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Föreningen Sveriges Stadsbyggare i samarbete med Whites arkitektkontor i Stockholm.

Kursen, medborgardialog i samhälls-
byggnadsprocessen, erbjuder alla 
professioner inom stadsbyggnads-
sektorn utbildning och träning i den 
kommunikation som underlättar 
genomförandet av en projektidé från 
tanke till god bebyggd miljö.

Kursen ger både teoretisk och prak-
tisk kunskap om de olika verktygen 
för kommunikation och dialog som 
bör ingå i stadsbyggarens verktygs-
låda.

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

”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.”

”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.”

Deltagare i tidigare kurser har sagt följande om innehållet!

Föreningen  
Sveriges Stadsbyggare

Anmäl dig nu!
Klicka här

Digital kurs

https://axacoair.se/go?e0hD3aTy


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 Sveriges Stadsbyggare med Teresa Lindholm från White Arkitekter som kursutvecklare. 
Teresa har en bakgrund som forskningsassistent vid Södertörns högskola, demokrati- och stadsdelsutvecklare 
i Huddinge kommun, kunskapsledare inom European Urban Knowledge Network och konsult i det egna 
företaget Inter Acta – Dialog & Utveckling. Därtill har hon även varit initiativtagare till, redaktör och skribent 
för antologin ”Medborgardialog – demokrati eller dekoration?” som gavs ut på Arkus förlag våren 2015.  
Teresa har både teoretisk förankring och stor praktisk erfarenhet av medborgardialog i olika former. Agneta 
Sundberg som representerar 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 framtidens planerare 
på Blekinge Tekniska Högskola. 

Kursens innehåll
Den första halvdagen syftar till att förmedla grundläggande förståelse så att du som deltagare kan  
planera ditt dialogarbete på ett genomtänkt och strukturerat sätt. Kursen förmedlar bland annat kunskap  
om centrala begrepp, potentiella vinster och risker, syften, mål och framgångsfaktorer i arbetet. Det blir korta 
föreläsningspass med praktiska tips och exempel från verkligheten som varvas med samtal i mindre grupper. 

Den andra halvdagen är mer praktisk och riktar fokus mot mötesmetodik och metoder för dialogbaserade 
workshops. Vi går igenom mötesmetodikens byggstenar och provar på bland annat Open Space och World 
Café. Syftet är inte bara att du som deltagare ska få kunskap om två konkreta workshopmetoder, utan även  
att du ska få verktyg för att skräddarsy olika upplägg utifrån sammanhang och behov. 

Kursens genomförande
Kursens genomförs digitalt med programmet Zoom med länk som gör att alla kan delta via sin webbläsare 
och kompletteras med programmet Mural för föreläsningar och grupparbeten och praktiska övningar. Den 
digitala bikupan heter i Zoom Breakout rooms.  

Någon vecka innan kursstart håller vi en introduktion till de digitala verktygen för att alla ska kunna använda 
verktygen i programmen under kursen på ett enkelt sätt.

Medborgardialog i samhällsbyggnads- 
processen – varför då?

Tid och genomförande
Två halvdagar 10 och 17 november mellan 13 och 16. I kursen 
används programmen Zoom och Mural. Inga program behöver 
laddas ned på din egna dator för att delta i kursen. Innan 
kursen genomförs hålls en introduktion till verktygen för de 
kursdeltagare som önskar det.

Avgift
Medlemmar 4 000 kr exkl. moms  Icke medlemmar 5 000 kr 
exkl. moms  Medlemmar under 30 år 2 750 kr exkl. moms.

Vill Du bli medlem? Bli medlem först på www.sverigesstads-
byggare.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 12 oktober 2020. Gå in på 
www.sverigesstadsbyggare.se eller klicka här för att komma 
direkt till anmälningssidan.

Betalning
Betalning av konferensavgiften sker mot faktura som skickas 
från Föreningen Sveriges Stadsbyggare.

Avanmälan
Anmälan är bindande efter den 12 oktober 2020, men kan 
överlåtas på annan person inom organisationen. Avanmälan 
måste ske skriftligt till föreningen.

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: Kansliet på Föreningen Sveriges Stads-
byggare, e-post: info@sverigesstadsbyggare.se. tel 08-20 19 85

Allmän information

Välkommen med din anmälan!

www.sverigesstadsbyggare.se
www.sverigesstadsbyggare.se
www.sverigesstadsbyggare.se
https://axacoair.se/go?e0hD3aTy
mailto:info%40sverigesstadsbyggare.se?subject=


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

13.15 Medborgardialogens historiska och teoretiska  
 sammanhang 

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?

13.35 Paus
13.40 Varför medborgardialog?

Vi fortsätter att nysta i frågan om varför medborgar- 
dialog blir allt vanligare idag men går från de stora 
pendelsdragen till mer konkreta svar på frågor 
som: Vilka tendenser i samhället är medborgar- 
dialogen ett uttryck för? Vilka ”problem” är det  
man vill lösa? Vilka är de potentiella effektivitets-  
respektive demokrativinsterna? 

13.55 Vad betyder delaktighet? 
Vi går igenom ett antal grundläggande begrepp 
som medborgardialog, brukarinflytande, boende-
inflytande och delaktighet. Vad betyder de egent-
ligen? Huvudfokus riktas mot paraplybegreppet 
delaktighet som bland annat illustreras med  
Huddinges delaktighetsspektrum och Sherry 
Arnsteins ”Ladder of Citizen Participation”. Kort 
föreläsning kombineras med samtal i grupper. 

DAG 1   10 november kl. 13-16

14.30 Paus
14.40 Dialogens framgångsfaktorer  

Vi går igenom ett antal framgångsfaktorer i 
arbetet med medborgardialog. Här handlar 
det såväl om vikten av tydlighet kring syfte och 
påverkansutrymme som om kommunikation, 
återkoppling, styrning, roller, ansvar, målformule-
ring, rekrytering, mötesmetodik och utvärdering. 
Resonemangen illustreras med konkreta exempel 
från verkligheten och avslutas med gemensam 
reflektion i smågrupper. 

15.20 Paus
15.25 Hur når vi fler? 

En av de främsta riskerna med medborgardialog 
handlar om att resursstarka människor deltar 
i högre utsträckning än svagare grupper. Det 
innebär en risk för ökad ojämlikhet ifråga om 
makt och inflytande. Hur kan vi sänka trösklarna 
och göra processen mer inkluderande? Hur kan vi 
förhålla oss till ett begrepp som representativitet? 

15.45 Avslutande reflektioner och utvärdering av   
 dagen 

Vi avslutar dagen med gemensamma reflektioner 
och individuell utvärdering. 

16.00  Slut

DAG 2   17 november kl. 13-16

13.00 Inledning
Vi går igenom dagordningen och delar tankar 
med varandra om lärdomarna från förra kurs- 
tillfället.

13.15 Mötesmetodikens byggstenar 
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 och grundläggande arbets-
former. Syftet är att ge deltagarna verktyg för att 
kunna skräddarsy sina egna workshops utifrån 
behov. 

13.25  Förberedelser och samtalsledning 
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. I varje medbor-
gardialog har samtalsledaren en avgörande roll, 
som består i att skapa ramar för mötet, stimulera 
till samtal och fördela ordet så att alla kommer 
till tals. Vad handlar samtalsledning om? Vad ska 
en bra samtalsledare tänka på? Finns det några 
knep? Här bidrar såväl kursledare som deltagare 
med sina erfarenheter. 

13.45 Paus 

13.50 Digitala verktyg för dialog
Idag erbjuder de digitala verktygen stora möjlig-
heter att skapa kreativa former för dialog, som 
kan ske såväl i fysiska som virtuella rum. Kursdel-
tagarna får ta del av ett antal konkreta exempel 
och resonera kring metodernas användnings- 
områden, styrkor och begränsningar. 

14.20 Open Space och World Café 
Det bästa sättet att lära sig något är många gånger 
att få prova på i praktiken. Här får kursdeltagarna 
möjlighet att prova två interaktiva mötesformer 
kallade Open Space och World Café. Vi testar, 
diskuterar metodernas för- och nackdelar och  
funderar på hur de anpassas till olika samman-
hang, såväl i den fysiska som den virtuella världen. 

15.25  Paus
15.30 Exempel på skräddarsydda workshops  

Kursledaren delar med sig av några praktiska 
exempel från verkligheten där upplägget skräd-
darsytts utifrån syfte, målgrupp och behov. Vi 
reflekterar kring de avvägningar som gjorts och 
relaterar exemplen till den inledande genom-
gången av mötesmetodikens olika byggstenar. 
Hur har mötets byggts upp och varför? 

15.45 Avslutande reflektioner och utvärdering av   
 dagen 

Vi avslutar dagen med gemensamma reflektioner 
och individuell utvärdering.

16.00 Slut




