
 Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt
- Föreställningar om makt i medborgardialogens praktik och teori



2 

Den här rapporten har tagits fram inom ramen för Decodeprojektet (www.decodeprojektet.se).  
Författarna riktar ett stort tack till Henrik Ljungman, som generöst har delat med sig av sina erfarenheter 
av medborgardialoger. Vi vill även tacka de projektmedarbetare inom Decodeprojektet och de kollegor 
vid Swedesd som lämnat värdefulla synpunkter på rapportutkast. 

Martin Westin och Alexander Hellquist, maj 2018 

Swedesd - Internationellt center för lärande för hållbar utveckling, Uppsala universitet

Innehållsförteckning

Sammanfattning   3

1. Om medborgardialoger, makt och planerare    3

2. Tidigare forskning och vårt bidrag    5

3. Berättelsen om medborgardialogen om Lina Sandells park  10

4. Analys av berättelsen om medborgardialogen 16

5. Diskussion och slutsatser  21

Litteratur   24

Omslagsbild: Monika Steczkó



3 

Sammanfattning

Makt är ett centralt begrepp i diskussionerna om medborgardialogers risker och möjligheter. Vissa menar 
att dialogerna kan ge förutsättningar för samskapande mellan medborgare, politiker och planerare, där 
konsensus ersätter maktrelationer. Medan andra hävdar att dialogerna är skendemokratiska tillställningar 
som legitimerar rådande maktordningar. I den bitvis polariserade diskussionen om makt i medborgar-
dialoger lyser planerares egna erfarenheter med sin frånvaro. Syftet med den här studien är därför att 
tillgängliggöra och analysera en planerares erfarenheter av att hantera maktrelationer under en med-
borgardialog om utvecklingen av Lina Sandells park i Uppsala. Därigenom är vår avsikt både att sprida 
erfarenheter från medborgardialogens praktik och att dra ut teoretiska implikationer avseende makt i 
medborgardialoger. I den här rapporten publiceras planerarens berättelse i sin helhet och rapportför-
fattarna analyserar berättelsen med avsikt att rekonstruera de föreställningar om makt som reflekteras i 
berättelsen. 

Planerarens berättelse ger oss inblick i en praktik med kritisk udd riktad mot orättfärdig maktskillnader. 
Samtidigt får vi en känsla för hur medborgardialogens genomförande kräver pragmatiska avväganden 
mellan dilemman, där det bästa inte bör bli det godas fiende. Det är en praktik bortom både de determi-
nistiska förutsägelserna om att dialoger tjänar de rådande maktordningarna och de naiva föreställningar-
na om att vi alltid bör ersätta maktrelationer med konsensus. Därmed lär oss berättelsen att allt inte är 
möjligt, samtidigt som inget är förutbestämt. Den illustrerar vad det innebär att ta sig an makt i medbor-
gardialoger med ett kritiskt pragmatiskt förhållningssätt.

Vår studie och andra studier visar att planerare ställs inför många olika typer av maktrelationer och att 
de därför behöver tillgång till en mångfald av konceptuella verktyg för att analysera maktrelationer. Vi 
anser därför att det sökande efter universella svar på frågor om makt och en allmängiltig teori om makt 
som kännetecknar delar av planeringsteorin inte är så fruktbart ur planerares perspektiv. Forskare bör 
förstås fortsätta att granska varandras försök att förstå makt och sträva efter att förfina sina respektive 
teorier. Men mer fokus behöver läggas på att överbrygga olika traditioner och teorier för att utveckla den 
breda palett av begrepp, definitioner och teorier som planerare behöver för att hantera de maktdilem-
man de ställs inför.  

1. Om medborgardialoger, makt och planerare

Medborgardialoger har under de senaste decennierna blivit allt vanligare i svensk politik (SOU 2016:5). 
Dessa organiserade politiska samtal mellan politiker, tjänstepersoner och medborgare kan handla både 
om frågor i fysisk planeringen, som avvägningar mellan naturvärden och exploateringsvärden, och om 
sociala utmaningar, som trygghet och integration. Medborgardialogerna är tänkta att fylla pragmatiska 
syften, som att ge bra beslutsunderlag och minska antalet överklaganden. Men det finns även förhopp-
ningar om att demokratin ska vitaliseras genom att dialogerna ska stärka den sociala sammanhållningen, 
utgöra demokratiskola för medborgare och förebygga konflikter (SOU 2000:1; SOU 2016:5). 

Makt är ett centralt begrepp i diskussionen om risker och möjligheter med medborgardialoger. Här råder 
vitt skilda uppfattningar: är medborgardialoger ett sätt att ge medborgare makt eller är deras funktion 
istället att legitimera eliternas maktinnehav?  Det finns de som hävdar att dialogerna utgör triviala eller 
skendemokratiska tillställningar, som mestadels tjänar till att legitimera orättvisa maktförhållanden (Pur-
cell, 2009; Palmås & Busch, 2015; Tahvilzadeh, 2015). Andra ser istället medborgardialoger som verkliga 
eller potentiella arenor för att ge medborgarna makt och effektivt hantera samhällsutmaningar i en tid av 
minskat partiengagemang och ökad misstro mot det demokratiska systemet (Stenberg et al., 2013; Abra-
hamsson, 2016).

I den här bitvis polariserade diskussionen om makt lyser planerares erfarenheter från att leda och delta 
i medborgardialoger med sin frånvaro. Det tycks som det finns ett stort avstånd mellan de akademiska 
diskussionerna om medborgardialoger och planerares verklighet. Vi anser att det här avståndet hindrar 
betydelsefulla möten mellan forskares och planerares kunskaper. Därför är syftet med den här rapporten 
att i) tillgängliggöra en planerares berättelse om att leda en medborgardialog om utvecklingen av Lina 
Sandells park i Uppsala samt ii) att dra ut teoretiska implikationer avseende makt i medborgardialoger 
från berättelsen. Genom denna djupdykning i medborgardialogens praktik är vår ambition att bidra till 
att planerares erfarenheter i ökad utsträckning kommer till användning i de teoretiska diskussionerna om 
makt i medborgardialoger. Vi hoppas även att andra planerare ska kunna låta sig inspireras och ta spjärn 
emot berättelsen och vår analys i sina egna försök att hantera maktrelationer i medborgardialoger. 
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Inom planeringsforskning finns en stark tradition att använda planerares berättelser om sin praktik för 
att förbättra förståelsen av viktiga aspekter av planeringspraktiken (Forester, 1999a, 2009; Tasan-Kok et 
al., 2016). I Sverige finns dock endast några, förvisso lovande, försök att mer systematiskt tillgängliggöra 
planerares erfarenheter (till exempel Bornemark, 2016), men än så länge har få försök gjorts att koppla 
planerares erfarenheter till teoretiska diskussioner. Det är bekymmersamt eftersom sådana berättelser 
kan lära oss hur planerare hanterar de dilemman de ställs inför i maktrelationer med medborgare, politi-
ker och andra aktörer. Hur ska beslut fattas när medborgare är oense om problem och lösningar? Vad ska 
bestämmas av planerare och politiker och vad ska medborgare få vara med och bestämma? 

Det finns inga generella och entydiga svar på sådana dilemman. Istället behöver planerare ta ställning till 
vad som bör göras i en specifik situation (Campbell, 2006; Fridlund, 2017). Tidigare forskning ger oss 
motsägelsefulla och svårtolkade indikationer på hur planerare hanterar maktdilemman. Vi har sett hur 
vissa planerare reflekterar över dilemman och medvetet försöker hantera krockar mellan andras krav på 
att de ska vara neutrala byråkrater och deras egen vilja att göra skillnad för utsatta i samhället (Westin 
& Hellquist, 2015). Tidigare studier visar således att många planerare vill ge medborgare verklig möjlig-
het att påverka, samtidigt som de ser att mycket redan är bestämt av byggherrar och politiker (Forester, 
1999a). Dock visar andra studier även hur planerare strategiskt manövrerar maktspel med avsikt att få 
genomslag för sina hjärtefrågor (Tamm Hallström 2015). Andra forskare uppfattar att planerare under-
stundom vill ha maktmonopol och är obenägna att låta medborgare få inflytande (Innes 2016). Den här 
motsägelsefulla och fragmentariska bilden av planerare och makt visar på behovet av den inblick i plane-
ringspraktiken som den här rapporten erbjuder.

De kvantitativa studier som har gjorts av hur planerare hanterar nyckelfrågor i sin praktik visar att svens-
ka planerare i stor utsträckning tycks luta sig mot bedrägligt enkla och rationella teorier, som beskriver 
maktrelationer som välordnade och oproblematiska (Storbjörk & Isaksson 2005; Orrskog & Bradley 
2006). Då ses makten som tryggt placerad i händerna på politiker och planerarens uppgift anses endast 
vara att förse dessa med objektiva beslutsunderlag. Planeraren förstås således som en objektiv expert som 
klargör hur politikernas beslut om vad kan genomföras. 

Under de senaste årtiondena har dessa föreställningar om makt utmanats av en mångfald av alternati-
va planeringsteorier (Flyvbjerg & Richardson, 2002; Flyvbjerg, 2004; Mouat et al., 2013; Fox-Rogers & 
Murphy, 2014; Metzger et al., 2016; Sager, 2016). Gemensamt för dessa är att de kritiserar de rationella 
teorierna för sin oförmåga att förstå de komplexa maktrelationerna i planeringspraktiken. Det hävdas då 
att de rationella teoriernas ”järngrepp” över planeringspraktiken bidrar till orättvisa maktförhållanden 
genom att alternativa diskurser, perspektiv och intressen exkluderas från planeringsprocesser.

Bland de alternativa planeringsteorierna är det framförallt kommunikativ planeringsteori (Innes 1995; 
Healey 1997; Forester 1999) som har fått genomslag i medborgardialogens policy och praktik. I kommu-
nikativ planering betonas interaktioner mellan olika aktörer, inkludering av marginaliserade perspektiv 
och grupper samt kommunikativt rationella samtal med syfte att nå konsensus. Istället för den objektive 
planeraren är det den kommunikative planeraren som är idealet. Dennes uppgift är att erbjuda medborg-
arna tillträde till planeringsprocesser och skapa förutsättningar för inkluderande kommunikation mellan 
olika sociala grupperingar med från början olika normsystem och intressen (Innes 1995; Innes 2004; 
Innes 2016). Det tycks som om dessa idéer i viss mån har etablerats som en alternativ tankemodell, som 
planerare i ökande utsträckning använder vid sidan av de rationella teorierna under medborgardialoger 
(Sager 2009; Fox-Rogers & Murphy 2016). 

Genom vår analys av en planerares berättelse drar vi ut teoretiska implikationer i relation till den tidigare 
forskning som redovisats kortfattat ovan. Vår studie presenteras på följande sätt i kommande kapitel. I 
det andra kapitlet redogörs för tidigare forskning om makt och planering mer utförligt med avsikt att visa 
hur vår studie kan bidra till teoretiska insikter. Därefter beskrivs och motiveras den metod vi har använt. 
I det tredje kapitlet redovisas planerarens berättelse i sin helhet med hans egna ord. I det fjärde kapitlet 
redovisas vår analys av berättelsen. Vi fokuserar då på att genom ramteori (Schön & Rein, 1994; Hulst & 
Yanow, 2016) rekonstruera de föreställningar om makt som berättelsen ger uttryck för. I det avslutande 
femte kapitlet diskuteras resultaten av studien. 
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2. Tidigare forskning och vårt bidrag

I det här kapitlet diskuterar vi först de teoretiska idéer om makt som ligger till grund för den ökade an-
vändningen av medborgardialoger. Därefter sammanfattar vi den kritik som har riktats mot dessa idéer. I 
de avslutande avsnitten diskuteras de metoder vi har använt för att tillgängliggöra och analysera planera-
rens berättelse om medborgardialogen om Lina Sandells park.  

Medborgardialogens teori

Under de senaste decennierna har dialogbaserade styrformer blivit vanligare i Sverige och även globalt. 
I grova drag brukar detta beskrivas i termer av en rörelse från ”government” (hierarkisk styrning) till 
”governance” (horisontell samverkan) (Hajer, 2003). Ökningen av antalet medborgardialoger i Sverige 
kan ses som ett uttryck för denna större förändring. Förändringen kan härledas till ett ökat intresse för 
deliberativ demokrati (Habermas, 1984; Dryzek, 2002). Inom planeringsområdet är det framförallt kom-
munikativ planeringsteori (Forester, 1988; Innes, 1995; Healey, 1997; Forester, 1999a), med dess idéer 
om autentiska dialoger, som har utgjort den teoretiska underbyggnaden för medborgardialogens policy 
och praktik.

Kommunikativ planeringsteori utgörs av en samling olika teoretiska inriktningar som hålls samman av ett 
gemensamt fokus på de språkliga interaktionerna i planeringspraktiken (till exempel Innes, 1995; Hea-
ley, 1997; Forester, 1999b). Dessa inriktningar har under de senaste decennierna haft stort inflytande på 
planeringspraktik och policy och har kanske till och med utmanat de rationella teoriernas starka ställning 
inom planeringspraktiken (Sager, 2009). Med gemensam utgångspunkt i kritisk teori och mer specifikt i 
Habermas teori om kommunikativ rationalitet är grundanalysen i kommunikativ planeringsteori att by-
råkratier och det ekonomiska systemet skapar orättvisa maktförhållanden där vissa blir resursstarka med-
an andra marginaliseras. Kommunikativ planeringsteori förespråkar därför att medborgare bemäktigas 
genom att involveras i dialogprocesser där goda förutsättningar för rationella samtal skapas. 

De olika inriktningarna inom kommunikativ planeringsteori har förhållit sig mer eller mindre kritiskt till 
de idealistiska delarna av Habermas resonemang. Till exempel har John Forester (2013) och Tore Sager 
(2012) fört fram kritisk pragmatism som ett i deras tycke mer realistiskt alternativ i en planeringspraktik 
där maktrelationer är ett ständigt inslag. Det är dock de mer Habermasnära tolkningarna av kommuni-
kativ rationalitet som har färgat diskussionerna om makt i medborgardialoger (till exempel Innes, 1995, 
2004, 2016). Vi tar därför Judit Innes, som är en av de mest välkända Habermasianerna, arbete som 
utgångspunkt när vi i det följande redogör för grunddragen i de teoretiska idéer som mer eller mindre 
direkt har influerat medborgardialogens policy och praktik. 

Utifrån analysen att maktförhållanden i samhället är orättvisa och stör människors möjligheter att kom-
municera med varandra lyfter Innes fram möjligheten till kommunikativ rationalitet som en lösning. 

Habermas stipulerar en process för lärande och beslutsfattande […] som ger principer för dessa processer [till 
exempel medborgardialoger] såsom att säkra representation av alla viktiga perspektiv, ge lika tillgång till in-
formation och att skapa förutsättningar inom gruppen så att det är argumentets kraft, snarare än individens 
makt utanför processen, som bestämmer. Den här typen av lärande kallar Habermas för kommunikativ ratio-
nalitet (Innes 1995:186).

Tanken är att alltså att goda förutsättningar för dialog kan avhjälpa problemen med orättvisa maktförhål-
landen. Innes förklarar vidare vad som är möjligt genom medborgardialoger.

Idéen om kommunikativ rationalitet är en epistemologisk syn som påminner om vetenskaplig metod. I den 
här modellen, där intressenter för dialog som är ostörd av maktskillnader och informationsasymmetrier och 
där antaganden är utmanade, utformas en typ av sanning. När situationer är kontroversiella och det finns 
olika målsättningar så utvecklas delad förståelse, reifikationer bryts ned och intressenter arbetar igenom sina 
skillnader för att producera mer komplett, meningsfull och robust kunskap än vetenskaplig metod eller socialt 
konstruerade förhandlingar (Innes 1995:186). 

Det går att spåra den här typen av idéer om deliberation också i svensk planeringspolicy (Isaksson et al., 
2009). Ett exempel är Demokratiutredningens betänkande.

Medborgardialogen kan […] bli ett redskap för att fånga upp röster som annars inte kommer till uttryck och 
därigenom bidra till politisk jämlikhet (SOU 2016:5:432).
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Även bland forskare som deltagit i den svenska diskussionen om medborgardialoger anas kopplingar till 
idéerna om kommunikativ rationalitet.

Det är när medborgardialogen syftar till att bli så inkluderande som möjligt, när den strävar efter jämlika 
maktförhållanden och att tillsammans med invånarna definiera problemet, identifiera åtgärder och tillsam-
mans ansvara för genomförandet av dessa som vi kan prata i termer av medskapande medborgardialog. Detta 
utgör den medskapande medborgardialogens väsentligaste skillnader i förhållande till andra former av dialog 
(Abrahamsson, 2016:8).

Den här argumentationslinjen bygger på grundantagandet att vi nu lever i en tid då de gamla hierarkiska 
styrformerna tappar i kraft och att de därför bör ersättas av dialog och medskapande. 

[…] den samhällsomdaning som präglar vår tid och de komplexa samhällsfrågor och nya påfrestningar som 
samhället härigenom i tilltagande grad utsätts för [har] visat sig svåra för det politiska ledarskapet att han-
tera på egen hand. Frågan om medskapande processer för samhällsstyrning har därmed blivit alltmer akut. 
Processer för samhällsstyrning kräver i tilltagande grad ökat medskapande och dialog för att synliggöra de 
värdegrunder som ligger bakom det sätt på vilket den sociala hållbarheten definieras. Den ökande sociala 
polarisering och de värdegrundskonflikter som följer i samhällsomdaningens spår gör det nödvändigt att också 
inkludera perspektiv från de som känner sig utestängda från möjligheten att kunna påverka det sätt på vilket 
den sociala hållbarhetens utmaningar är tänkta att hanteras (Abrahamsson, 2016:31).

Det här citatet illustrerar ett återkommande resonemang bland de som ser medborgardialogens möjlig-
heter: samhällsförändringar har gjort hierarkiska styrformer ineffektiva och vi behöver därför se medbor-
gardialoger som möjligheter att medskapa och involvera de som ”känner sig utestängda”. Medskapandet 
ses då som:  

[…] en samverkande process där beslutsfattare tillsammans med berörda invånare gemensamt kommer över-
ens om vad som skall göras, varför det skall göras, på vilket sätt som det skall göras och av vem det skall göras. 
Medskapandet kan därmed delas in i fem olika faser. Det handlar för det första om att (1) formulerar det 
problem som skall åtgärdas, därefter identifieras (2) lämpliga åtgärder, varpå (3) handlingsplaner utformas. 
Berörda parter deltar och tar gemensamt ansvar för (4) handlingsplanernas genomförande och (5) tar därtill 
aktivt del av uppföljning och utvärdering av åtgärdernas faktiska resultat (Abrahamsson, 2016:33).

Maktkritiken mot medborgardialoger

Inom planeringsteori har makt debatterats flitigt sedan 1950-talets ifrågasättande av rationell och värde-
ringsfri planering. Debatten om makt i planering är komplex, bitvis förvirrad och fylld av konstruerade 
och verkliga motsättningar. Det har lanserats en lång rad av idéer om hur makten kan förklaras och hur 
den bör hanteras av planerare. Det har bland annat hävdats att den ojämlika fördelningen av makt skapar 
problem som bör hanteras pragmatiskt av planerare (Forester 1988; Forester 2013); att makten döljs i 
förgivettagna planeringspraktiker som bör ”avmaskeras” (Flyvbjerg & Richardson 2002; Flyvbjerg 2004); 
att progressiv planering bör leda till mer rättvis fördelning av makt (Davidoff 1965; Fox-Rogers & Murp-
hy 2014); att makt utgörs av strider om hegemoni som bör ges legitima arenor inom planeringssystemet 
(Pløger 2004; Bond 2011) samt att makt flödar genom nätverk av människor och materia som resulterar 
i svårförutsägbara effekter på planeringsprocesser (Metzger et al. 2016).  

Den starka ställning som kommunikativ planeringsteori har fått under de senaste decennierna har utlöst 
en kritik avseende dess upplevda naivitet när det gäller makt. I den här argumentationslinjen ses med-
borgardialoger som en del av ett post-politiskt tillstånd i svensk demokrati där de politiska vägvalen döljs 
bakom falsk konsensus (Palmås & Busch, 2015). Medborgardialoger ses då som ett sätt för de politiska 
eliterna att legitimera sitt maktinnehav. Genom att medborgarna involveras i dialoger utan möjlighet till 
verkligt inflytande så tas de gisslan i koreograferade processer med funktionen att legitimera beslut som 
redan är tagna (Haughton et al., 2013). Det anses då att kommunikativ rationalitet är en idealistisk och 
orealistisk idé som aldrig kan bli verklighet i planeringspraktiken som istället präglas av maktrelationer 
som inte går att önska bort (Huxley & Yiftachel, 2000; Flyvbjerg & Richardson, 2002).  

Ett typiskt exempel på den här argumentationslinjen är Palmås & Busch (2015:236) resonemang utifrån 
deltagande i och studier av en medborgardialog i Göteborg.

Initiativtagaren till processen var ett kommunalt bolag, som ville generera harmoniska förhandlingar mellan 
medborgare och byggare. Hursomhelst, när processen var slut kunde vi, liksom andra deltagare, inte hitta 
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några spår av vår input i utfallet av processen. Dessutom misslyckades vi med att politisera utvecklingen av 
området [i Göteborg]: vår input bidrog inte till dissensus avseende hamnens framtid [vår översättning]. 

I detta kritiska perspektiv ses konsensussökandet i medborgardialoger som en del av en större avpolitise-
ring av planeringsprocesser. Metzger med flera (2014) menar till exempel att planeringsprocesser i ökad 
utsträckning har blivit ett sätt att desarmera det politiska, snarare än att skapa förutsättningar för att öp-
pet hantera motsättningar och vägval. 

Det råder alltså oenighet om hur makt i medborgardialoger bör förstås. Lite tillspetsat menar vissa att 
medborgardialogerna ger möjligheter att bemäktiga de som står utanför, medan andra menar att deras 
funktion istället är att legitimera den rådande maktordningen. Dessa bitvis polariserade ståndpunkter till-
sammans med den ökade frekvensen av medborgardialoger visar på behovet av att fördjupa vår förståelse 
av makt i medborgardialog. 

I de följande avsnitten presenterar vi först den definition av maktbegreppet som har använts i vår analys. 
Därefter presenterar vi hur analysen har gjorts.

En pluralistisk syn på makt 

Makt är ett mångbottnat och omstritt begrepp. Inom samhällsvetenskap är makt ett av de mest centrala 
begreppen för att förstå sociala och politiska skeenden. Det finns ingen entydig och överenskommen de-
finition av makt. Istället finns det en mångfald av alternativa synsätt på makt (Clegg & Haugaard, 2009). 
Det här innebär att maktbegreppet används för att beteckna en rad olika sociala processer som beskrivs 
och förklaras med en mångfald av metoder och teorier. 

I den här studien är vår ambition att tillgängliggöra en planerares berättelse om maktrelationer under en 
medborgardialog och identifiera och analysera de föreställningar om makt som finns i berättelsen. För 
det ändamålet behöver vi en definition av makt som hjälper oss att spåra dessa föreställningar. Givet den 
brokiga floran av maktdefinitioner är det förstås inte möjligt för oss att täcka in alla alternativa dimensi-
oner och former av makt. Istället väljer vi att använda oss av den begreppsapparat som Mark Haugaard 
(2010a; b, 2012a) har utvecklat inom politisk sociologi. Det valet gör vi eftersom tidigare planeringsstu-
dier har visat att den är användbar för att förstå makt i planeringsprocesser (Richardson & Cashmore, 
2011).

Haugaard (2010a) anser att makt är ett familjelikhetsbegrepp (Wittgenstein, 1967). Ett familjelikhets-
begrepp samlar olika begrepp som överlappar varandra i betydelse, men inte hänger samman genom en 
essentiell betydelse som förenar dem alla. I det här pluralistiska synsättet inkluderar makt en rad relate-
rade koncept som alla har att göra med skapandet av social ordning. För oss är fördelen med att tillämpa 
en familjelikhetsdefinition att det hjälper oss att få syn på de olika sätt som maktrelationer förstås i pla-
nerarens berättelse. 

I den här rapporten kan vi förstås inte göra anspråk på att täcka in alla familjemedlemmar i maktfamil-
jen. Istället följer vi Haugaard (2012a) och urskiljer först två dominerande synsätt på makt: makt över 
och makt att (Haugaard, 2012a). När makt förstås som makt över (Dahl, 1957; Bachrach & Baratz, 1962; 
Lukes, 1974, 2005) anses begreppet beteckna orättfärdigt förtryck. Essensen i begreppet är då att någon 
genom bestraffning eller belöning får någon annan att göra något denne annars inte hade gjort (Hau-
gaard, 2012a). Det här synsättet är konfliktorienterat och makt ses som något som utövas direkt mellan 
människor.

När makt istället förstås som makt att (Parsons, 1963; Arendt, 1970) ses den som frigörande och bemäk-
tigande (på engelska empowerment). Det här är i grunden ett konsensusorienterat sätt att definiera makt 
som en process som möjliggör gemensamt agerande i samhällen. I det här synsättet blir det möjligt att se 
att makt kan vara systemisk genom att den, ofta på ett omedvetet plan, strukturera sociala relationer och 
därmed göra samhället möjligt.  

I Haugaards (2010a) arbete ser vi även att legitimitet är ett centralt begrepp i maktfamiljen. Den centra-
la positionen detta begrepp har beror på vårt behov av att normativt värdera när maktrelationer är rätt-
visa och när de är orättvisa. I maktdiskussionerna har maktens legitimitet varit föremål för stort intresse 
(Haugaard, 2010c). För vårt syfte behöver vi dock här endast konstatera att maktrelationer normativt 
kan värderas som legitima eller illegitima. 



I vår analys är vi även, liksom Haugaard (2012b), öppna för möjligheten att makt över per definition inte 
behöver likställas med förtryck. Istället väljer vi att se möjligheten att makt över även kan förstås som 
en legitim process som kan vara både önskvärd och nödvändig även i demokratier (Haugaard, 2012a). 
Mansbridge (2012) har till exempel argumenterat för att makt över kan vara legitimt eftersom demo-
krati kräver att medborgarna i vissa situationer underkastar sig beslut som de inte håller med om. Där-
med ser vi att det är möjligt och önskvärt att både inkludera legitim makt över och illegitim makt över i 
maktfamiljen i den här studien. 

Sammanfattningsvis har vi i det här avsnittet definierat makt som ett familjelikhetsbegrepp som i vår 
studie kommer att inkludera makt över, makt att, legitim makt över och illegitim makt över. Det är den 
begreppsapparaten vi använder för att analysera föreställningar om makt i planerarens berättelse. 

Att tillgängliggöra planerarens berättelse

I den här studien är vi intresserade av att få tillgång till och analysera planerares erfarenheter av medbor-
gardialoger. Därför har vi valt att utveckla och tillämpa en skräddarsydd version av John Foresters metod 
för att ta fram praktikprofiler (Forester 1999; Forester 2009). Vi har valt att intervjua den ansvarige pla-
neraren för en medborgardialog om Lina Sandells park i Gottsunda i södra delen av Uppsala. Vi har gjort 
det valet eftersom den här medborgardialogen inkluderade täta och intensiva kontakter med olika aktö-
rer och därmed ställde planeraren inför många situationer där han behövde hantera maktrelationer.   

I inledningen av studien i oktober 2017 intervjuade huvudförfattaren den ansvarige planeraren på Upp-
sala kommuns kontor i Uppsala. Intervjun genomfördes med hjälp av en semistrukturerad intervjuguide. 
Avsikten med intervjun var att planeraren skulle få möjlighet att berätta sin historia om medborgardialo-
gen. Huvudförfattaren ställde därför frågor med avsikt att möjliggöra för planeraren att dela med sig av 
sin berättelse utan ambition att styra och vägleda innehållet i berättelsen.  

Intervjuinspelningen transkriberades sedan i sin helhet. Därefter redigerades transkriberingen varsamt 
med avsikt att behålla planerarens språk och rytm i historien. Därför gjordes endast korrigeringar av 
otydligheter och upprepningar togs bort. Efter denna redigering skickades utkastet till planeraren som 
gavs möjlighet att ändra vid behov. Han föreslog några marginella justeringar av utkastet som fördes in i 
den slutliga versionen av berättelsen som återfinns i sin helhet i kapitel 3.

Forskningsetiska frågor diskuterades mellan rapportförfattarna och planeraren. Därigenom kom vi över-
ens om hur vi skulle fördela ansvar för de olika stegen i forskningsprocessen samt hur resultaten får spri-
das. Ett viktigt vägval som vi kom överens om var att planerarens namn fick publiceras. 

Ramteori för att analysera berättelsen

I nästa steg genomfördes en analys av berättelsen med avsikt att rekonstruera de underliggande före-
ställningarna om makt. Vi använde oss då av ramteori (frame theory på engelska) (Schön & Rein, 1994; 
Hulst & Yanow, 2016) eftersom den möjliggör studier av människors meningsskapande. I ramteori de-
finieras ramar (frames) som kunskapsstrukturer som människor, ofta omedvetet, använder för att skapa 
ordning i de komplexa intryck de möter i sin vardag. Ramar gör att vissa aspekter av verkligheten träder 
fram och binder samman dessa till ett mönster som gör att mening kan skapas. Därigenom fyller ramar 
två funktioner: de hjälper oss att avgöra vad som pågår, att ”diagnostisera” situationer och de gör det möj-
ligt att bestämma vad som ska göras, ramarna ger oss en ”handlingsinriktning” (Perri 6, 2005). Ramteori 
visar att det finns en koppling mellan dessa två funktioner genom att den diagnos vi gör disponerar oss 
för en viss handlingsinriktning. 

Vad är det då vi ramar in (på engelska framing)? I planeringsprocesser menar Hulst & Yannow (2016) att 
det finns tre saker som aktörer ramar in (i) den fråga som planeringen handlar om (ii) själva planerings-
processen och (iii) de aktörer som deltar i processen. I vår analys tar vi fasta på ämne ii och iii genom att 
fokusera på hur makt i medborgardialog (processen) och planerare och makt (aktörer) ramas in.

Genom att kombinera ramarnas funktion med det ämne som ramas in skapar vi ett analysverktyg för att 
hjälpa oss att rekonstruera olika inramningar av makt.
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Tabell 1.  Analysverktyg för att rekonstruera inramningar av makt i medborgardialog

Ämne Funktion

Diagnos Handlingsinriktning

Makt i medborgardialog ? ?

Planerare och makt ? ?

Med hjälp av verktyget analyserade vi berättelsen i följande steg. Vi läste igenom transkriberingen och 
valde ut de avsnitt som behandlade de två utvalda ämnena, makt i medborgardialog samt planerare och 
makt. Dessa avsnitt kodades enligt ”ämne”, ”diagnos” och ”handlingsinriktning.” Därefter gick vi igenom 
de kodade avsnitten med avsikt att identifiera inramningar av de två ämnena. Vi sökte då efter vilka 
aspekter som görs framträdande och vilka som hamnar i bakgrunden, metaforer och narrativ som binder 
samman meningsskapande mönster och kopplingar mellan diagnos och handlingsinriktning.  Utifrån det-
ta arbete rekonstruerades inramningar av makt med hjälp av analysverktyget i tabell 1.  

Därefter skrevs ett första utkast på analysen. Sedan träffades huvudförfattaren och planeraren igen. Hu-
vudförfattaren ställde då några kompletterande frågor och berättade om innehållet i analysutkastet och 
erbjöd planeraren möjligheten att ge sin syn på det. Därefter arbetade författarna fram ett sista utkast 
på hela rapporten som planerare erbjöds möjlighet att kommentera på. I det sista steget sammanställdes 
sedan slutversionen av rapporten.



10 

3. Berättelsen om medborgardialogen om Lina Sandells park

Henrik Ljungman arbetar som projektledare vid Stadsbyggnadsförvaltningen i Uppsala kommun. Han är 
huvudansvarig för utvecklingen av Lina Sandells park. I det här kapitlet redovisas Henriks berättelse om 
medborgardialogen om Lina Sandells park i Uppsala. Berättelsen är Henriks egen och har endast varsamt 
redigerats av rapportförfattarna enligt den metod som beskrivits i föregående kapitel.  

Om planeraren

Jag hade pluggat till landskapsarkitekt på SLU i fem år och så kom det in en förfrågan om att delta i ett 
arbete med Uppsalas innerstadsstrategi. Jag har alltid tyckt att urbana stadsutvecklingsfrågor har varit 
väldigt intressanta så det kändes som ett jättekul projekt som jag ville medverka i. Det var så jag kom in 
på kommunen och nu har jag varit här i drygt tre år. 

Jag tycker att det är intressant att förstå sammanhang och olika perspektiv och sen ändå försöka komma 
fram till något som känns rimligt. Stadsbyggnadsdebatten engagerar väldigt många människor. Det är 
väldigt många människor som har tankar och det är väldigt många tankar som på något sätt är motstridi-
ga. Det är där det blir spännande. Vad är rätt när så många människor har så många olika synpunkter på 
samma sak? Det här berör ju människor där människor bor. Då blir det ju helt naturligt att man reagerar 
starkt på förändring i sitt närområde. Det är ju många som förlorar på en förändring medan andra tjänar 
på den. 

Sen tycker jag hela biten med dialoger är intressant. Det är väldigt svårt att mäta vilka synpunkter som 
finns. Det är ju inte som att man gör SIFO-undersökningar i varje enskild fråga för att titta på hur repre-
sentationen ser ut, vad olika grupper tycker och vilka olika perspektiv som finns. Istället är det mycket 
äldre som har tid att var med och tycka och därmed får en ganska stark genomslagskraft, i alla fall me-
dialt. Därför tycker jag att det är ganska intressant när man ska försöka få in barn och unga och andra 
grupper som inte har samma tillgång, tid eller förmåga att uttrycka sig. Vi behöver ändå fånga upp dem. 
Det blir mycket att en grupp som är ganska röststark sätter agendan för vad samtalet handlar om. Det 
är ju på gott och ont, men det är viktigt att fundera på det utifrån sitt sammanhang. Den grupp som är 
röststark behöver ju inte ha dåliga argument. De kan ha supergoda argument, men man behöver alltid 
tänka på att det finns olika perspektiv.

Ja, det är 10 000 kronorsfrågan: vad är rätt när folk tycker olika? Utifrån vems perspektiv är det rätt? Vi 
får ju utgå från de ramverk och det som finns. I Gottsunda har vi ju fått börja definiera ramarna. Vad är 
det som anges i översiktsplanen, som är vårt politiska ramverk? Det har ju en tyngd att vi ska jobba utef-
ter det. Vad är det uppdrag vi har fått i själva planprogrammet i Gottsunda? Där är det ju väldigt intres-
sant för där har vi ju ett uppdrag att ta fram ett planprogram och ett planprogram är ju ganska tydligt 
definierat vad det kan innehålla enligt PBL. Men där har vi också fått uppdrag att jobba med ett program 
för social hållbarhet och där blir det ju också lite spännande. Där blir det ju inte lika definierat utan det 
är mer att vi ska uppfinna utifrån den här situationen.

Planering av dialogen

Mitt arbete med Lina Sandells park började när jag kom in i arbetsgruppen för planprogrammet i Gotts-
unda. Det arbetet hade redan pågått ett tag och det fanns mycket diskussioner om hur man ska förhålla 
sig till det här området. Det är utpekat i vår översiktsplan som en framtida stadsnod, vilket innebär att 
det som funktion och område ska avlasta innerstaden. På sikt ska det bli en mycket mer urban plats än 
vad det är idag. Samtidigt finns det en väldig massa boende som ser det som en kvalitet att man kan bo i 
ett område där man kan släppa ut barn och de kan leka fritt utan att behöva sätta upp stängsel eller oroa 
sig för att de kan bli påkörda. Här finns det en generell konflikt, som i många stadsutvecklingsprojekt 
idag. 

Så när jag kom in i arbetet fanns de här diskussionerna om grönskan. Hur ska man kunna bevara grön-
skan? Det hade redan hållits dialoger där det hade börjat komma fram bland de boende att de, som i 
väldigt många andra områden, värdesätter grönskan. Då är en av frågorna: hur ska vi klara av att göra 
Hugo Alfvéns väg till ett mer urbant stråk med kanske spårvagn på sikt? Om vi ska in med en massa tu-
sen arbetsplatser i Gottsunda/Ultuna [ett näraliggande område] till 2050 så det är liksom inga små för-
ändringar. Då tänkte vi att Lina Sandells park, som kanske inte är någon utmärkande plats idag, skulle ha 
goda förutsättningar att fortsätta vara en väldigt grön plats i den nya urbanare kontexten. 
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Uppdraget från politikerna var ju att ta fram ett planprogram för social hållbarhet, men Lina Sandells 
park pekades inte ut speciellt. Vi har en parkplan som säger att vi ska utveckla olika delar i Gottsunda. 
Där har man pratat mycket om Gottsundgipen och Valsätraparken, som ligger lite mer utanför bebyggel-
sen. Men i dialogerna var det återkommande att man tyckte att miljöerna i de centrala delarna av Gotts-
unda var under all kritik och man kände att det inte satsades och det fanns trygghetsproblem. Då såg vi 
ju att det är ett av de områden där vi måste jobba mest för att få till en förändring. 

Det är ju också entrén till Gottsunda och entrén är viktig för att sätta bilden av Gottsunda. Den fysiska 
bilden, men även den mediala bilden. Idag är entrén dominerad av ganska stora skivhus från rekordåren. 
De blir ju lite representant för Gottsunda och samtidigt har vi mediabilden. Det är ju inte ovanligt att 
media skriver om problem och kriminalitet och det finns ju liksom etablerat i området. Arbetsgruppen 
har tagit del av det här som har sagts i tidigare dialoger med de som bor i Gottsunda och försökt omsätta 
det. Sen handlar det om vad vi har för möjligheter kopplat till hur fastighetsägarstrukturen ser ut. Var 
äger kommunen mark? Var tror vi att vi kan komma fram? Hur kan vi få fram den här gröna karaktären 
som man pratar om i dialogen i Gottsunda så att det också syns i det här nya stråket? Så blev det till slut 
Lina Sandells park. Vi tänkte att vi kunde gör en större satsning och det har väl varit mycket jag som har 
lobbat för att det ska bli av. 

Jag har tänkt att om man vill bevara det gröna i ett centralt område så är det viktigt att slå fast det i ett 
tidigt skede så att det inte väcks andra förväntningar, till exempel om exploatering. Det har väl funnits 
diskussioner om vad det kostar i utebliven exploatering. Vad det innebär för möjligheterna att fler ska 
kunna bo i Uppsala. De diskussionerna är väl relevanta om man tittar på kommunens målsättning att 
bygga 3000 bostäder per år. I arbetsgruppen har det diskuterats. Projektledare har någon typ av helhets-
ansvar och folk från kommunens exploateringsfolk tittar på ekonomin. Det innebär ju också en utebliven 
intäkt. Så det har ju diskuterats, men sen har det lyfts till olika styrgrupper, som är med i vår process, 
som har sagt att det är den här strukturen [Lina Sandells park] vi ska köra på. Styrgrupperna består av 
olika chefer, från olika enheter och avdelningar som är inblandade. De ger ju sitt godkännande och sen i 
sin tur så har ju de cheferna kontakt med politiken. Det är så man har sagt att det ska fungera i vår kom-
mun. Det är främst cheferna och den ansvariga projektledaren som har kontakt med politikerna.

Så vi kände att vi ska satsa på Lina Sandells park. Men för att bevara den måste vi visa att den har ett 
större värde än vad den har idag. Vi har fått den kommentaren från väldigt många vi har pratat med. Är 
det här ens en plats? Det är ju bara en skogskulle! Så vi behövde få resurser att driva det här projektet. 
Vi såg att det fanns en ansökan man kunde göra på Boverket, som innebar att dem finansierar halva pro-
jektet om ansökan blir beviljad. Jag drev på ansökan och försökte hitta vägar för att vi skulle få till resur-
ser för att satsa på den här parken. 

Det var några på Idrott- och fritidsdelen av kommunen som också jobbade med den här ansökan. I sam-
arbete med dem bestämde vi oss för att projektet skulle handla om den gröna mötesplatsen med fokus 
på aktivitet. Sen fanns det redan fastlagt att vi ska jobba med dialog men utan särskilt tillskjutna resurser 
eller idéer om hur det ska genomföras. När vi väl hade sagt att vi fokuserade på att parken skulle vara en 
mötesplats med aktivitetsinslag så har vi ju sett att när vi bygger sådana här allaktivitetsplatser eller par-
ker så vet vi att de till 70-80 procent används av killar. Då blev vår naturliga ingång: hur kan vi få tjejer 
att använda parken mer? 

Där finns det ju massa frågor som är svåra att följa upp och som vi inte har rådigheten att styra. Men i di-
alogtolkningen här har det blivit så att vi har fokus i själva dialogsammanhanget på tjejerna. Att vi försö-
ker se om det finns några skillnader utifrån det vi kan få fram mellan killar och tjejer och lägger lite extra 
tyngdpunkt på tjejernas åsikter. Då har vi som vi pratat om tidigare det här med representation, så vi har 
siktat in oss lite mer på en målgrupp [tjejerna]. Så vi skickade in ansökan och sen fick vi den beviljad. 
Totalt blev budgeten för parkutvecklingen strax över 13 miljoner och då går kommunen in med hälften.

Det är intressant att projektet bara har två års genomförandetid. Alltså den här parken ska vara upp-
byggd nästa höst, annars får vi inte pengarna utbetalda från Boverket. Så det är ganska snabba ryck. I 
vanliga fall kan vi ju själva välja om vi ska skjuta upp det. Om vi ska fokusera mer på att få bättre förank-
ring i dialogerna eller om vi inte har entreprenörer och byggledare som kan hjälpa oss i kritiska skeden. 
Alltså där har vi ju mer fria händer än i denna situation. 

Det som är avvägningen där är att vi måste gå ganska fort fram samtidigt som vi ska ut och dialoga. Ja, 
det finns både för och nackdelar. En stor fördel är att vi tvingas komma ut direkt och våga och testa. 
Man får inte vara rädd för att man följer alla teoretiska aspekter av hur den perfekta dialogen är upplagd. 
Eftersom det inte finns någon dialog som är perfekt upplagd för det här specifika projektet, utan det får 
man skapa själv. 
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I Gottsundaområdet så har vi ju olika fokusgrupper redan, för att få en bredare representation och en 
bättre perspektivinsamling. Fritidsgård, skola, förskolor och det finns organisationer som jobbar med tje-
jer som är utsatta av hedersförtryck. Det finns kulturföreningar och så vidare. Alla de här fokusgrupperna 
innehåller grupper som jag väldigt lite ser när det gäller någon typ av mer formell stadsbyggnadsdialog. 
Det är ju barn, det är ju ungdomar, det är ju tjejer. Det är ju olika kulturella bakgrunder. Så det har ju 
känts väldigt bra. Vi har valt att jobba lokalt, det ska vara folk från närområdet vi ska jobba med. De som 
är nära den här parken och de här grupperna som vi normalt sett inte tror kommer få så stor representa-
tion. 

Efter vi hade fått ansökan beviljad börjar vi planera dialoger och köra kunskapsinhämtning. Vi tittar på 
andra projekt och vi samarbetade med en praktikant från SLU. Det var dels att vi pratade med många 
olika delar av kommunen: folk som jobbade med social hållbarhet, idrott, fritid, jämställdhetssamordnare 
och kommunledningskontoret. Det var för att få stöd i hur vi jobbar med de här processerna. Det har 
det varit ganska generella svar: tänk på det här och det här. Jag har aldrig haft något stöd i hur ett sådant 
här projekt ska se ut utan det är min egen tolkning av all input. Sen handlar det ju också om resurser 
i genomförande av dialogerna. Det fanns ingen uppenbar post för det i ansökan, så vad är rätt nivå att 
ligga på? Här handlade det både om det ekonomiska, och att vi i kommunen har förutsättningarna. Men 
det här har ju också att göra med medborgarnas intresse och respons. När övergår det från att vara ett 
engagemang där man har fått lämna sina åsikter, till att bli ett åtagande där man känner så här att nu så 
kommer den här dialogtröttheten? 

Under dialogerna

Vi delade upp dialogen i tre delar eller en strategi kan man säga. En huvudfokusgrupp och då var det 
fokus specifikt på unga tjejer. Sen var det ju våra andra fokusgrupper och där handlar det mer om per-
spektivinsamling från grupper som inte representeras lika mycket. Sen har vi haft den generella delen där 
vi har satt upp skyltar i parken på två ställen och visat att det ska förändras. Vi har sagt att det kommer 
att hända och att det kommer att hända ganska fort. Sen har vi hänvisat till information på nätet och en 
enkät där man har kunnat lämna in svar. 

Det här med perspektivinsamling har varit en viktig del och att vi jobbar med fokusgrupperna har också 
varit viktigt och sen har det ju varit en radda grejer som vi kom fram till. Till exempel att det är väldigt 
viktig att komma ut och jobba i området, att vi kommer till deras platser och möter dem där. Det gör att 
man bryter ned det formella, kopplat till maktstrukturer. Där kommer man som utbildade och ska pra-
ta med barn och då vill man ju inte göra det i någon sådan formell mening i kommunen. Man vill hitta 
former som funkar för dem där man känner att man får ett engagemang och ett gensvar. Det har ju sett 
väldig olika ut med de här fokusgrupperna som vi har jobbat med. Där har det varit att vi har planerat 
att så här skulle vi vilja göra, men sen måste vi ju stämma av om det är möjligt att komma ut och vilka 
tider är de tillgängliga och vad har de för förståelse av vad de påverkar och hur kan de vara med. 

Sen började vi med dialogerna. Gottsundaskolan har vi jobbat med. Vi hade till exempel en workshop 
för elever i år 6 till 9 där de fick vara med och rita lite och testa. Det var på skoltid som sagt och vi fick 
nästan en lektion som vi fick hålla i. Då fick de diskutera olika frågor i smågrupper. Det var för att vi ville 
höra de olika perspektiven och tankarna som fanns i den gruppen ungdomar. Det var väldigt blandat vil-
ka som förde talan och vad man tyckte. Ungdomarna fick först fundera lite själva, sen diskutera i grupper 
och den tredje delen var att vi satte ihop grupper och att dem tillsammans fick rita. I varje grupp försök-
te vi vara några stycken från kommunen så vi kunde lyssna av vad grupperna sa och vad som diskutera-
des. Vi försökte få en uppfattning om vem som säger vad i vilka lägen och så vidare. 

Det är min uppfattning att killarna tog lite mer plats. Men när vi satt där försökte vi rikta ordet och 
fördela det lite mer jämnare mellan olika personer. I den skolan är det så att vissa pratar jättebra svens-
ka och är superengagerade medan vissa är relativt nyanlända och tycker det är jätteskämmigt att prata. 
Någon tyckte att det var skämmigt att prata med mig för att jag var kille också. Det finns så många olika 
dimensioner på det här. Eleverna fick också presentera och just när man presenterade vara det ju spän-
nande för då såg man ju väldigt tydligt att det var just de här killarna som tog för sig och presenterade. I 
den presentationsfasen kom tjejerna inte till tals lika mycket. 

Det var ju därför vi också tänkte att vi skulle jobba med tjejgrupperna igen. För vi såg när vi gjorde lite 
research tidigare att det finns liksom både för och nackdelar med att ha uppdelade och blandade grup-
per. Det kan vara att man förstärker vissa stereotyper eller negligerar andra behov och att det är lika vik-
tigt att killarna är med på det här som tjejerna. Vi hade en huvudfokusgrupp med tjejer för att se om det 
fanns andra önskemål jämfört med de blandade grupperna. 
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Sen hade vi dialog med barnen på förskolan också, Berwalds förskola. Och det var ju en helt annan grej 
liksom. Det var 4-5 åringar. Det går ju inte att fråga som man frågar en vuxen. Utan där kom vi fram till 
att vi skulle sysselsätta dem i dialogform. Sen skulle vi betrakta vad som hände på platsen för att se plat-
sens kvaliteter. Vi gick och hälsade på förskolan och så gick vi, parken ligger 100 meter bort. Vi gav bar-
nen uppdrag och vi tog med citroner och apelsiner. Vi målade sura munnar på citroner tillsammans med 
barnen och sen var det glada apelsiner. Sen fick de i uppgift att lägga ut dem på bra och dåliga ställen. De 
glada apelsinerna på något de gillade och sen sura citronerna på en plats som de tyckte var dålig. Det var 
väl kanske inte syftet att vi skulle hitta bra och dåliga platser utan att barnen får tänka på och göra något 
och sen se vad som händer. 

Det var väldigt spännande. Det var någon citron som hamnade i vattnet. Då frågade vi: vad är det du inte 
tycker om? Det visade sig att det inte var att de inte tyckte om vattnet utan de tyckte egentligen väldigt 
mycket om vattnet. Men barnet hade inte sina stövlar med så hon kunde inte hoppa i vattnet så då blev 
det dåligt. Men sen så var det där perspektivet att barn uppfattar ytor på ett helt annat sätt. Alltså de har 
ju en annan typ av fantasi. Det kunde vara en yta mellan en rot och en sten så var det liksom ett jättest-
ort grodhav. De använder verkligen fantasin. 

Det man kunde se som generella slutsatser som vi tog med var att det var spännande att ta sig dit där 
det var svårt och lite brant. Sen var det ju liksom de små rumsligheterna: en liten plats blev en hel fan-
tasivärld. Det var också så att vi kunde se hur sly slog upp i ansiktet när de små gick i skogsområdet. 
Sen gick vi in och de fick rita önsketeckningar på parken. Då fick man se vad de processade och det var 
jättemånga som ritade. Det var lite kul som input till dialogerna. Det var många som ritade stenar och 
att man kanske kunde åka rutschkana på dem. Att de förhöll sig till det befintliga landskapet var vår tolk-
ning. 

Sen jobbade vi även med boende i närheten av parken. Vi tänkte att det är folk som är lite äldre så vi kan 
få deras perspektiv. Vi jobbade tillsammans med Uppsala hem som gjorde ett utskick med inbjudan via 
den lokala hyresgästföreningens ordförande. Representationen på mötet blev inte så bra. Det är många 
med utländsk bakgrund som bor där, men det var mest boende med svensk bakgrund som kom på mötet. 
Vi blev i alla fall en grupp på kanske 16 personer som var i en liten lokal med tre, fyra olika bord där det 
blev indelat i smågrupper.

Vi ville komma ut till hyresgästföreningens lokal och träffa dem där. Det var här den lite mer eldiga de-
batten blev. Vi gjorde i alla fall så att vi berättade lite om projektet och vi hade workshop om vad man 
skulle göra. Den här workshopen var också helt annorlunda för den byggde mycket på att man skulle 
berätta vad man tyckte för att se om det fanns olika perspektiv. Vi har ju som sagt varit väldigt tydligt 
med att förslag ska vi ta fram efter dialogerna, så i det här skedet hade vi fortfarande perspektivinsamling 
och vi tog en modererande roll. De själva fick ha diskussionen och där var det perspektiv som stod emot 
varandra. 

Det fanns de som tyckte att man kunde göra ganska mycket och sen i ett annat perspektiv fanns det dem 
som hade mer av naturvårdande karaktär. Den ena extremen var de som tyckte att ”ni får inte röra ens 
sly”. Liksom ingenting ska förändras. Extremen åt andra hållet var en kille som pratade mycket om trygg-
het och berättade att mitt emot Bandstolsvägen är en ”hot spot” för kriminalitet och ungdomsgäng och 
så där. Då var hans förslag från början att vi borde spränga bort kullen och bara jämna den med marken 
och göra något helt nytt, göra idrotts- eller fotbollsplaner. Medan den andra gruppen var så här: ”vi ska 
inte gör någonting”. 

För vår del handlade det mycket om att ställa frågor. Det var egentligen jag som modererade. Vi fick lik-
som skapa en bild av vad det här skulle kunna vara. De som inte ville göra några förändringar och pekade 
på alla rödlistade arter som de ansåg fanns där. Det fanns någon som brukade gå där som tyckte att varje 
blåbär skulle bevaras och använde det som närnatur. Med dem var det lite så här vi resonerade: skulle 
man kunna göra de här upplevelserna tillgängliga för fler? Sen var det han som ville spränga kullen. När 
han fick lyssna på de andra fick han ju även det andra perspektivet. 

Sen fick de också skissa och rita lite. Vi ville att de skulle nå fram till det gemensamma. I de dialoger som 
jag har upplevt tidigare är det ju att kommunen kommer ut som representant och presenterar någonting. 
Sen finns det någon typ av agg riktat mot förändringen och mot kommunen. Men sen när man pratar 
med folk så ser man att det är ju ingen homogen grupp där alla vill samma sak. Utan man har olika typer 
av intresseområden, många har särintressen väldigt riktat till vad som händer utanför mitt fönster. Då 
tänkte jag att utifrån det här dialogperspektivet och kopplat till demokratin och medinflytandet så är det 
ju bra att man skapar en förståelse för de olika perspektiven som finns. Det är lättare att enas kring att 
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kommunen gör fel, men det är svårare att presentera lösningar på hur man ska göra istället, för då krävs 
det att man ska komma överens. 

Vi blandade boende, representanter för Uppsala kommun och Uppsalahem och så fick de sitta vid sam-
ma bord och diskutera frågor och sen fick de skissa. Då kom det fram i diskussionerna att det fanns olika 
perspektiv. Vi hade medhjälpare från kommunen som var med i grupperna för att hjälpa till med att 
skissa, för alla är inte bekväma med skissformatet, och ställa lite följdfrågor. Försöka få ut vad man menar 
och vad som är viktigt egentligen, så det blir någon typ av dialogstöd. 

Det som hände var att när de fick höra varandra säga sina saker fanns det någon slags trovärdighet i att de 
boende tyckte olika och då kunde man börja närma sig varandra. Exemplet är väl att en av damerna, som 
väldigt gärna ville bevara allt, såg liksom behovet: ja men det skulle kanske behöva vara mer tillgängligt. 
Men man kanske kan göra det på ett sätt som inte fördärvar hela naturkänslan och skogen. Han som ville 
spränga kullen, han såg att det fanns andra behov och han började närma sig någon kompromiss som jag 
tror slutade med att han var med och ritade in ett fjärilshotell på skissen. 

Det var ju inte särskilt dramatiskt så, men det fanns en oro för att naturen skulle försvinna och det här 
med otryggheten kom upp som en del. Bland förvaltarna tyckte man väl att det var ganska bra att det 
hände någonting mer generellt och sen bland de boende var det väl mer att man var lite orolig för att det 
skulle förändras mycket. 

Grunden vi har arbetat utifrån är att en dialog innebär ju inte per definition att det blir en önskelista 
av vad alla vill ha. Om alla får önska fritt kommer vi ändå inte kunna tillgodose det. Då blir det bara en 
skön bild av vad som skulle kunna hända. Det var mycket att fånga perspektiven och liksom ställa per-
spektiven emot varandra för att få någon typ av förståelse om hur man kan förhålla sig. Att liksom fånga 
upp det de tyckte och få in det i gestaltningen. Just skissa på förslag tror jag är väldigt bra för då ger jag 
man också ut ett ansvar. Det är inte det här att man ställer det emot kommunen. Nu får ni visa på vad ni 
tycker är bra. 

Sen jobbade vi också med Ronjabollen, som är dem här tjejgrupperna som kan komma från en mer he-
derskulturell bakgrund. Det första jag fick höra när jag pratade med ledaren för Ronjabollen var: varför 
ska ni bygga en park där? Där rör ju sig jättemycket folk. Deltagarna i hennes verksamhet dem blir väl-
digt styrda och kontrollerade när det finns mycket folk i omlopp. Hon pratade om gubbarna som sitter 
på bänken och övervakar och håller koll. Så för dem är det mycket bättre att ha sin verksamhet i en lokal 
där de får vara ifred. Det är ju också ett intressant perspektiv på det här att vi fokuserar på tjejer. Det 
finns liksom en tydligt uppdelningen där vissa tjejer tycker det är väldigt viktigt med de här tillbakadrag-
na platserna där det inte blir för mycket övervakning. Det skulle ju motverka själva syftet i vår ansökan: 
att skapa en generationsöverskridande mötesplats. 

Sen följde vi upp genom att kontakta de här tjejerna. Men då när vi kontaktade dem ville de inte jobba 
på samma sätt: att vi kom ut och hittade på något där ute. Utan där gjorde vi någon form av enkät som 
de fick fylla i. Där fick de fundera själva på vad som var bra och dåligt och hur man skulle kunna utveck-
la det och sen gemensamt diskutera lite hur man kunde utveckla det. Sedan kom jag och hämtade enkä-
terna från en av deras ledare. Här blev det lite att man lägger det utanför sin kontroll då vet man ju inte 
riktigt vad som har sagts. Men det är ju ändå ett sätt att skapa delaktighet. Men det blev ju mer av den 
här önskelistkaraktären. Vi kunde liksom inte finnas där som vi kunde med de andra grupperna. 

Vi pratade också med studiefrämjandet som har verksamhet i området och kom överens med dem att vi 
skulle komma ut och ha dialog. Vi var en handfull personer från kommunen som kom ut för att ha dia-
log och i slutändan var det bara tre, fyra tjejer som var med. I förhållande till makt och utgångspunkter 
och förutsättningar för att skapa ett bra samtal var ju det superintressant när vi kom ut där. Först tänkte 
vi berätta lite för en grupp och sen dela in och göra lite workshopövningar. Istället fick vi väldigt snabbt 
anpassa. Det man kan ha med sig då är att här kommer vi ut som någon typ av auktoriteter. Man är 
utbildad, man har en position och man kan vara med och förändra och så vidare och sen ska man prata 
med 13-14 åriga tjejer som liksom har annat språkbruk och hela den där biten. 

Det är lite svårt i praktiken, man kan förbereda och lägga upp, men där fick vi ställa om helt. Sen blev 
det mer att vi satt och ställde frågor och lät dem prata och då kunde vi gå lite djupare och ställa följd-
frågorna, som vi egentligen hade velat ställa till Ronjabollen. För de här tjejerna hade kännedom om den 
typen av bakgrund. Så att de hade en annan kultur och hade upplevt den där andra sidan, som kanske 
andra tjejer inte upplever. Då kunde vi prata lite djupare om vad det är som är viktigt för att skapa en 
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plats. De kom med önskemål, men vår tolkning blev sen att det är viktigt att skapa platser där man både 
kan stå i centrum eftersom det är en mötesplats, men också där man kan dra sig tillbaka och vara mer 
anonym och betraktare. Det här förstärkte ytterligare bilden av att det finns en bra och en dålig sida av 
det här med mycket folkliv. 

Sammanvägning av perspektiv 

Efter de här dialogtillfällena och några till var det dags att ta fram en skiss. Utifrån ansökan har vi varit 
väldigt inne på att det som vi får in i dialogerna ska ligga till grund för parkutvecklingen. Sen när vi har 
skrivit ansökan har vi gjort vissa antaganden om vilken typ av plats vi vill skapa. Den ska vara genera-
tionsöverskridande, aktivitetsplats, en grön plats och att det ska vara fokus på tjejerna i dialogen. Men vi 
har inte velat att projektledarna här eller arkitekterna ska börja fundera utifrån vad de själva vill ha. Utan 
det ska vara det som vi faktiskt har sett komma in, det som vi har hört att det pratas om i de här olika 
grupperna som vi har träffat. 

Nästa skede blev då att vi försökte sammanställa det övergripande tillsammans med de vanligaste önske-
målen och föda in det. Sen tog vi in en arkitekt som vi har ramavtal med som skulle rita upp det här för 
oss i det första skedet. Så baserat på all den input som vi hade förmedlade vi över det i information och 
satte fast: det här är viktigt, det här ska vi följa. Sen knådade vi det tillsammans med arkitekten några 
vändor och sen fick vi tillbaka en skiss som vi har sett lite som: ”det här är förslaget som har tagits fram 
utifrån dialogerna”. 

Sen finns det ju andra grejer. Vi har sagt i projektet att vi ska jobba in-house i det här. Vi ska genomföra 
det i egen regi inom kommunen och projektera själva. Det beslutet kom från chefsled med tanke på hur 
man ska jobba med det här projektet för att klara deadlinen nästa höst. Det är ett beslut som jag har fått 
förhålla mig till. Så alla grunder i det är jag kanske inte helt med på. Det är också det här om vad som 
skulle hända om vi fick en överklagandetid. Det har vi inte riktigt råd med. 

Sen gjorde vi lite förändringar utifrån arkitektens skiss som var första förslaget på hur de här idéerna 
kan förkroppsligas. Det var för att se till att skissen motsvarade det de önskade i dialogerna. Det var jät-
temycket kopplat till att det var fokus på aktiviteter så det var mycket önskemål om fotboll och basket. 
Det vet vi ju att killarna önskar: jättemycket fotboll. Tjejerna önskade också mycket fotboll för det är 
den största sporten bland tjejer, men de önskade ännu mer basket. Vi hade förhoppningar om att få till 
ytterligare en yta, men vi insåg att det kommer vi inte kunna få i det här skedet av projektet. Det har 
varit väldigt mycket önskat, men vi ser inte möjlighet till det nu. Så det kommer vara en del av återkopp-
lingen nu: att det här kommer vi inte kunna genomföra. Men de andra delarna kan vi genomföra. 

Så har vi bearbetat skissen för att se att den funkar och nu är idén att vi ska ta fram ett förslag med al-
ternativ och försöka återkoppla det här till grupperna och då lite mer riktat mot fritidsgården, som är 
huvudmålgrupp. Det ska finnas lite alternativ, några konkreta valmöjligheter. Vi behöver hitta en struktur 
där vi tror att vi kan få in allting. Det behöver funka med budgeten och vi behöver avväga perspektiven 
som finns mot genomförbarhet. Det här är vårt förslag och då tänkte vi återkoppla det. Det har vi inte 
gjort än, det är nästa skede. Det är lätt för alla att önska men det är svårt för alla att vara arkitekter och 
hålla i helheten. Då vill vi ha lite konkreta grejer: alltså vi tror att ni vill ha det här. Men vi har det här 
som alternativ, så att de får ge lite feedback på om det är ungefär det här vi vill ha. Sen finns det massa 
erfarenhet bland dem som har jobbat med parker jättelänge. De vet ju mycket om vad som fungerar också. 
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4. Analys av berättelsen om medborgardialogen

I det här kapitlet presenterar vi vår analys av planeraren berättelse i föregående kapitel. Syftet är att re-
konstruera de föreställningar om makt som reflekteras i berättelsen. Analysen har gjorts på det sätt som 
beskrivs i kapitel 2. 

Att rama in makt i medborgardialog

Vår analys visar att berättelsen genomsyras av en övertygelse om att maktskillnader i samhället gör 
medborgardialoger nödvändiga. Därmed finns en kritisk grundton som anger att maktskillnader kan vara 
problematiska och att medborgardialoger har en roll att spela för att hantera sådana maktproblem. Den-
na kritiska analys kombineras med en pragmatisk och situationsanpassad inställning till hur makten bör 
förstås och värderas i de skiftande och svårtolkade situationer som berättelsen handlar om. 

I berättelsen är ett återkommande tema att vissa har möjlighet att utöva mer makt än andra i medbor-
gardialoger. När det gäller maktskillnader anges det att kön, ålder, härkomst, position eller kunskap ska-
par olika möjligheter för medborgare att göra sina röster hörda. Det finns flera passager i berättelsen som 
handlar om att välutbildade och äldre ofta har störst möjligheter att påverka vad dialogerna handlar om.  

Istället är det mycket äldre som har tid att vara med och tycka och därmed får en ganska stark genomslag-
skraft, i alla fall medialt.

Det tycks även som om planeraren fäster vikt vid att personer med utländsk bakgrund kan ha sämre 
möjligheter att göra sig gällande i dialogerna. Till exempel berättar han om mötet med de som bor nära 
parken att:

Det är många med utländsk bakgrund som bor där, men det var mest boende med svensk bakgrund som kom 
på mötet. 

Ett annat exempel där maktskillnader problematiseras är när det handlar om hur olika elevgrupper har 
olika möjligheter att uttrycka sig i dialogerna.

I den skolan är det ju att vissa pratar jättebra svenska och är superengagerade medan vissa är relativt nyan-
lända och tycker det är jätteskämmigt att prata.

Att killar har möjlighet att mobilisera mer makt än tjejer är också en uppfattning som går igenom berät-
telsen, till exempel när mötet på skolan beskrivs.

Det är min uppfattning att killarna tog lite mer plats.

Därutöver uttrycks i berättelsen en medvetenhet om att rollen som tjänsteperson för med sig maktöver-
tag i relation till åtminstone vissa medborgare. Till exempel i citatet nedan där planeraren berättar om 
hur han försöker minska maktskillnaderna mellan sig och barnen i Gottsunda.

Till exempel att det är väldigt viktig att komma ut och jobba i området, att vi kommer till deras platser och 
möter dem där. Det gör att man bryter ned det formella, kopplat till maktstrukturer. Där kommer man som 
utbildade och ska prata med barn och då vill man ju inte göra det i någon sådan formell mening i kommunen. 
[…] Det man kan ha med sig då är att här kommer vi ut som någon typ av auktoriteter. Man är utbildad, 
man har en position och man kan vara med och förändra och så vidare och sen ska man prata med 13-14 
åriga tjejer som liksom har annat språkbruk och hela den där biten.

I berättelsen framstår frågan om hur maktskillnaderna bör värderas som svår att hantera. Är skillnaderna 
legitima eller illegitima? I inledningen av berättelsen uttrycker planeraren att frågan är knepig för ho-
nom.

Ja, det är 10 000 kronorsfrågan: vad är rätt när folk tycker olika?

Kanske är det här en kärna i de dilemman planeraren ställs inför. Det finns olika uppfattningar om vad 
som är rätt att göra och olika personer och grupper har olika möjligheter att få igenom sin vilja. Hur ska 
planeraren värdera dessa skillnader? I berättelsen framgår att planerarens svar är att det beror på situatio-
nen. Han verkar således inte förlita sig på generella kriterier för att skilja legitim från illegitim makt. 
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För att analysera hur planerare försöker hanterar detta maktdilemma, om vad som är rätt när folk tycker 
olika, är det viktigt att se att berättelsen handlar om maktskillnader mellan olika grupper. Det rör skillna-
der mellan politiker och tjänstepersoner; tjänstepersoner och medborgare samt medborgare emellan. 

När det gäller relationen mellan politiker och tjänstepersoner tycks det som om Henrik uttrycker en 
grundinställning att politiker har legitim makt att sätta ramar och tjänstepersoner har ett varierande fri-
utrymme att utöva makt inom dessa ramar.  

Vi får ju utgå från de ramverk och det som finns. I Gottsunda har vi ju fått börja definiera ramarna. Vad är 
det som anges i översiktsplanen, som är vårt politiska ramverk? Det har ju en tyngd att vi ska jobba utefter 
det. Vad är det uppdrag vi har fått i själva planprogrammet i Gottsunda? Där är det ju väldigt intressant för 
där har vi ju ett uppdrag att ta fram ett planprogram och ett planprogram är ju ganska tydligt definierat vad 
det kan innehålla enligt PBL. Men där har vi också fått uppdrag att jobba med ett program för social håll-
barhet och där blir det ju också lite spännande. Där blir det ju inte lika definierat utan det är mer att vi ska 
uppfinna utifrån den här situationen.

Planeraren fäster således vikt vid det fastlagda politiska ramverket som ska reglera maktutövningen och 
göra den legitim. Hans användande av metaforen ”ramverk” tycks vara betecknande för hur han ser det 
hela. Ett ramverk innesluter en yta där det finns utrymme att handla och stänger ytor utanför där hand-
ling inte är möjlig. Den yta som är öppen för handling kan vara större eller mindre, som jämförelse mel-
lan PBL och social hållbarhet i citatet visar. 

Avseende tjänstepersoner och medborgare ger berättelsen olika bilder av hur maktskillnaderna bör vär-
deras. Som nämnts tidigare handlar flera episoder i berättelsen om maktskillnader mellan tjänstepersoner 
och medborgare.

[…] det är väldigt viktig att komma ut och jobba i området, att vi kommer till deras platser och möter dem 
där. Det gör att man bryter ned det formella, kopplat till maktstrukturer. Där kommer man som utbildade och 
ska prata med barn och då vill man ju inte göra det i någon sådan formell mening i kommunen.

Citatet ovan illustrerar de resonemang som tycks bottna i en syn på maktskillnader mellan tjänsteperso-
ner och medborgare som illegitima. Samtidigt finns det andra passager i berättelsen där maktskillnader 
mellan tjänstepersoner och medborgare ses som berättigade.

Det är lätt för alla att önska men det är svårt för alla att vara arkitekter och hålla i helheten. 

Här tycks det som om uppfattningen är att tjänstepersonernas expertkunskap legitimerar att de kan utö-
va mer makt än medborgarna. 

Ett annat argument i berättelsen är att maktskillnaderna är berättigade eftersom medborgarna inte kan 
komma överens och att tjänstepersonerna därför behöver utöva makt för att avgöra vad som ska göras.

Grunden vi har arbetat utifrån är att en dialog innebär ju inte per definition att det blir en önskelista av vad 
alla vill ha. Om alla får önska fritt kommer vi ändå inte kunna tillgodose det. Då blir det bara en skön bild 
av vad som skulle kunna hända. Det var mycket att fånga perspektiven och liksom ställa perspektiven emot 
varandra för att få någon typ av förståelse om hur man kan förhålla sig.

Således förstås maktskillnader mellan tjänstepersoner och medborgare i vissa situationer som legitima 
med hänvisning till att tjänstepersoner har rätt att avgöra hur olika önskemål ska vägas mot varandra.

När det gäller maktskillnader mellan medborgare finns en viss ambivalens i berättelsen. 

Det blir mycket att en grupp som är ganska röststark sätter agendan för vad samtalet handlar om. Det är ju 
på gott och ont, men det är viktigt att fundera på det utifrån sitt sammanhang. Den grupp som är röststark 
behöver ju inte ha dåliga argument. De kan ha supergoda argument, men man behöver alltid tänka på att det 
finns olika perspektiv.

Ambivalensen som uttrycks i citatet ovan är betecknande för de delar av berättelsen som rör maktskill-
nader mellan medborgare. Å ena sidan finns det bra argument från starka medborgare som är viktiga att 
ta hänsyn till, å andra sidan är det inte rättvist om vissa får mer att säga till om. På vilken sida berättelsen 
landar varierar. I den här passagen tar planeraren ställning för att hjälpa de som har mindre möjligheter 
att utöva sin makt.  
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Vi har valt att jobba lokalt, det ska vara folk från närområdet vi ska jobba med. De som är nära den här 
parken och de här grupperna som vi normalt sett inte tror kommer få så stor representation. […] Vi hade med-
hjälpare från kommunen som var med i grupperna för att hjälpa till med att skissa, för alla är inte bekväma 
med skissformatet […]

Berättelsen tycks kryssa mellan föreställningar om att maktskillnader mellan medborgare är där för att 
stanna och möjligheten till att komma överens och därmed göra makt över onödig. Det kan därmed sä-
gas att berättelsen är dubbelbottnad när det gäller synen på möjligheterna att nå konsensus. Henrik åter-
kommer till detta i flera passager, till exempel när han berättar om mötet med de som bor nära parken.

Men sen när man pratar med folk så ser man att det är ju ingen homogen grupp där alla vill samma sak. 
Utan man har olika typer av intresseområden […]

Samtidigt finns det andra delar av berättelsen som tycks bottna i föreställningar om att likhet och kon-
sensus är möjligt. 

Det som hände var att när de fick höra varandra säga sina saker fanns det någon slags trovärdighet i att de 
boende tyckte olika och då kunde man börja närma sig varandra. Exemplet är väl att en av damerna, som 
väldigt gärna ville bevara allt, såg liksom behovet: ja men det skulle kanske behöva vara mer tillgängligt. Men 
man kanske kan göra det på ett sätt som inte fördärvar hela naturkänslan och skogen. Han som ville spränga 
kullen, han såg att det fanns andra behov och han började närma sig någon kompromiss som jag tror slutade 
med att han var med och ritade in ett fjärilshotell på skissen.

Vår analys är att den diagnos som är mest framträdande i berättelsen är att det finns maktskillnader mel-
lan aktörer i medborgardialoger. När det gäller att värdera maktskillnader och bestämma vad som bör 
göras finns en ambivalens: dels kan maktskillnader ses som legitima genom att de är grundade i demo-
kratiska mandat och/eller kunskap; dels kan de ses som orättfärdiga eftersom människor har lika rätt att 
utöva makt. Ambivalens finns även avseende bedömning av om maktskillnader är grundläggande i med-
borgardialoger eller om det finns möjlighet att nå samsyn och konsensus. 

Att rama in planerare och makt

Berättelsen vittnar om att Henrik anser att det finns möjligheter för planerare att utöva makt under 
medborgardialoger. Den föreställningen avspeglas till exempel när Henrik berättar om inledningen av 
arbetet.

Jag har aldrig haft något stöd i hur ett sådant här projekt ska se ut utan det är min egen tolkning av all input. 
Sen handlar det ju också om resurser i genomförande av dialogerna. Det fanns ingen uppenbar post för det i 
ansökan, så vad är rätt nivå att ligga på? 

Ett annat exempel är hur Henrik berättar om att han och kollegorna hade möjlighet att bestämma att 
det var just Lina Sandells park som skulle upprustas.

Då tänkte vi att Lina Sandells park, som kanske inte är någon utmärkande plats idag, skulle ha goda förut-
sättningar att fortsätta vara en väldigt grön plats i den nya urbanare kontexten.

Samtidigt framgår av berättelsen en föreställning om att planerares makt är kringskuren av olika faktorer. 
Henrik berättar som nämnts tidigare om hur politikernas beslut sätter ramar för hans och kollegornas 
maktutövning. 

Vi får ju utgå från de ramverk och det som finns. I Gottsunda har vi ju fått börja definiera ramarna. Vad är 
det som anges i översiktsplanen, som är vårt politiska ramverk? Det har ju en tyngd att vi ska jobba utefter 
det.

Berättelsen visar även hur Henrik bedömer att hans utrymme för maktutövning kringskärs av andra fak-
torer som till exempel markägande. 

Sen handlar det om vad vi har för möjligheter kopplat till hur fastighetsägarstrukturen ser ut. Var äger kom-
munen mark? Var tror vi att vi kan komma fram? Hur kan vi få fram den här gröna karaktären som man 
pratar om i dialogen i Gottsunda så att det också syns i det här nya stråket?

Därmed visar berättelsen att Henriks bedömning är att han och kollegorna har möjlighet att utöva makt 
inom vissa ramar. 
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När berättelsen handlar om hur planerare bör hantera den här makten så återspeglas den ambivalensen 
som finns i värderingen av maktskillnader. Det blir exempelvis tydligt när Henrik berör arbetet med att 
gestalta parken. 

Sen när vi har skrivit ansökan har vi gjort vissa antaganden om vilken typ av plats vi vill skapa. Den ska 
vara generationsöverskridande, aktivitetsplats, en grön plats och att det ska vara fokus på tjejerna i dialogen. 
Men vi har inte velat att projektledarna här eller arkitekterna ska börja fundera utifrån vad de själva vill ha. 
Utan det ska vara det som vi faktiskt har sett komma in, det som vi har hört att det pratas om i de här olika 
grupperna som vi har träffat.

Det här citatet innehåller olika argumentationslinjer om hur planerare bör hantera makt. Dels anges att 
planerare bör använda sin expertmakt för att definiera typen av plats och vilka som ska ha störst inflytan-
de över medborgardialogen. Samtidigt finns en annan argumentation för att planerare (och arkitekter) 
behöver undvika att utöva sin makt och istället ge medborgarna inflytande över dialogens process och 
utfall. 

Om vi tittar närmare på berättelsen ser vi åtminstone tre olika inramningar av hur planerare bör hantera 
maktskillnader. Det första är att planerare bör kompenserar maktskillnader. 

När vi väl hade sagt att vi fokuserade på parken skulle vara en mötesplats med aktivitetsinslag så har vi ju 
sett att när vi bygger sådana här allaktivitetsplatser eller parker så vet vi att de till 70-80 procent används av 
killar. Då blev vår naturliga ingång: hur kan vi få tjejer att använda parken mer?

Här berättar planeraren om en analys av maktskillnader som han och kollegorna gjort och om hur de 
utifrån analysen valde att använda sin makt för att kompensera den maktskillnad som resulterar i att kil-
larna använder parker mer. 

Den andra inramningen är att planerare bör bejaka sitt maktövertag. Det illustreras när Henrik berättar 
om hur Lina Sandells park valdes ut för upprustning.

Då tänkte vi att Lina Sandells park, som kanske inte är någon utmärkande plats idag, skulle ha goda förut-
sättningar att fortsätta vara en väldigt grön plats i den nya urbanare kontexten.  

Här berättas det om hur projektgruppen utifrån egna överväganden och deras bild av vad medborgarna 
önskade valde att använda sin makt för att välja ut Lina Sandells park för upprustning. Det här sättet att 
hantera makt på inkluderar även att planerare fungerar som ”domare” när medborgares önskningar ställs 
mot varandra.

Grunden vi har arbetat utifrån är att en dialog innebär ju inte per definition att det blir en önskelista av vad 
alla vill ha. Om alla får önska fritt kommer vi ändå inte kunna tillgodose det. Då blir det bara en skön bild 
av vad som skulle kunna hända. Det var mycket att fånga perspektiven och liksom ställa perspektiven emot 
varandra för att få någon typ av förståelse om hur man kan förhålla sig.

Den tredje inramningen är att planerarna bör försöka skapa förutsättningar för samsyn mellan medborga-
re och därigenom minska betydelsen av maktskillnader. Planeraren berättar till exempel om hur han och 
kollegorna medverkade till att de närboende fick vetskap om de olika perspektiven och ansvar för att rita 
på lösningar där alla blev nöjda.

Det som hände var att när de fick höra varandra säga sina saker fanns det någon slags trovärdighet i att de 
boende tyckte olika och då kunde man börja närma sig varandra. Exemplet är väl att en av damerna, som 
väldigt gärna ville bevara allt, såg liksom behovet: ja men det skulle kanske behöva vara mer tillgängligt. Men 
man kanske kan göra det på ett sätt som inte fördärvar hela naturkänslan och skogen. Han som ville spränga 
kullen, han såg att det fanns andra behov och han började närma sig någon kompromiss som jag tror slutade 
med att han var med och ritade in ett fjärilshotell på skissen.

Därmed visar analysen att berättelsen innehåller tre olika sätt på vilka planeraren hanterar makt. Det för-
sta är att bejaka det maktövertag som planerare har; det andra är att använda sin makt för att kompense-
ra de medborgare som utövar mindre makt och det tredje är att skapa förutsättningar för att medborgare 
ska nå samsyn och därmed upplösa maktskillnader. I tabell 2 sammanfattas resultaten av vår analys.
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Tabell 2. Inramning av makt i berättelsen

Ämne Funktion

Diagnos Handlingsinriktning

Makt i medborgardialog I grunden är maktskillnaderna i 
samhället problematiska, men hur 
problematiken bör förstås och han-
teras är situationsberoende. 

I och genom medborgardialoger bör 
medborgare ges ökad makt över 
beslut. I vilken utsträckning och hur 
det ska gå till bör bestämmas baserat 
på en analys av situationen.

Planerare och makt Planerare har möjlighet att utöva 
makt och kan reflektera över hur de 
bör använda den makten. 

Planerare bör kritiskt reflektera över 
hur de ska hantera maktdilemman 
och bestämma vad som är bäst att 
göra i en viss situation.  
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5. Diskussion och slutsatser

I det här avslutande kapitlet diskuterar vi först resultaten av studien och sedan drar vi ut några teoretiska 
implikationer avseende makt i medborgardialog.  

Allt är inte möjligt, men inget är heller förutbestämt

Planerarens berättelse ger oss inblick i en praktik med kritisk udd riktad mot orättvisa maktskillnader. 
Samtidigt får vi syn på hur medborgardialogens praktik kräver pragmatiska avväganden mellan dilem-
man, där det bästa inte bör bli det godas fiende. Det är en praktik bortom deterministiska förutsägelser 
om nyliberalismens hegemoni och naiva förställningar om att vi alltid bör dela makt och ensidigt efter-
sträva konsensus. Därmed lär oss berättelsen att allt inte är möjligt, men inget är heller förutbestämt. På 
det sättet menar vi att berättelsen illustrerar vad det innebär att ta sig an makt i medborgardialoger med 
ett kritiskt pragmatiskt förhållningssätt (Forester, 2013).

Vad den kritiska orienteringen innebär blir tydligt när planeraren och kollegorna väljer att låta tjejer få 
en framskjuten position i medborgardialogen och när de agerar för att minska maktskillnader mellan 
dem själva och barnen på förskolan nära parken. Pragmatismen träder fram när planeraren berättar att 
han inser att alla inte kan vara med och bestämma allt och därmed till exempel inte ger medborgarna 
möjlighet att påverka vilken park som ska restaureras.

Det vi kan lära oss av detta är hur kritik mot maktorättvisor i kombination med pragmatism kan vara ett 
fruktbart förhållningssätt till medborgardialogens maktdilemman. Det tycks som om maktkänsligheten i 
den kritiska orienteringen kan minska risken för att pragmatism leder till en låt gå attityd till orättvisor. 
Medan pragmatismen i sin tur kan motverka risken att kritiken blir dogmatisk eller idealistisk genom att 
hänsyn tas till de förutsättningar som sätter gränser för vad som är möjligt. Därmed instämmer vi i Fores-
ters (2013:7) plädering för kritisk pragmatism.

Låt oss spendera mindre tid på att återupptäcka att makt självklart spelar roll och låt oss spendera mer tid på 
att utforska hur vi kan göra vårt jobb bättre – mindre tid för att förutse vad som är omöjligt och mer tid för 
att utforska vad som verkligen är möjligt.

Planerarens pragmatism och teoriernas universella anspråk

Det finns en tydlig skillnad mellan planerarens situationsberoende hantering av maktdilemman och den 
teoretiska diskussionen som tycks kretsa kring universella bedömningar av makt i medborgardialog. I 
berättelsen om medborgardialogen växlar planeraren mellan att se maktskillnader som illegitima och 
legitima. Således bedömer han maktskillnader mellan tjejer och killar som orättvisa. Medan han i andra 
situationer implicit värderar maktskillnader som legitima, till exempel genom att hänvisa till att politi-
kerna har satt ramarna för planeringsprocessen och när han menar att planerare behöver avgöra om med-
borgare inte kan komma överens. 

I kontrast till detta framstår det som om den teoretiska diskussionen ofta fastnar i de breda dragens 
argument om nyliberalismens hegemoni eller samskapandets möjligheter. I vissa versioner av kommuni-
kativ planeringsteori (Innes, 2004, 2016) hävdas till exempel att makt bör ersättas med kommunikativ 
rationalitet och kraften i det bättre argumentet i medborgardialoger. I den motsatta argumentationslinjen 
hävdas att medborgardialoger endast medverkar till att smörja nyliberalismens hjul (Allmendinger & 
Haughton, 2012). 

Här framstår alltså en tydlig skillnad mellan medborgardialogens teori och praktik. För oss pekar det på 
möjligheterna med en mindre anspråksfull och mer empiriskt grundad diskussion om makt i medborgar-
dialog. För, som vi har lärt oss av berättelsen, är allt inte möjligt, men inget är heller förutbestämt. Vi ser 
därför potentialen i forskning som fokuserar på makt i medborgardialogens mikropraktik. Till exempel 
kan vi då se hur medborgardialoger ofrånkomligen innebär exkludering av frågor och perspektiv (Con-
nelly & Richardson 2004; Wiberg 2016). Men istället för att låta det få oss att hävda att de som är mäkti-
ga idag kommer att vara mäktiga imorgon, kan vi se hur det är i det lilla som möjligheten till förändring 
ofta finns. 

Därmed menar vi att teorier med generella anspråk på att förklara makt i medborgardialog är svåran-
vända och kanske i vissa fall rent av kontraproduktiva i medborgardialogens praktik. Om planerare ser 
maktskillnader som universellt orättfärdiga och ständigt strävar mot att ha autentisk dialoger så ställs de 
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inför stora problem. Dessutom kan ett sådant agerande från planerare ge medborgare intryck av att allt 
är möjligt att påverka fastän det alltid finns begränsningar. Något som kan väcka falska förhoppningar om 
inflytande. På samma sätt är det problematiskt om de förleds att tro att det är förutbestämt att de som 
har makt alltid kommer att få sin vilja igenom. Sådana generella idéer om makt riskerar att bli självupp-
fyllande.

Att skilja legitim från illegitim makt 

Både i planerarens berättelse och inom kommunikativ planeringsteori finns viss osäkerhet när det som 
Haugaard benämner ”legitim makt över” ska begreppsliggöras. Det handlar då om situationer där det 
behövs att någon bestämmer över en annan och det finns ett behov av att legitimera grunden för sådan 
maktutövning (Haugaard 2012; Haugaard 2015). I vissa versioner av kommunikativ planeringsteori 
(Innes, 2004, 2016) tycks det vara uteslutet att någon form av makt över är legitim. Den här traditionen 
inom planeringsteori uppstod som en reaktion på de förenklade rationella maktidéerna om att politiker 
utövar legitim makt i kraft av demokratiskt mandat och att planerare utövar legitim makt baserat på 
expertmandat. Problematiskt nog har den rationella legitimeringen av makt inom kommunikativ plane-
ringsteori inte kompletterats med andra sätt att urskilja när det är berättigat att utöva makt över. Istället 
har det om och om igen förklarats och försvarats att medborgardialoger bör sträva efter att makten er-
sätts med autentisk dialog (Innes, 1995, 2016).

Om vi går till vår berättelse om medborgardialogen är den normativa värderingen av makt över som sagt 
växlande. Planeraren menar att vem som ska bestämma är planeringens ”10 000 kr fråga”. Han bejakar 
i vissa situationer den rationella idén om att politikerna ska sätta ramar för planeringen. Han tycks även 
lyfta fram att makt över kan vara legitim i vissa fall om planerare eller medborgare har kunskaper som 
gör dem lämpade att bestämma. Dock antyder det ambivalenta draget i berättelsen att detta är ett ter-
ritorium inom medborgardialog där det ibland saknas fast mark under fötterna. Det tar sig uttryck i en 
bitvis motsägelsefull syn på hur maktskillnader bör värderas och hanteras.

Svårigheterna med att skilja legitim från illegitim makt över i medborgardialog illustrerar ett större pro-
blem inom praktik och teori. Haugaard menar nämligen att även många inflytelserika maktforskare bris-
ter när det gäller förmåga att tillhandhålla kriterier för att särskilja legitim från illegitim makt (2010b). 
Således menar han att Foucault (1979) är ”kryptonormativ” och lämnar oss utan kriterier för att urskilja 
dominans från frigörelse och att Lukes (1974, 2005) begår samma misstag som vissa forskare inom kom-
munikativ planeringsteori (Innes, 1995, 2016) genom att sammanblanda empirisk analys av makt med 
normativ värdering. Det problem som uppstår därigenom är i Foucaults fall att praktiker lämnas utan 
verktyg för att värdera maktrelationer och i Lukes och Innes fall att praktiker förleds att tro att makt är 
samma sak som dominans och därmed universellt orättfärdigt (Haugaard 2010b). 

Den mest etablerade idén om hur legitim makt ska skiljas från illegitim i planering är den rationella idén 
om politiker som de enda maktutövarna. Den idén är otillräcklig som vägledning för planerare som öns-
kar värdera de komplexa och situerade maktprocesserna i medborgardialoger (Richardson 2005; Hau-
gaard 2015). För att komplettera rationell planering har idéer om deliberativ demokrati och kommuni-
kativ planering förts fram både av de som har försökt reformera det svenska planeringssystemet och av 
forskare som till exempel Judith Innes. Vår studie och många andra studier antyder att även dessa idéer 
är otillräckliga för att bilda grund för värdering av de maktdilemman som planerare ställs inför i medbor-
gardialoger. 

Grundproblemet med idéerna om deliberation och autentisk dialog är enligt vår uppfattning att de byg-
ger på att makt kan tas bort eller tillfälligt ställas på vänt i medborgardialoger. Vi anser att detta synsätt 
är orealistiskt och inte heller önskvärt. På ett filosofiskt plan är maktprocesser en grundläggande förut-
sättning för social ordning och därmed för samhälle. Att fly från makt är därför ingen framkomlig väg 
(Flyvbjerg & Richardson 2002; Haugaard 2015). Istället anser vi att Mansbridge (2012, p.1) har rätt i att 
“demokratisk handlande”, såsom planering, inkluderar att “få människor att göra vad de annars inte hade 
gjort genom hot om sanktioner eller användning av makt”. Därmed handlar planering till viss del om att 
“göra användningen av tvång något mer legitim.” En viktig teoretisk uppgift är därför att utveckla kon-
ceptuella verktyg för att urskilja legitim makt över. 
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Möjligheterna med den metod vi har använt 

Den metod vi har använt i den här rapporten innehåller två sammankopplade delar: tillgängliggörande av 
en planerares berättelse och en ramanalys av föreställningar om makt i berättelsen. Vår förhoppning har 
därmed varit att metoden ska ge oss möjlighet att kombinera praktisk och teoretisk kunskap och därmed 
ge insikter i hur makt hanteras och förstås i medborgardialoger. 

I tidigare forskning har vi sett möjligheterna med att tillgängliggöra planerares berättelser (Forester, 
1999a, 2009). Berättelser är ett sätt att göra det praktiska hanterandet av maktdilemman tillgängliga för 
både forskare och praktiker. I berättelseformen finns förutsättningar för att få tillgång till rika beskriv-
ningar direkt från de som gör det svåra arbetet att planera och genomföra dialoger med medborgare. 

Genom att göra ramanalys av berättelsen får vi möjlighet att göra planerarens föreställningar om makt i 
kondenserad form tillgängliga för både praktiker och forskare. Vi tror därmed att de generella lärdomar-
na får bättre förutsättningar att färdas mellan olika medborgardialoger. Dessutom ges bättre möjligheter 
att koppla de praktiska insikterna till de teoretiska diskussionerna om medborgardialoger. 

Slutsatser

Baserat på resultaten av den här studien vill vi avslutningsvis ge några rekommendationer om det fortsat-
ta arbetet med makt i medborgardialogens teori och praktik. 

Vår studie och andra studier visar att planerare ställs inför många olika typer av maktrelationer och att 
de därför behöver tillgång till en mångfald av idéer om makt. Vi anser därför att det sökande efter uni-
versella svar på frågor om makt och den bästa teorin om makt som kännetecknar en del planeringsteori 
inte är så fruktbart. Forskare bör förstås fortsätta att granska varandras försöka att förstå makt och sträva 
efter att förfina sina respektive teorier. Men mer fokus behöver läggas på att överbrygga olika traditioner 
och teorier för att utveckla den breda palett av begrepp, definitioner och teorier som planerare behöver 
för att hantera de maktdilemman de ställs inför. 

Vi anser därför att Haugaards (2010a) drag att se makt som ett ”familjelikhetsbegrepp” (Wittgenstein 
1967) skulle kunna öppna möjligheter för det fortsatta arbetet med makt i planering. Denna pluralistiska 
syn på begreppet betyder att makt kan täcka in en uppsättning olika, men överlappande sociala feno-
men, som har gemensamt att de har att göra med skapandet av social ordning. Vi ser att tillämpning av 
denna pluralistiska syn på makt öppnar möjligheter för att utveckla en integrerad teori om makt i pla-
nering. Ett sådant arbete skulle kunna inledas med att de mest inflytelserika teoretiseringarna av makt i 
planering identifieras och relateras till varandra. Därigenom skulle det bli tydligare hur de olika idéerna 
är kompletterande och i vilka avseende de är ömsesidigt uteslutande. Vi ser även att förståelsen av makt 
som ett familjelikhetsbegrepp möjliggör ett inkluderande av de kunskaper och idéer som planerare själva 
har utvecklat om makt. Dessa kan i många avseende vara komplementära till de teoretiska idéerna. 

Förutom en sådan syntes av teorier och praktiska kunskaper om makt i planering, behövs även utveckling 
av nya konceptuella verktyg inom planeringsteori. I den här studien har vi identifierat ett behov av att 
konceptuellt skilja legitim från illegitim makt. Lovande arbeten har redan gjorts inom planeringsteori för 
att belysa de etiska frågor som ställs när det ska avgöras om makt tar formen som dominans eller om den 
är rättfärdig (Campbell & Marshall 1998; Campbell 2002; Campbell 2006; Watson 2003; Connelly et al. 
2006). En startpunkt för fortsatt utforskande av denna fråga skulle kunna vara den uppdelning av olika 
källor till legitim makt i planering som har gjorts av O’Neill (2001) och Lowndes & Sullivan (2004). 

I linje med vårt ställningstagande för kritisk pragmatism menar vi att fortsatt utveckling av sådana kon-
ceptuella verktyg inte handlar om att ta fram fler uppsättningar av universella etiska kriterier. Istället ser 
vi framför oss ett arbete som handlar om att försöka förstå de situationer som planerare ställs inför och 
utveckla nyanserade språkliga verktyg som kan vara användbara för planerare i deras försök att analysera 
och värdera maktdilemman.  
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