peter Chalenius och Carl-Johan 

Fogelberg har uttryckt genom att ha upplevt sig ha kommit försent in i processen. 

Aktörsgruppen har även i detta fall upplevt att tjänstemännen och därmed förvaltningen har 

haft stor makt i processen, vilket har sin förklaring i deras expertis inom sakfrågor. 

Aktörsgruppen har fått acceptera att det har varit en process bestående av tjänstemän i och 

med att det är en fråga vilken besitter behov av expertis inom de olika områdena. De har även 

fått uppleva en förståelse av vad det innebär att samarbeta med kommunen i och med att de 

haft möten på rådhuset för att planera stormötet i Gullbrannagården. Detta innebär att 

accepterar beslut/ingripande i idealtypen för den medborgarorienterade legitimitetsmodellens 

syn på processen upplevs i ärendet. 

Beslutstyp: När det kommer till beslutet i ärendet Kistingedeponin har aktörsgruppen den 

gemensamma uppfattningen att deras åsikter inte hade någon betydelse. Eftersom processen 

varit så lång har det även tagits flera olika beslut tillexempel om att en deponi behövs, var den 

ska ligga och beslut om detaljplanen. Detta innebär att medborgarna har haft svårigheter att 

vara del i processen och därmed upplevs beslutet som något som fattats över medborgarnas 

huvud.  

”Men det känns ju som ett beslut som togs av politiker och inte av demokratin eller folket.” – 

(Peter Chalenius, Intervju, 12 Maj 2014) 

”Nej men, det är lite som jag sagt innan att det är lite synd att kommunpolitiker som ändå är 

folkvalda alltså så tydligt inte låter sig påverkas när det finns en så jättestor opinion mot. Det 

kan jag känna är lite synd, tråkigt att de sitter därinne och dunkar rygg lite granna och inte 

bryr sig om vad folk faktiskt vill i kommunen. Utan de bestämmer, det känns inte så 

demokratiskt på något vis. ” – (Carl-Johan Fogelberg, intervju, 21 maj 2014) 

Ovanför är två citat där två olika personer vid två olika tillfällen uttalar sig om att beslutet inte 

känns demokratiskt, detta då de känner att de inte fått gehör för sina åsikter vid de möten som 
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skett med politikerna. Under sommaren 2011 när medborgargruppen hade ett möte 

tillsammans med politikerna var Carl-Johan Fogelberg moderator och ställde frågorna till 

politikerna som de 1000 åskådarna ville ha svar på. Carl-Johan Fogelberg fick då känslan av 

att det inte spelade någon roll vad som hände eftersom politikerna redan bestämt sig trots att 

detaljplanen inte hade blivit beslutad om ännu. Aktörerna försökte lägga fram argument för 

varför deponin inte skulle förläggas vid Kistinge vilket upplevdes sägas inför döva öron vilket 

fick de samlade åskådarna att undra vad de gjorde där.  

”Det sa de uttryckligen, de kommer inte göra nånting annorlunda. Vilka argument som än 

lyfts fram de sätter sig liksom över det, vi har redan tänkt igenom detta ur alla perspektiv och 

där finns ingenting som inte vi har svalt att detta är rätt plats, ungefär så.” (Carl-Johan 

Fogelberg, intervju, 21 maj 2014) 

Däremot lyfte verksamma i ärendet inom Halmstads kommun fram förslaget att låta dem vara 

med i en sidogrupp för att på så vis vara med och utöva inflytande i utformandet av deponin 

på Kistinge, vilket avspisades av gruppen då de kände att det var emot deras intressen.  

”Sen gjorde kommunen så att de bjöd in oss och de föreslog att vi skulle vara med som en 

slags sidogrupp i projektet men det tog vi ställning till att inte göra för vi kände det som att de 

ville bara locka över oss på sin sida, att vi skulle vara delaktiga i. Då blev vi ju några utav de 

som är med och utformar deponin istället. Men det kände vi, det ligger liksom inte i linje med 

våra intressen alls. Vi vill inte ha deponin där så det är en omöjlig uppgift för oss att liksom, 

kunna ta.” (Carl-Johan Fogelberg, intervju, 21 maj 2014) 

Detta var ett sätt för kommunen att låta gruppen vara med i beslutsprocessen vilket är ett sätt 

för dem att öka legitimiteten genom kooperation. Om aktörerna hade valt att ta del i denna 

sidogrupp hade därmed enheten kooperation för den medborgarorienterade idealtypen 

upplevts. Halmstads kommun har även tidigare haft samråd kring deponin vilket inte 

kommunicerades ut mer än genom en kungörelse i tidningen, vilket som tidigare tagits upp 

gick många förbi. Därför har inte heller enheten samrådsmöten upplevts, vilket innebär att 

beslutet i den medborgarorienterade legitimitetsmodellen ej kan anses ha upplevts som 

legitim.   

5.2. Aktörsgrupp Politiker 

Delaktighet: Utifrån intervjuerna kan vi urskilja att de berörda politikerna har delade 

upplevelser av ärendet ur ett delaktighetsperspektiv. Däremot är alla överens om att ärendet 
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har behandlats helt i enighet med lagstadgat, därav anser de att ärendet har gått helt rätt 

formellt till. Henrik Oretorp förklarar dock att han tillträdde sitt uppdrag väldigt sent in i detta 

ärende, han tillträdde nämligen under år 2010. Med denna anledning har han inte haft samma 

möjlighet att följa processen så som de andra men har sett tillbaka i handlingar för att få en 

uppfattning om vad som har hänt. Anders Rosén och Carl Fredrik Graf anser att man i ärendet 

haft en god möjlighet till både insyn och möjligheten att uttrycka en åsikt men Anders Rosén 

och Henrik Oretorp betonar däremot att medborgarna har kommit in för sent i processen. 

Även om de anser att medborgarna blev involverade i ett sent skede poängterar de, som 

tidigare nämnt, att processen har gått rätt till enligt formell mening. Carl Fredrik Graf 

beskriver istället situationen som:   

”/../allmänheten uppfattade att de kom in oerhört sent i processen men det har funnits en lång 

rad offentliga beslut både i kommunfullmäktige och på andra sammanhang tidigare som finns 

tillgängligt i offentliga protokoll/../” (Carl Fredrik Graf, intervju, 14 Maj 2014) 

Av denna anledning anser Carl Fredrik Graf att medborgarna har haft goda möjligheter till 

inflytande över politiken men som han även beskriver är hans, samt de andra politikernas, 

uppdrag att bedöma helheten i kommunen och därav är det omöjligt att bejaka en liten grupps 

intressen. Anders Rosén och Henrik Oretorp delar denna mening om representativitet. Henrik 

Oretorp förklarar att inom kommunala beslut försöker politikerna representera helheten i 

kommunen och därmed är det en svår avvägning när boende i det berörda området inte förstår 

detta. Helhetslösningar är något som de tre politikerna delar som en viktig ståndpunkt när det 

blir motsättningar som uppstått i ärendet om Kistingedeponin: 

”Sen när man kommer ner till den enskilda frågan då fortsätter vi att representera helheten, 

inte bara dem som är direkt berörda. /…/ Då går det inte att representera just den lokala 

opinionen utan det gäller att ha hela kommunen i sin tanke och visa på vart vi vill och vart vi 

ska och att vi är tydliga med det.” (Henrik Oretorp, intervju, 19 maj 2014) 

”/…/vi har ett helhets ansvar för hela kommunens invånare, alla 95 tusen människorna ska vi 

företräda på bästa sätt. Det betyder också att man får ta ett negativt beslut i en del av en 

kommun som gör att helheten blir bättre.” (Anders Rosén, intervju, 7 maj 2014) 

”Men vi har ju som politiker att ta ställning till alla Halmstads drygt 90000 invånare och 

behovet av att ha en deponi och här är det ju några, ett antal medborgare som bor i närheten 

som har en uppfattning och det är det som ofta är svårigheten att bedöma helheten i 
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förhållande till en viss grupp, ett visst antal medborgares intressen.” (Carl Fredrik Graf, 

intervju, 14 maj 2014) 

Med grund i dessa intervjusvar är de tillfrågade politikerna medvetna om deras skyldigheter 

som följer av representativitet inom ärendet. De tre politikerna förklarar att de är tillsatta som 

folkvalda politiker och måste även se till helhetslösningar inom kommunen för att inneha 

möjligheten att representera alla Halmstads kommuns invånare. Utav dessa intervjusvar kan 

vi se att enheten ”representativitet” ur ett delaktighetsperspektiv inom den 

politikerorienterade modellen är likställt med politikernas upplevelser. Den andra enheten 

som politikernas upplevelser ska efterlikna är ”funktionell utflödessida” som innebär att 

politikerna gör det som de är ämnade att göra som folkvalda och att beslut blivit tagna såsom 

medborgarmajoriteten önskar. Utifrån aktörsgruppens upplevelser kan vi se att de är 

medvetna om att de berörda medborgarnas åsikter inte är eniga med beslutsfattandet som har 

tagits i ärendet om lokalisering exempelvis. Problematiken förklaras: 

”I det här fallet, så är det ju några medborgares uppfattning att det inte ska etableras en 

deponi där och på det viset har medborgarnas uppfattning inte bejakats.”(Carl Fredrik Graf, 

intervju, 14 maj 2014) 

”De är inte nöjda så klart, men alla kan inte få rätt… Så funkar inte demokratin.” (Anders 

Rosén, intervju, 7 maj 2014) 

Av dessa upplevelser, som politikerna här delar i ärendet, kan vi se att enheten ”Funktionell 

utflödessida” går att efterlikna till stor del med idealtypens syn på delaktighet utifrån ett 

politikerorienterat perspektiv. Upplevelserna som de tre delar med varandra innebär att de till 

stor del kan efterlikna båda enheterna. 

Anders Rosén poängterar dock att den allra viktigaste erfarenheten ur ett 

delaktighetsperspektiv är att medborgarna ska komma in i tid för att få möjligheten att 

uttrycka sina åsikter. Han beskriver att det är väldigt svårt att komma ut med information när 

diskussionen är som hetast, då ser läget annorlunda ut: 

”Då är det viktigare hur man säger det, än vad man säger”(Anders Rosén, intervju, 7 Maj 

2014). 

Process: Som benämnt under delaktighetsperspektivet måste politikerna kunna representera 

invånarna i Halmstads kommun men att vara övertygade om vad det allmänna bästa faktiskt 
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är innefattas också av deras uppgift. Eftersom beslutet om exempelvis lokaliseringen skett 

enligt den formella delen som är lagstadgad i Plan- och Bygglagen, att kommunen måste 

samråda innan ett beslut tas, beskriver Carl Fredrik Graf att därav har medborgarna haft 

möjlighet till påverkan:  

”/…/tidigare så hade ju de här besluten fattats fullständigt offentligt och ingen har försökt 

dölja det och de har varit omskrivna i tidningen/…/” (Carl Fredrik Graf, intervju, 19 maj 

2014) 

Som Carl Fredrik Graf berättar med citatet har beslutet om lokalisering tagits offentligt och på 

lagstadgade grunder, vilket även innefattar en samrådsdel, däremot var det väldigt få 

medborgare som dök upp på samrådsmötet som var inför detta beslut. Därav var det svårt att 

anta att det var en stor opinion som var emot lokaliseringen vid det skedet som beslutet om 

lokalisering togs. Med denna grund kan politikernas upplevelser klassificeras som att de är 

medvetna om majoritetens bästa, eftersom processen i det skedet inte hade några 

motsättningar. När Henrik Oretorp förklarar processen och dess samrådsmöte samt 

informationsmöten som har varit beskriver han en vanlig motstridighet som de brukar 

bemötas av när det är om- eller tillbyggnad i kommunen. Nämligen att de flesta inte vill ha en 

utveckling i sitt eget närområde och därav blir det mycket överklagande på detaljplaner i 

dagens läge:  

”Tyvärr har vi en trend med att alla vill utveckla Halmstad men ”inte där just jag bor”. Så är 

det till 95-99% tyvärr.” (Henrik Oretorp, intervju, 19 maj 2014)  

Däremot så berättar Henrik Oretorp och Anders Rosén att deras främsta upplevelser, när de 

får frågan om hur de uppfattat processen i ärendet om deponin i Kistinge, så har de likställda 

uppfattningar; medborgarna släpptes in i processen väldigt sent. De motsätter sig inte att 

processen gått rätt till rent formellt, vilket Carl Fredrik Graf betonade. Men Oretorp och 

Rosén förklarar att allmänheten borde fått mer information om ärendet mycket tidigare:  

”Men jag kan tycka att man ibland kommer in för sent i processen, när en hel del beslut redan 

är tagna. /…/ Kommer man in för sent så har vi redan tecknat ett avtal/…/” (Anders Rosén, 

intervju, 7 maj 2014) 

”/…/ jag inte tycker att processen inte varit tillräckligt öppen, man har inte rådfrågat det och 

diskuterat det tillräckligt öppet med medborgarna i det tidiga skedet.” (Henrik Oretorp, 

intervju, 19 maj 2014) 
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Enligt Anders Rosén har detta lett till att ett samarbete mellan medborgare och förvaltning har 

varit problematiskt, vilket försökts åtgärdas med diverse möten nere på Gullbrannagården 

som arrangerats av både aktionsgrupp och politiker. Carl Fredrik Graf ser även han tillbaka på 

processen och förklarar att information är något som de måste arbeta med, dialogdelen och 

informationsdelen måste förändras. Han bedömer att lösningen för detta problem som har 

uppstått i processen angående Kistingedeponin är att bjuda in till flera öppna dialogmöten 

väldigt tidigt i processen. En viktig erfarenhet är enligt Anders Rosén att när information ska 

nå ut till medborgare får man se över så att språket inte är för byråkratiskt eftersom det kan 

försvåra kommunikationen mellan kommunen och medborgarna. Denna mening delas av Carl 

Fredrik Graf som beskriver att dessa formella skrivelser ifrån möten, exempelvis protokoll 

från Kommunfullmäktige, möjligtvis kan vara för byråkratiskt skrivna för att den enskilde 

medborgaren kan förstå sig på skrivelsen:  

”Där är väl ett speciellt språk och det tycker jag att man ska arbeta med för att göra det mer 

tillgängligt men samtidigt så är det ju också så när det gäller beslut att de måste uttryckas på 

ett sånt sätt att de i minsta möjliga mån kan missförstås/../” (Carl Fredrik Graf, intervju, 14 

Maj 2014) 

Alla tre politiker i aktörsgruppen förklarar dock att de gjort sitt yttersta att se till sitt uppdrag 

som politiker och följa de krav som det medför, bland annat att se till det som inte bara gynnar 

den lilla opinionen i ett område. Det är även viktigt att de nu i efterhand kan se vart i 

processen som det har brustit men där har de delade meningar, nämligen i den information 

som har nått ut till medborgarna. På dessa grunder kan vi se att politikerna har ”fullföljt sitt 

politiska uppdrag som folkvald” samt haft en ”övertygelse av majoritetens bästa”.  

Beslutstyp: Carl Fredrik Graf anser att beslutstypen för detta ärende har varit helt korrekt 

hanterat men motsätter sig inte det faktum att de måste bli mycket bättre med att nå ut till 

medborgarna om hur exempelvis en beslutsprocess går till, därav kommer betydelsen av 

information in återigen. Anders Rosén delar även denna mening, att beslutet fattats på korrekt 

grund och därmed grundats i väl tillgodogjord kunskap framlagd av tjänstemän och konsulter, 

samtidigt som de tagit del av information som framkommit från aktionsgruppen. Han 

förklarar att tjänstemännen tog fram ekonomiska, miljömässiga, logistiska och andra skäl till 

varför man skulle förlägga deponin till just denna plats vilket gjorde att politikerna ansåg sig 

ha en god grund för att rösta för placering av deponin på Kistinge. Detta är en upplevelse som 

delas av alla i aktörsgruppen, att de har besuttit tillräcklig vetskap för att kunna ta beslut inom 
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ärendet. Även om Henrik Oretorp inte varit med lika länge som Anders Rosén och Carl 

Fredrik Graf betonar han att han har satt sig in i detaljplaner och dylikt och därmed kan även 

han dela denna mening, om att han själv försett sig med tillräcklig bakgrundsinformation. 

Enheten ”fullgod orientering” kan här efterlikna idealtypens syn på beslutstyp till fullo.  

Anders Rosén förklarar att ärendet inte varit en ideologisk fråga utan det har enbart baserats 

på vetenskaplig grund för den mest lämpliga platsen för att tillgodose ett behov. Detta är en 

åsikt som delas av Henrik Oretorp samt Carl Fredrik Graf, främst att besluten som tagits i 

ärendet har präglats av den rättsliga delen och som Graf även poängterar; ingenting har blivit 

underkänt i rättsliga instanser när det har överprövats. Just partitillhörigheten kan inte 

analyseras efter de angivna enheterna utifrån ”politiska ideal” men besluten som tagits har 

däremot tagits av en enad politikerkår. Anders Rosén beskriver det som:  

”Politiken, alltså överhuvudtaget, oavsett om det var Carl-Fredrik, Henrik eller jag, eller 

någon utav de andra partierna så var politiken överens” (Anders Rosén, intervju, 7 maj 

2014) 

Därav kan vi se att detta är en politisk fråga som har tagits på grunder dels i tjänstemännens 

expertis och dels i att politikerna varit enade om vilket alternativ som varit det bästa för hela 

kommunen. Med denna grund kan politikernas upplevelser efterlikna de ”Politiska ideal”, 

även om partitillhörigheten inte varit en grundande faktor, som är utformade i idealtypens 

beslutsform i den politikerorienterade modellen.  

5.3. Aktörsgrupp Tjänstemän 

Delaktighet: Fredrik Ottosson tillträdde sin tjänst under 2011 och blev då delaktig i 

detaljplansprocessen, då hade ärendet om en ny deponi på Kistinge pågått under en längre tid. 

Som förvaltningschef innehar han ansvaret för att verksamheten ska fungera och delger att ur 

ett delaktighetsperspektiv är det lagstadgat att alla detaljplaner måste inneha en plan för 

samråd. 

”/…/ vår lagstiftning Plan- och Bygglagen reglerar ju så att det ska ske ett invånardeltagande 

i alla våra detaljplaner.”(Fredrik Ottosson, intervju, 19 maj 2014) 

Däremot förklarar Fredrik Ottosson att tidsaspekten som finns inom detta ärende har medfört 

att det varit väldigt svårt för berörda kommunmedlemmar att följa processen. Därför medger 

han att de verksamma inom ärendet på kommunen borde gått ut och informerat, vid 

exempelvis varje skedesförändring, för att invånarna skulle varit delaktiga i processen. Han 
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förklarar också att det skulle varit effektivt att även då förklara historiken i ärendet så att 

kommuninvånare lättare kunde följa med i de stegen som har gjorts och skulle göras. Enligt 

Plan- och bygglagen ska informationen komma ut till medborgarna för att de ska kunna få 

göra sin åsikt hörd varav kommunerna använder sig av kungörelser i tidningarna såsom 

internet för att försöka nå ut till så många målgrupper som möjligt i dagens samhälle. 

”Det är ju också det lagstiftningen gör att det kungörs ju i tidningar och sånt här också för 

att man ska nå även de som inte använder sig av webben.”(Fredrik Ottosson, intervju, 19 maj 

2014) 

Detta innebär att utifrån Fredrik Ottossons upplevelser kan kriteriet för ”funktionell 

reglering” likställas med idealtypens syn på delaktighet. Som förvaltningschef är det hans 

yttersta ansvar att se till att verksamheten fungerar i enlighet med lagar och regler. Därav är 

det väldigt viktigt att hans upplevelser i ärendet för att detta kriterium ska efterlikna 

idealtypen till huvudpart.  Däremot förklarar han en problematik som föreligger, att det är 

väldigt få aktiva invånare som tar del av besluten som tas inom kommunen. Det är få som 

bland annat begär ut protokoll och de offentliga handlingarna eller är aktiva med att se vad 

som händer inom kommunen på exempelvis deras hemsida. Han förklarar att detta måste vara 

något som tjänstemännen arbetar mer aktivt med för att bli mer transparenta så att allt 

verkligen uppfattas som offentligt.  

Deltagandet i ärendet som Fredrik Ottosson har upplevt är alltså att medborgarna har haft 

möjlighet att ta del av dokumenten från kommunen genom dels webbplatsen men även från 

kommunens offentliga handlingar. De har getts möjlighet till inflytande genom de möten som 

har anordnats där medborgarna har innehaft chansen att ställa frågor till tjänstemännen, 

genom detta har medborgarna haft möjlighet att lyfta frågor som möjligtvis ej ännu har blivit 

utredda. Möjligheten till frågeställning har även funnits genom direktkontakt med 

tjänstemännen genom brev- och mailkontakt där svar enligt lag måste tillkomma 

medborgarna, med undantag för offentlighets- samt sekretesslagarna. Fördelen med 

medborgarnas inflytande på detta sätt är att förvaltningen genom att besvara dessa frågor ger 

ett bättre beslutsunderlag till politikerna, förklarar Fredrik Ottosson. Han uttrycker dock att 

kommunikationen kommun-medborgare hade kunnat önskas vara bättre i ärendet 

Kistingedeponin för att på så vis kunnat ha en bättre process där medborgarna hade kunnat 

känna sig mer delaktiga. På denna grundval kan vi urskilja att Fredrik Ottossons upplevelser 
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om deltagandet har varit bedrivits som opartiskt och genom saklighet, därav kan hans 

upplevelser likställas med idealtypens syn på delaktighet i enheten ”opartisk byråkrati”.  

Process: När det gäller processen besitter Fredrik Ottosson en upplevelse om att den har 

genomförts på ett lagenligt vis.  

”Jag tror att processen har drivits fram på ett korrekt sätt, eller ja det vet jag att den har för 

att jag har ju följt den, så att processen har bedrivits korrekt enligt lagstiftningen.”(Fredrik 

Ottosson, intervju, 19 maj 2014) 

Inom detaljplanering finns som tidigare nämnt en lagstiftning vilken ska följas. Främst i 

processen Kistingedeponin har medborgarna uttryckt sina åsikter och frågor till 

tjänstemännen. Han förklarar att detta har lett till ett ganska högt tryck på planarkitekterna, 

vilka har varit de som tagit emot medborgarnas oro och farhågor. Tjänstemännen, vars jobb är 

att undersöka hur platsen kommer att fungera, använder sin profession för att på det sättet 

besvara medborgarnas frågor. Fredrik Ottosson beskriver att alla åsikter samt synpunkter som 

inkommit från kommuninvånarna har bidragit till att man har utrett fler frågor mer 

djupgående än i många andra kommunala ärenden.  

”/…/eftersom man ska bemöta varje enskilt yttrande och förklara hur man har tänkt så har 

det ju varit ett stort arbete att se till att det här verkligen blir rätt och att vi inte har missat 

någonting.” (Fredrik Ottosson, intervju, 19 maj 2014)  

Fredrik Ottosson medger även att tjänstemannakåren för detta ärende har haft en viktig och 

betydande roll utifrån de utredningar som har skett. Han beskriver att planarkitekter och även 

andra som har arbetat aktivt med ärendet har varit insatta och när expertisen inte funnits inom 

förvaltningen har konsulter tagits in som ett komplement. Han betonar att denna 

tjänstemannakår som finnes inom förvaltningen har ett ansvar att se till så att processen går 

rätt till, även i enlighet med lagtext. Om man ser till Fredrik Ottossons upplevelser av 

processen har funktionella utredningar samt regler haft en betydande roll och dessa har även 

bedrivits enligt lagstadgat. Därav har hans upplevelser om processen helt efterliknat 

idealtypens syn på process, alltså båda enheterna ”utredning och regler” samt ”vetenskaplig 

kunskap”.  

Beslutstyp: När det kommer till beslutet i ärendet Kistingedeponin och detaljplanen beskriver 

Fredrik Ottosson hur viktigt det är med rätt kunskap hos tjänstemännen. Genom att 
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komplettera med konsulter när kommunen inte har personal med tillräckligt goda kunskaper i 

ett ämne försöker man skapa ett så gott beslutsunderlag som möjligt: 

”…alla politiska beslut måste ju fattas på bästa möjliga kunskap så att där finns kompetens i 

de som bereder och lyfter fram ärendet till det politiska beslutet.”(Fredrik Ottosson, intervju, 

19 maj 2014) 

Kunskapen behövs enligt Fredrik Ottosson och i utformningen av en detaljplan ska Plan- och 

Bygglagen följas, vilket enligt hans upplevelse har gjorts då han besitter ansvaret över 

förvaltningen och har därmed haft en väldigt god insikt i processen samt de beslut som har 

tagits. Genom att ha haft öppet för synpunkter och inflytande har tjänstemännen skapat ett väl 

utvecklat beslutsunderlag för politikerna att besluta om. På dessa grunder kan vi urskilja ännu 

en gång att Fredrik Ottossons upplevelser kan klassificeras som att efterlikna idealtypens 

enhet ”professionell bedömning med regeltolkning” till fullo. 

”Jag tror att en detaljplan måste gå enligt Plan- och bygglagen, eller det vet jag att den 

måste göra. Så att de här måtten och stegen som har tagits i Kistingeplanen måste tas.” 

(Fredrik Ottosson, intervju, 19 maj 2014) 

Fredrik Ottosson beskriver, som tidigare nämnt, ärendet som att det inkommit mycket 

synpunkter som tjänstemännen har tagit del av och behandlat enligt lagstadgande. Som alla 

andra politiska beslut som tas i kommunen har medborgarna innehaft chansen att överklaga. 

Därav kan enheten ”rättssäkerhet” uppnås i denna process samt beslut som har tagits. Han 

avslutar dock intervjun med att bekänna de lärdomar som är viktiga att ta av ett ärende som 

Kistingedeponin:  

”Vi har tagit lärdom i vikten av kommunikation, absolut. Och att man kommunicerar på rätt 

sätt.” (Fredrik Ottosson, intervju, 19 maj 2014). 
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6. Slutsatser 
Här besvaras frågeställningarna vilka redogjordes för i det inledande kapitlet. Detta kommer 

resultera i en diskussion av resultatet i relation till vårt ursprungliga problem samt till tidigare 

forskning.  Detta avslutas sedan med förslag till fortsatt forskning om intresse har väckts för 

den här sortens frågor.  

6.1. Besvarande av frågeställning 

 Vad har de tre aktörsgrupperna haft för upplevelse av delaktighet i ärendet 

Kistingedeponin? 

Utifrån analyserna har vi kunnat se att alla olika aktörsgrupper har olika upplevelser av 

delaktighet, likaså de olika personerna inom aktörsgrupperna i vissa fall. Vi har kunnat se att 

medborgarna inte har upplevt någon stark delaktighet utifrån analysenheterna vilka vi har 

använt, däremot har både aktörsgrupperna politiker samt tjänstemännen upplevt att det har 

funnits en stark delaktighet. Enligt de två senare har inflödessidorna fungerat väl genom att de 

har haft en dialog med medborgarna utifrån vad som är deras skyldighet enligt Plan- och 

bygglagen
4
 vilket inte har varit tillräckligt för att medborgarna skulle känna sig delaktiga. 

Denna mening delas även med Henrik Oretorp och Anders Rosén vilka påpekar att även om 

medborgarna fick den lagstadgade möjligheten till samråd inför lokaliseringsbeslutet så anser 

de att det borde ha funnits fler steg med möjlighet till inflytande genom hela processen. Enligt 

lagstadgat har ärendet gått korrekt till genom att medborgarna har haft en chans till samråd 

och därmed fått uttrycka sina åsikter innan beslutet om lokalisering togs 2006. Problematiskt 

är att ärendet har tagit så lång tid vilket har gjort att medborgarna har haft svårt att följa 

processen utan att ha fått någon information om historiken i ärendet. Detta är något som även 

Fredrik Ottosson tog upp vilket han tror hade gynnat medborgarnas upplevelse av tillhörighet. 

Både Henrik Oretorp och Anders Rosén är också starkt medborgarorienterade genom att de 

vill ha in medborgarna tidigare i processen och föra dialoger i varje steg som sker. Helena 

Wockelbergs forskning säger att samrådsmöten bidrar till en ökad möjlighet för medborgaren 

att påverka i beslutsprocessen, detta kan öka legitimiteten genom att man då får göra sin röst 

hörd och säga sin åsikt(Wockelberg, 2013, s. 220). Ett fungerande system för samråd skulle 

därmed kunna öka medborgarnas upplevelse av tillhörighet och därmed kan upplevelsen av 

                                                 
4
 Plan- och Bygglagen 1 kap. 9§: ”/…/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. 

Syftet med samrådet är att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt och att ge möjlighet till insyn och 

påverkan.” 
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legitimitet också skapas. Kommunen gjorde försök till att informera medborgarna om hur 

situationen var genom informationsmöten nere på Gullbrannagården. I detta fanns en brist i 

kommunikationen då medborgarna kom dit i tron att de skulle kunna påverka politikernas 

beslut när beslutet om lokalisering egentligen togs redan 2006 och marken var köpt sedan 

tidigare. ”Då blev det tydligt för mig att det här spelar ju ingen roll hur vi vinklar det och 

vilka jätte, jätte goda argument vi har för att det inte ska ligga här, så har de slagit dövörat 

till, de har redan bestämt sig.”(Carl-Johan Fogelberg, intervju, 21 maj 2014) Detta visar på 

att medborgarna inte upplevt någon möjlighet att påverka politikerna. Detta har Halmstads 

kommun försökt förbättra men vi ställer oss frågande till om medborgarna verkligen kan 

känna en delaktighet genom de nya projekten vilka har påbörjats för att bland annat utveckla 

medborgardialogen när det kommer till samhällsbyggnads frågor
5
. I intervjuer med 

politikerna möts vi av en jargong vilken säger oss att om politikerna vill ha något på ett visst 

ställe så blir det på det sättet. I exemplet ”Framtid Oskarström” har de låtit en referensgrupp 

vara med och prioritera vad som behövs åtgärdas i samhället, men som Henrik Oretorp 

uttrycker att det i slutändan ändå är politikerna som tar besluten om vad som ska ske: ”Så, vi 

är med och tar fram idéer och de är med och prioriterar bland idéerna. Vi prioriterar i 

styrgruppen bland de idéerna och vi i verksamhetsberedningen, alltså politiker, prioriterar 

bland de sakerna som styrgruppen kommer fram till”(Henrik Oretorp, intervju, 19 maj 2014). 

Faktum är dock att det är politikernas jobb att ge en god politisk utflödessida och ta beslut 

som representerar medborgarmajoriteten vilket innebär att de har fått uppdraget att fatta beslut 

åt medborgarna(Wockelberg, 2013, s. 214). Tjänstemännen har i ärendet om deponin gjort det 

som har förväntats av dem och även är lagstadgat i Plan- och bygglagen nämligen att besvara 

frågor från medborgarna oavsett vilken kanal de inkommit i och medverkat vid samråds- och 

informationsmöten. Medborgarna har upplevt att politikerna har gömt sig bakom 

tjänstemännen när de har ställt frågor om deponin men de har egentligen varit där för att 

skapa ett bättre beslutsunderlag och kunnat besvara frågor vilka medborgarna har haft 

angående deponin i Kistinge. Om vi ser till tidigare forskning finns det teorier som anser att 

detta är gynnande, exempelvis Lipskys, som säger att den verkliga politiken skapas i mötet 

mellan medborgare och tjänstemän. Det är när medborgaren direkt kommer i kontakt med den 

offentliga politiken, såsom i tjänstemännens roll som ett förtroende kan skapas och legitimitet 

uppnås(Rothstein, 1987, s. 21).  

                                                 
5
 Exempelvis ”Stadens Hjärta”, ”Framtid Oskarström” och ”Framtid Getinge”. 
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 Vad har de tre aktörsgrupperna haft för upplevelse av processen i ärendet 

Kistingedeponin? 

Bo Rothstein formulerade som tidigare nämnts i bland annat uppsatsens 

problemformulering(1.1.) tre punkter vilka behövs för att legitimitet ska kunna upplevas. 

Dessa innebär att kopplat till processen ska medborgarna acceptera förvaltningens ingripande 

och samarbeta med förvaltningen. Därför är genomförandeprocessens utformning och 

organisering en viktig del för att legitimitet ska kunna skapas. Eftersom det i detta fallet är 

svårt för medborgarna att se policyprocessen
6
 behövs det istället en funktionell organisering 

för att på så vis bjuda in medborgarna, för att uppnå vad forskningen säger alltså att 

medborgarna ska acceptera förvaltningens ingripande och samarbeta med densamme. Därför 

är informations utbytet en viktig del för att informera medborgarna om vad som händer i 

ärendet.  Detta talar även Henrik Oretorp om då han anser att processen om var man ska lägga 

deponin inte riktigt har befunnit sig i offentlighetens ljus även om det har funnits offentliga 

handlingar. På grund av att dessa offentliga handlingar har funnits tillgängliga har processen 

inte varit hemlig men han förklarar att man inte heller har sökt och informerat aktivt vilket har 

skett nu i slutskedet av processen. Inte heller de tillfrågade medborgarna anklagar detta för att 

ha varit en hemlig process eftersom de är medvetna om att det är deras skyldighet att hålla sig 

uppdaterade om vad kommunen gör, men kan ändå inte låta bli att kritisera kommunens 

bristande kommunikation i ärendet. Medborgarna förstår hur processen går till och att behovet 

av en deponi finns men anser sig ändå ha goda argument till varför den inte ska befinna sig i 

sitt närområde vilket även är fallet med 95-99% av detaljplansärendena enligt Henrik Oretorp. 

Han förklarar problematiken med att alla vill utveckla Halmstad ”men inte där just jag 

bor”(Henrik Oretorp, 19 maj, 2014). När det ska ske ett genomförande av ett beslut i offentlig 

förvaltning så är det en lång väg att gå i och med de många stegen som ska tas vilket medför 

att det lätt kan brista någonstans och därmed är det svårt att uppnå legitimitet(Rothstein, 2010, 

s. 132). Alla processer har en lång väg att gå, i fallet Kistinge har den varit ovanlig lång i och 

med att den nu har pågått i 25 år sedan första beslutet om en ny deponi togs och därför är även 

tidsaspekten en del som inte har gjort situationen bättre. Detta innebär att teorierna säger att 

genomförandeprocessens organisering har en viktig roll samt att policyprocessens steg inte 

förbättrar situationen. Men när det har gått en så lång tid som i detta ärende så ligger det på 

politikernas axlar att informera medborgarna om hur situationen faktiskt är och var i 

                                                 
6
 Policyprocessens led är initiering, beredning, beslutsfattande, implementering och efterkontroll(Bengtsson, 

2010, s. 30). 
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processen ärendet befinner sig under den rådande stunden. Här har politikerna misslyckats 

eftersom det ligger under deras politiska ansvar att informera medborgarna och detta har inte 

gjorts förrän man försökte lugna opinionen i de södra delarna av Halmstad.  

Medborgarna har i processen upplevt att tjänstemännen har haft stor makt eftersom 

politikerna har upplevts lyssna enbart till tjänstemännen och inte det medborgarna har yttrat 

när de egentligen har använt sig av tjänstemännens expertis för beslutsunderlaget i ärendet. 

Byråkratin är enligt tidigare forskning ett verktyg för att genomföra beslut och därför behöver 

politikerna tjänstemännens kunskaper(Olofsdotter, Stensöta, 2013, s. 118). Tyvärr har vi inte 

fått fler intervjuer med tjänstemän än enbart förvaltningschefen vilket innebär att upplevelsen 

om hur tjänstemännen de facto har kommunicerat med medborgarna är svår för oss att 

efterforska då vi inte har fått veta deras upplevelser. Anledningen till att enbart 

förvaltningschefen varit med i denna uppsats är att tjänstemannakåren anser att han bäst kan 

besvara frågorna angående ärendet Kistingedeponin, vilket inte är fallet då det hade varit 

betydande för resultatet om vi hade fått med deras upplevelser om den egentliga samverkan 

och inte bara den formella. Teorierna om legitimitet säger att den demokratiska processen 

kräver att medborgarna har åsikten att densamme är funktionell för att legitimitet ska 

skapas(Larsson, 2008, s. 12), vilket är omöjligt i det här fallet där medborgarna anser att 

processen inte har varit funktionell eftersom de inte innehar upplevelsen av att ha fått 

möjligheten till inflytande i ärendet. 

 Vad har de tre aktörsgrupperna haft för upplevelse av beslutsfattandet i ärendet 

Kistingedeponin? 

”Ja det här beslutet, det var ju ett oerhört konstigt beslut för det togs ju av nån före detta 

politiker nån gång på 90-talet och sen har det bordslagts och legat i träda och nu 

offentliggörs den 10-15 år senare och ska verkställas.” – (Peter Chalenius, Intervju, 12 

Maj 2014) 

Detta är upplevelsen som en av företrädarna för aktionsgruppen har angående beslutet om 

deponin på Kistinge, vilket tydligt visar att medborgarna inte har fått ta del av hur processen 

har gått till, vilket tidigare har diskuterats om vikten av politikernas kommunikation med 

medborgarna angående de beslut som har tagits i ärendet. Samtidigt bär politikerna med sig en 

upplevelse att de genom att förlägga en deponi i Kistinge handlar till majoriteten av 

invånarnas favör samt att beslutet har tagits på väl utredda grunder. Beslutsunderlaget har 

enligt Fredrik Ottosson blivit så pass väl utrett tack vare medborgarnas inflytande med frågor 
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och yttrande vilka har tillkommit tjänstemännen genom både telefon, brev och mail men även 

genom de möten som hölls nere på Gullbrannagården under 2011. Tjänstemannakåren har 

genom sin profession kunnat utreda vilken plats som är den mest lämpliga för en deponi vilket 

har förstärkts med utomstående konsulter vid behov.  

Ett försök att stärka upplevelsen av legitimitet i beslutet var att bjuda in medborgargruppen 

till att vara en sidogrupp i utvecklingen av deponin. Detta fick vi information av från Carl-

Johan Fogelberg, medlem i aktionsgruppen, samtidigt som han förklarade i intervjun att det 

var ett misslyckat försök från kommunens sida eftersom det stred mot aktionsgruppens 

intressen. Detta hade som tagits upp i tidigare forskning stärkt upplevelsen av legitimitet då 

medlemmar i en gruppering som samarbetar med förvaltning leder till att resten av gruppen 

känner sig nöjda med sina representanter(Rothstein(red.), 2010, s. 20). Det intressanta är att 

medborgarna ser det som ett överslätande från politikerna samt verksamma inom 

förvaltningens sida för att få medborgarna att utforma deponin, snarare än att se det som en 

möjlighet till samverkan. Samtidigt går inte att förneka att upplevelsen av delaktighet hade 

ökat om medborgarna hade varit medvetna om det tidiga samrådsmötet som ägde rum. Det 

tidiga samrådsmötet som var i samband med samrådstiden existerade för att olika aktörer 

skulle ha möjlighet att uttrycka sin åsikt, vilket även kan ses som en legitimitetsskapande 

funktion i beslutet(Wockelberg, 2013, s. 220). 

Beslutet angående Kistingedeponin har alltså rent formellt sett gått rätt till enligt 

upplevelserna vi har blivit delgivna, men har på många sätt brustit i kommunikationen vilket 

har gett medborgarna en bristande upplevelse av legitimitet. Detta är även något som 

kommunen har tagit till sig genom att ha utvecklat nya strategier till detaljplansprocesser. Det 

finns fortfarande rum för medborgarna att överklaga beslutet och de sitter i skrivande stund 

och inväntar beslut från mark- och miljödomstolen.  

6.2. Kritisk diskussion om uppsatsen 

Av dessa resultat har vi kunnat utläsa att medborgarna har upplevt en väldigt låg grad av 

legitimitet samtidigt som politiker och tjänstemän har upplevt en hög grad av legitimitet 

utifrån våra idealtyper. Hade vi frågat medborgarna om politikernas idealtyper, eller tvärtom, 

hade vi inte fått samma resultat, men syftet har från början varit att komma på djupet av de 

olika aktörernas upplevelser från deras synvinkel. Hade vi exempelvis frågat politikerna om 

ett deltagande perspektiv ur en medborgares idealtyp så hade de besvarat frågorna utifrån det 

som hade passat bäst i deras position. Detta innebär att det är en väldigt snäv uppsats på det 
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sättet, men målet var att angripa ett visst fall i ett land med hög tillit och där det ändå 

förekommer opinionsbildningar emot makthavarna. Vi kan endast uppnå att se dessa 

underliggande frågor som har förekommit i processen genom att be dem berätta om deras 

upplevelser i ärendet, istället för att fråga hur processen har sett ut. Vi har i denna uppsats 

utformat idealtyper vilka är en utopi av verkligheten med enheter i legitimitetsgrunder. Detta 

innebär att ett resultat där en viss aktörsgrupp inte efterliknar idealtypen till fullo också är ett 

resultat.  

Idealtyperna är i denna uppsats utformade efter tidigare forskning vilket innebär att vi anser 

att de är användbara vid ett studium av ett liknande fall. Bo Rothstein har haft en stor del i 

uppsatsen, detta beror på att han är en av de främsta statsvetarna i Sverige som har forskat 

mycket om ämnet legitimitet och tillit. Detta innebär att hans forskning grundat sig i svensk 

förvaltning och därmed utgjort en god grund för utvecklandet av vår teori. Vi är även 

övertygade att om någon skulle göra om vår forskning av ärendet Kistingedeponin skulle de 

komma till liknande slutsatser där medborgarna har upplevt en låg grad av legitimitet samt 

politikerna och tjänstemännen har upplevt en hög grad av legitimitet. Det enda som skulle 

kunna påverka intersubjektiviteten i uppsatsen är våra val av intervjufrågor men 

intervjufrågorna har i detta fallet valts för att uppnå uppsatsens syfte och även de är utformade 

från tidigare forskning inom området legitimitet.  

Vår uppsats inledning bar med sig en samhällsvetenskaplig gåta i och med frågan hur ett land 

med så hög tillit kan bilda sådana motsättningar mellan medborgare och stat/förvaltning. Vi 

hoppas att vi har kommit ett steg längre för att förstå detta, att kommunikation har varit en 

bristvara i detta ärendet är en av delarna som kan förbättras för att kunna lindra kollisionerna 

mellan medborgare och stat/förvaltning. Detta innebär att kommunen måste finna nya sätt att 

kommunicera med medborgarna i ett tidigt skede vilket man i Halmstads kommun har inlett 

försök till genom nya projekt. Ärendet Kistingedeponin har pågått i 25 år, där de fram till år 

2011 handlade utan att aktivt bidra till medborgarnas direkta insyn i ärendet. Vi kan i 

Halmstads kommun se att medborgarna har börjat med stora opinionsbildningar mot 

kommunen i kommunala ärenden, det vi inte kan säga är om det är en önskan om ökat 

inflytande, eller om det är en vilja att bestämma mer över politiken än vad politikerna gör. Är 

det egentligen så att den representativa demokratin börjar ifrågasättas och medborgarna vill 

ersätta den med den grekiska direktdemokratin? Här önskar vi att lämna över våra tankar till 

dig som känner dig manad att fortsätta på denna vägen. Det finns flertalet frågor kvar att lösa 

där frågan om den representativa demokratins framtid för folk behöver aktualiseras. Handlar 
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det om att medborgarna inte vet vad demokrati är? Handlar det om att de bara vill veta vad 

demokrati är när det gäller beslut i deras närhet? NIMBY rörelser har varit stort i länder som 

USA i många år, därför är det inte konstigt att det kommer till Sverige nu, vi är helt enkelt 

bara oförberedda.  
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8. Bilagor 
8.1. Intervjuguide 

Bakgrund 

Vad är din del i processen? (befattning, aktör osv) 

Hur länge har du varit aktiv i frågan?  

Vad är dina övergripande tankar om beslutsprocessen angående Kistingedeponin? 

Syn på delaktighet 

Hur ser du på möjligheten till deltagande i beslutet? 

Känner ni att beslutet har varit öppet inför allmänheten? 

Anser du att fri- och rättigheter har bejakats så som exempelvis fri åsiktsbildning och 

yttrandefrihet? 

Hur anser du att medborgarnas åsikter bejakas vid kommunala beslut som exempelvis fallet 

om Kistingedeponin?   

Hur anser du att medborgare har inflytande över politiken på kommunal nivå?  

Vad upplever du ha varit din del i beslutet? 

Syn på processen 

Hur har du upplevt processen i detta beslut? 

Anser du att ni har varit insatta i hur processen för beslutet har gått till? 

Har det givits information om hur medborgare och kommun kan samverka? 

Har möjlighet till samverkan givits? Om ja: På vilket sätt? 

Hur ser du på beslutsunderlaget inför detta beslut? 

Hur representerar man medborgarnas intresse på bästa sätt inom kommunala beslut? 

Syn på beslutstyp 

Hur har du uppfattat beslutsfattandet i frågan? 

Tror du att all nödvändig information framkommit i ärendet? 

Vilka uppfattningar har du av samrådsmötena som ägt rum?  

Uppfattade du samrådsmötena som en chans till inflytande?  

Om du ser till processen som har varit, hur är det önskvärt att sånt här beslut fattades(sorts 

beslutsform)?  
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