
Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Kursprogram för 

Medborgardialog i  
samhällsbyggnadsprocessen  
– varför då? 
5–6 december 2017 i Stockholm

f.d. Svenska Kommunal-Tekniska Föreningen

Medborgardialog  
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– varför då?

Medborgardialog framhålls antingen i en 
positiv anda där processens demokratiska 
värden lyfts fram samt med argumentet 
att resultatet – den byggda miljön – bättre 
tillfredsställer människornas behov.

På den kritiska sidan finns de som anser att 
dialogen förlänger plan- och byggprocessen 
och därför leder till en sämre effektivitet.
Samt att det är den representativa demo- 
kratin tillsammans med sina experter som 
formar den bästa byggda miljön.

I den här kursen får du lära dig mer om  
medborgardialogens teori och praktik!

Anmäl dig nu!
Klicka här

Deltagare i tidigare kurs har sagt  
följande om innehållet!

”En lagom blandning av teoretiska och praktiska delar. Intressant att inledningsvis 
få en historisk överblick och sedan fördjupa sig i nutida planering.”

” Mycket intressant och relevant kurs. Bra blandning mellan teori och exempel på 
praktiska lösningar. Uppskattar egna reflektioner från kursledare och deltagare.”

”Borde gått denna kurs för länge sen!”

”Mycket relevant för mig som planerare/---/ Planerararbetet innebär mycket dialog 
med allmänhet och politiker, så att erhålla en metodik och utvärdering är nyttigt.”

”Känner att kursen är högst relevant för planarkitekt inom kommunal verksamhet.” 

”Jag tyckte mycket om de praktiska övningarna. Jag hade roligt och lärde mig 
mycket.”

”Metoderna som lärs ut är användbara både i medborgardialog och internt,  
i projekt och i internt samarbete.”
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09.00 Morgonfika och registrering

09.30 Inledning  
 Vi inleder dagen med en presentationsrunda och  
 genomgång av dagordningen. 

09.45 Medborgardialog och demokrati- och  
 planeringsteori 

Med den nya plan- och bygglagen 1987 infördes 
en skyldighet för planläggarna att samråda med 
både sakägare och berörda medborgare. Frågan  
är varför vi hamnade där och vart vi är på väg?

10.30 Paus

10.40 Varför medborgardialog och vad betyder  
 egentligen delaktighet? 

Hur kommer det sig att medborgardialog blir allt 
vanligare idag? Vilka tendenser i samhället är med-
borgardialogen ett uttryck för? Vilka ”problem” är det 
man vill lösa? Vilka är de potentiella effektivitets- res-
pektive demokrativinsterna? Vi går igenom ett antal 
grundläggande begrepp som medborgardialog, 
brukarinflytande, boendeinflytande och delaktighet. 
Vad betyder de egentligen? Huvudfokus riktas mot 
paraply begreppet delaktighet som bland annat  
illustreras med Huddinges delaktighetsspektrum 
och Sherry Arnsteins ”Ladder of Citizen Participation”. 

11.30 Framgångsfaktorer och exempel från  
 verkligheten 

Här beskrivs översiktligt viktiga framgångsfaktorer 
och några konkreta exempel från verkligheten, 
Rosens Röda Matta och Vårby Rådslag. 

12.00 Lunch

DAG 1: Medborgardialogens teori 

13.00 Vart vill vi nå, hur påverkas våra roller och 
 vem vill vi nå? 

Vi börjar med en praktisk övning om att bryta ner
dialogens övergripande syften till konkreta och
mätbara mål. Därefter fokuserar vi på styrning,
roller och ansvarsfördelning i den kommunala
organisationen. Vad innebär medborgardialogen
för rollen som politiker respektive tjänsteperson
och hur påverkas planerar rollen? En annan viktig
fråga handlar om vem eller vilka det är vi vill nå. Vi
tillämpar SKL:s modell för målgrupps analys och
identifierar viktiga målgrupper för dialogen. 

15.00 Eftermiddagsfika och mingel
 Deltagarna utbyter egna erfarenheter från   
 dialog i olika former.

15.40 Fler exempel från verkligheten 
Resultat och erfarenheter från områdesutveckling 
i Skogås och barn- och ungdomssamråd kring 
Stockholms stads översiktsplan och Medborgar- 
dialog kring Hjorthagens Natur- och kulturstig.

16.00 Hur breddar vi deltagandet, hanterar risker 
 och utvärderar?

En av de främsta riskerna med medborgardialog 
handlar om att resursstarka människor deltar i  
högre utsträckning än svagare grupper. Det inne-
bär en risk för ökad ojämlikhet ifråga om makt och 
inflytande. Hur kan vi sänka trösklarna och göra 
processen mer inkluderande?
Finns flera risker och hur hanterar vi dem i så fall? 
Hur utvärderar vi vårt arbete? Vad blir viktigt att tänka på?

16.40  Avslutande reflektioner
Vi avslutar dagen med gemensamma reflektioner 
och individuell utvärdering 

Målgrupp
Kursen ”Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen – 
varför då?” vänder sig till dig som vill få både teoretisk och 
praktisk kunskap om medborgardialog. Målgruppen för 
utbildningen är planerare och utvecklare av byggd miljö, 
bebyggelse, plats, gata, park och trafik i våra kommuner.

Kursupplägg
Kursen arrangeras av Föreningen Sveriges Stadsbyggare, 
tidgare Svenska Kommunal – Tekniska föreningen, med Teresa 
Lindholm från White Arkitekter som kursutvecklare. Teresa har 
en bakgrund som forskningsassistent vid Södertörns högsko-
la, demokratiutvecklare i Huddinge kommun, kunskapsledare 
inom European Urban Knowledge Network och konsult i 
det egna företaget Inter Acta – Dialog & Utveckling. Teresa 
har både teoretisk förankring och stor praktisk erfarenhet av 
medborgardialog i olika former. Agneta Sundberg som repre-
senterar föreningen och deltar i kursen har också en gedigen 
erfarenhet av att i den kommunala praktiken arbeta med 
medborgardialog och att lära ut teori och praktik till framti-
dens planerare på Blekinge Tekniska Högskola.

Kursens innehåll
Den första kursdagen syftar till att ge grundläggande kunskaper 
så att du ska kunna planera och strukturera ditt arbete på 
ett systematiskt sätt. Här handlar det om centrala begrepp, 
potentiella vinster, syften, mål och viktiga framgångsfaktorer 
i arbetet. Det blir korta föreläsningspass med enkla tips och 
konkreta exempel från verkligheten varvat med praktiska 
övningar och samtal i smågrupper. Under eftermiddagsfikat 
finns tillfälle för kursdeltagarna att mingla och utbyta erfaren-
heter sinsemellan om egna erfarenheter av medborgardialog 
och processer.

Den andra kursdagen är mer praktisk och riktar fokus mot 
mötesmetodik och metoder för dialog och uppföljning. Vi går 
igenom mötesmetodikens byggstenar och provar på flera  
metoder t ex Open Space och World Café samt omvärldsspanar 
på nya trender inom området.

Teresa har medverkat som skribent och redaktör för antologin 
”Medborgardialog – demokrati eller dekoration? Boken ingår 
i kursavgiften och är från 2015 och finansierad och publicerad 
av Arkus.  

Medborgardialog i samhällsbyggnadsprocessen – varför då?



DAG 2: Medborgardialogens praktik 

08.30 Inledning och mötesmetodikens byggstenar.
Vi inleder dagen och går kort igenom dagordning-
en. För att uppnå bästa möjliga resultat måste de 
metoder vi använder anpassas till det specifika 
sammanhanget och syftet. Därför går vi igenom 
mötesmetodikens byggstenar som består av ett 
antal grundmoment (inledning, brainstorm, sor-
tering, prioritering, bearbetning och summering) 
och ett antal grundläggande arbetsformer (mina 
tankar, parets tankar, bikupa, grupparbete och 
arbete i plenum).

09.00 Förberedelser och praktiska tips
Ytterligare en viktig framgångsfaktor handlar om 
att välja rätt metod och göra noggranna förbere-
delser. Här relateras olika metoder till modellen 
”Delaktighetsspektrum” och kursledaren delar 
med sig av en rad praktiska tips, t ex Bingo som 
isbrytarövning.

09.40 Förmiddagsfika 

10.00  Prova på Open Space och World Café
Det bästa sättet att lära sig något är ofta att “göra” 
och prova på i praktiken. Här provar vi Open Space 
och World Café, två metoder som lämpar sig väl för 
medborgardialog.

11.00 Fokusgrupp och digitala enkäter
Exempel från Nynäshamn på metoder som breddar 
deltagandet och inkluderar fler aktörer i plan- 
processens olika steg.

11.30  Paus

11.40 Samtalsledarens roll
Samtalsledaren spelar en avgörande roll i medbor-
gardialogen och har till uppgift att skapa tydliga 
ramar för mötet, stimulera samtal och fördela ordet 
så att alla kommer till tals. Det är en uppgift som 
kan sammanfattas med ledordet SIMMA – Synlig-
göra, involvera, motivera, moderera, acceptera.

12.00 Lunch 

13.00 Praktisk samtalsövning
Efter lunchen fortsätter vi med en praktisk  
samtalsövning där deltagarna får öva sin förmåga 
som samtalsledare

13.40 Prova på metoden fokusgrupp
Efter att vi fördjupat oss i samtalsledarens roll  
blir det dags att pröva metoden fokusgrupp.

14.30 Eftermiddagsfika 

14.50 Omvärldsspaning
 Vilka trender kan vi se när det gäller dialog  
 inom (stads)planering? 

15.20 Avslutande reflektioner och individuell  
 utvärdering

16.00 Slut



Tid och plats
Den 5–6 december på Rosteriet i Stockholm.
Adress: Rosterigränd 12, Tel: 08-783 16 80
Kursen börjar kl. 9.00 med registrering och avslutas dag två 
klockan 16.00.

Avgift
Medlemmar 4 900 kr exkl. moms
Icke medlemmar 5 900 kr exkl. moms
Medlemmar under 30 år 2 450 kr exkl. moms
I konferensavgiften ingår måltider och fika. 

Vill Du bli medlem? Bli medlem på  
www.sverigesstadsbyggare.se först och gå sen vidare med 
din anmälan till kursen.

Rabatter: Vid deltagande enbart en dag erhålls 30% rabatt  
på konferensavgiften.

Anmälan
Anmälan görs online senast den 6 november 2017.
Gå in på www.sverigesstadsbyggare.se eller klicka här för att 
komma direkt till anmälningssidan.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura som skickas 
av SKL Fastigheter och Service AB.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter 6 november men kan överlåtas 
på annan person inom organisationen. Avanmälan måste ske 
skriftligt till Konstella.

Information
Frågor om seminariets innehåll besvaras av:
Teresa Lindholm, email: teresa.lindholm@white.se,  
telefon 08-51 83 65 83,
Eller Agneta Sundberg, email: agneta.sundberg@comhem.se, 
telefon 070 635 50 92
Övrig information: Konstella email: konferens@konstella.se, 
telefon: 08-452 72 86

Allmän information

Välkommen med Din anmälan!

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Rosteriet 
Adress: Rosterigränd 12 
Tel: 08-783 16 80

Föreningen Sveriges Stadsbyggare 118 82 Stockholm Tel: 08−20 19 85 info@sverigesstadsbyggare.se www.sverigesstadsbyggare.se
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