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3) En interventionsstudie avslutade projektet, där forskarna var med och förändrade annonsernas utformning 
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Omslag: Lena Levin, VTI 

Förord 

Föreliggande rapport är en slutrapportering av ett forskningsprojekt kallat Jämställdhet i 
samråd (JämSam). Projektet som drivits av WSP Samhällsbyggnad och VTI tillsam-
mans är finansierat av Vägverket genom Celest, ett virtuellt forskningscentrum. Från 
2010 är Vägverket omorganiserat och ingår i Trafikverket.  

Bakgrunden till projektet är att tidigare arbeten och studier har indikerat att många sam-
rådsmöten domineras av män över 60 år. Detta är även något som olika projektledare 
inom Trafikverket har identifierat. Vi menar att detta förhållande skulle kunna innebära 
ett flertal implikationer för samhällsplaneringen. Flera frågor väcks: till exempel, för 
vem genomförs egentligen samråd? Vilka aktörer ges möjlighet att delta i samhälls-
planeringen? För att undersöka detta vetenskapligt inleddes projektet Jämställdhet i 
samråd.  

Projektet har genomförts som tre delstudier: 

Delstudie I – Explorativ studie inklusive metodutveckling  

Delstudie II – Annonsstudie  

Delstudie III – Interventionsstudie inklusive sammanställning och utvärdering av 
resultaten från de tidigare delstudierna. 

Inom ramen för projektet har även en kandidatuppsats genomförts vid Södertörns 
högskola under våren 2008, Mine Yazar: Jämställdhet i samråd? Vidare har en 
magisteruppsats genomförts vid Linköpings universitet 2008, Mia Olsson: På lika eller 
olika villkor? En kvalitativ studie om kvinnors deltagande på samråd. 

Projektet har delredovisats dels i en lägesrapport i januari år 2008, dels som en annons-
rapport i december år 2008. Det har också presenterats på Transportforum i Linköping 
åren 2008, 2009 och 2010. Internationellt har projektet presenterats vid International 
Association for Impact Assessment (IAIA) konferenser i Perth år 2008, i Ghana år 2009 
samt vid Transportation Research Board (TRB) i Kalifornien år 2009. 

Denna rapport utgör en slutrapport där resultaten från de tre delstudierna presenteras 
och diskuteras. Utöver rapporten har även en så kallad verktygslåda sammanställts med 
tips och råd som är utformade för att vara till nytta för dem som ska genomföra samråd 
med allmänheten i liknande projekt.  

I projektet har större vägprojekt varit i fokus men erfarenheter som framkommit under 
projektets gång bedöms vara relevanta även för andra typer av projekt där miljön och 
allmänheten blir berörda. 

Deltagande forskare i projektet har varit: Charlotta Faith-Ell (WSP), Lena Levin (VTI), 
Elina Engelbrektsson (WSP), Emmy Dahl (VTI) och Susanna Nilsson (WSP). 
Statistiker Per Henriksson (VTI) och Janet Yakoub (VTI) har bearbetat enkätsvar. 
Examensarbetare Mine Yazar Södertörns högskola, har bidragit till litteraturstudien. 

Projektet har bedrivits i nära samarbete med Vägverkets regioner Norr, Mälardalen, 
Stockholm, Väst och Skåne samt med huvudkontoret i Borlänge. Vi vill härmed tacka 
projektledarna som deltagit i projektet för deras entusiastiska deltagande. 

Linköping juni 2010 

Charlotta Faith-Ell    Lena Levin 
Uppdragsansvarig   Bitr. uppdragsansvarig 
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Extern peer review har genomförts 29 juni 2009 av Margareta Nilsson, Stockholm. 
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Mr Prosser said, “You were quite entitled to make any suggestions or 
protests at the appropriate time, you know.” 

“Appropriate time?” hooted Arthur. “Appropriate time? The first I knew 
about it was when a workman arrived at my home yesterday. I asked him 
if he’d come to clean the windows and he said no, he’d come to demolish 
the house.” 

“But Mr Dent, the plans have been available in the local planning office 
for the last nine months.” 

“Oh yes, well, as soon as I heard I went straight round to see them, 
yesterday afternoon. You hadn’t exactly gone out of your way to call 
attention to them, had you? I mean like actually telling anybody 
anything.” 

“But the plans were on display….” 

“On display? I eventually had to go down to the cellar to find them.” 

“That’s the display department.” 

“With a flashlight.” 

“Ah, well, the lights had probably gone.” 

“So had the stairs.” 

“But look, you found the notice, didn’t you?” 

“Yes,” said Arthur, “yes I did. It was on display in the bottom of a locked 
filing cabinet stuck in a disused lavatory with a sign on the door saying 
‘Beware of the Leopard’.” 

 

 Hitchhiker’s Guide to the Galaxy,  

 Douglas Adams, 1979 
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Jämställdhet i samrådsprocesser vid svenska vägprojekt. Genusperspektiv på 
annonsering, deltagande och mötesinteraktion vid samråd med allmänheten 

av Charlotta Faith-Ell, Lena Levin, Elina Engelbrektsson*, Emmy Dahl**, 
Susanna Nilsson* och Mine Yazar 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 

Sammanfattning 

Forskning om jämställdhet, genus och transporter har i liten utsträckning studerat hur 
deltagandet ser ut fördelat mellan könen och hur kvinnor och män kommer till tals i 
samrådsprocesser om stora infrastrukturprojekt. Tidigare mätningar har visat att männen 
dominerar samråden numerärt och att medelåldern på deltagarna är hög.  

Samråd är en process som inleds i förstudieskedet och pågår under hela planeringen och 
projekteringen av en väg. Syftet med samrådsprocessen är att kommunicera projektet 
med en vidare krets och att samla in synpunkter om vägens sträckning och dess 
påverkan på miljön och dem som är berörda. Samråd med allmänheten brukar ofta 
utformas som publika informationsmöten eller ”öppet hus”. Även andra mötesformer 
och skriftliga samråd förekommer. 

I föreliggande forskningsprojekt studeras samråd där Vägverket (nu: Trafikverket1) 
inbjudit allmänheten. Dessutom genomfördes en delstudie av annonsmaterial som 
Vägverket producerade och publicerade för att bjuda in allmänheten till samråden. 

Syftet med forskningsprojektet är att undersöka hur samråden vid svensk vägplanering 
ser ut i praktiken, vilka som kommer på samråd och hur de kommer till tals. Projektet 
har studerat kvinnors och mäns deltagande vid sammanlagt 16 samrådsmöten som 
arrangerades av dåvarande Vägverket (nu Trafikverket) under 2007 och 2008. Syftet är 
också att försöka öka jämställdheten i samråden med allmänheten. 

Flera olika metoder för datainsamling och analys har använts:  
 enkäter och statistikanalys av enkätsvar 

 inspelning och mätning av tal-/svarstid vid samrådsmöten 

 narrativ analys av samtalsinteraktion på samrådsmöten 

 innehållsanalys av minnesanteckningar från samrådsmöten 

 deltagande observationer vid samrådsmöten 

 innehållsanalys av annonsmaterial 

 intervjuer och analys av intervjusvar med personal som arbetar med samråd.  

                                                 
 WSP Sverige AB 
 VTI 
 Södertörns högskola 
1 Från 2010 ingår Vägverket i det nya Trafikverket. Eftersom projektet genomfördes före 2010 används 
myndighetsnamnet Vägverket i denna rapport. 
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Projektet innehåller tre delstudier. 
1) En explorativ studie som visar att 26 procent av de 305 deltagarna på samråds-

mötena var kvinnor. De kvinnor som kom på mötena var mer aktiva än männen 
procentuellt sett, fler frågor ställdes av kvinnor i förhållande till antal deltagande 
kvinnor. Både kvinnorna och männen var nöjda med informationen på mötena. 
Mätning av samtalstid (frågor och svar) visar att de män som talar på mötena 
talar längre i sekunder räknat, men att både kvinnor och män får lika mycket 
utrymme i svaren från vägprojektens experter. Deltagarna vid samråden karak-
täriseras av att de har högre utbildning än genomsnittet i riket. I den explorativa 
studien framkom att rekryteringen till samrådsmötena troligen var en orsak till 
att mötena attraherar vissa deltagargrupper mer än andra. 

2) En separat delstudie som analyserade annonser till samråden. Annonsstudien 
visar att de flesta annonserna till samråd sker efter en mall och att de ofta är 
tekniskt orienterade. Forskarna föreslår istället en mer dialoginriktad annons. 

3) En interventionsstudie avslutade projektet, där forskarna var med och förändrade 
annonsernas utformning, vilket resulterade i att något fler kvinnor kom till 
mötena: 32 procent av de 426 personer som deltog. Fler medelålders och äldre 
deltog i de samråd som ingick i interventionsstudien.  

 

Forskarna har inte sökt upp dem som väljer att inte komma på samråden. Projektet kan 
därför inte avgöra varför vissa grupper väljer att inte delta i samråden.  

Många av dem som kom till mötena hade viss förhandsinformation och/eller stort 
intresse för det nya vägprojekt som samrådet gällde. Både kvinnorna och männen var 
nöjda med informationen på mötena. Enkätsvaren visar att kvinnorna tenderade att vara 
något mer nöjda med innehållet på mötet men flera kvinnor än män uppgav att de gärna 
såg andra samrådsformer. De förslag som nämndes var enkäter eller fokusgrupper med 
dem som är berörda av vägprojektet. 

Resultaten från den explorativa studien visade att de kvinnor och män som kom på 
samråden var ungefär lika engagerade och intresserade av vägprojektet. Även om 
ämnen som initierades av kvinnor och män skilde sig något åt. 

Ämnen och frågor som initierades av kvinnor respektive män:  
 natur- och miljöfrågor tas upp av både kvinnor och män 

 trafiksäkerhet är också en fråga för både kvinnor och män 

 frågor som tas upp oftare av män är ekonomi, tekniska fakta om vägen och 
framkomlighet 

 medan vägens utformning och alternativa sträckningar intresserar både kvinnor 
och män 

 markägarfrågor är ett manligt tema 

 kvinnor frågar om samrådsproceduren/processen; hur arbetet går till och om 
tidplanen, samt hur man gör för att komma till tals och få sin information 
registrerad. 

I den explorativa studien framkom att rekryteringen till samrådsmötena troligen var en 
orsak till att mötena attraherar vissa deltagargrupper mer än andra. Därför genomfördes 
en separat delstudie som analyserade de annonser som inbjöd till samråden. Annons-
studien visar att det flesta annonserna till samråd sker efter en traditionell mall. 
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Annonsstudien identifierade fyra olika typer av annonser: den tekniska annonsen, den 
praktiska annonsen, den uppmanande annonsen och den dialoginriktade annonsen. I de 
flesta fall då samrådsprocesser annonserades för allmänheten användes en relativt 
teknisk annons vars form och innehåll kräver en viss förförståelse om planeringen av 
vägprojekt och myndighetens (Vägverket) verksamhet. 

Utifrån de resultat som framkom i den explorativa studien och annonsstudien 
designades interventionsstudien. I interventionsstudien reviderades annonser, i de flesta 
fall med ganska små förändringar för att få dem mer inbjudande och dialoginriktade. 
Exempelvis genom att tydliggöra att man ville ha in synpunkter från olika grupper och 
att man såg en fördel i att både kvinnor och män kom på samrådsmötet.  

Resultaten från interventionsstudien visar ett något större deltagande av kvinnor än i 
den explorativa studien. Samtidigt är åldersfördelningen något högre. Fler medelålders 
och äldre deltog i interventionsstudien, men även fler medelålders och äldre män än i 
den explorativa studien. Andelen deltagare i gruppen 25–44 år minskade medan 
gruppen 65–79 år ökade i interventionsstudien jämfört med den explorativa studien. 
Detta innebär att tanken att försöka öka andelen yngre samrådsdeltagare genom en mer 
dialoginriktad annonsering i interventionsstudien inte fungerade på det sätt som 
forskarna förväntade sig. 

I enkäterna framkom att närmare 50 personer av dem som kom på samråden inte hade 
sett annonseringen eller tyckte att annonseringen varit bristfällig och därför fick 
information om samrådet på andra sätt (till exempel internet och grannar som 
informerade). De personer som uppgav att de inte hade sett annonsen fanns 
företrädesvis i åldersgruppen 25–44 år. Orsaken till att många missade annonseringen 
var att de inte hade läst den lokala dagstidningen där annonsen var införd. I de 
mediestudier som regelbundet genomförs av svenska SOM-institutet framkommer att 
ungdomar och unga vuxna i allt högre utsträckning väljer bort dagstidningar till förmån 
för internet, sms-nyheter och gratistidningar eller att de läser en morgontidning mer 
oregelbundet än vad tidigare generationer gör. Det är således fler medelålders och äldre 
som tar del av annonseringen, så som den ser ut enligt nuvarande informationsrutin. Det 
kan vara en förklaring till att medelåldern är hög på samråden.  

För vägplaneringen är det lika viktigt att nå yngre grupper. Andra generationer, inte 
minst ungdomar, kan ha andra krav och förväntningar på vägtransportsystemet. I de 
större projekten som ofta har långa tidsperspektiv är det extra viktigt att yngre 
generationer har en möjlighet att göra sin röst hörd eftersom det är de som kommer att 
använda vägen när den blir klar.  

Forskarna föreslår mer varierade samrådsformer för att även ungdomar och unga 
barnfamiljer ska ha möjlighet att delta. Lokalen och tidpunkten för samrådet kan också 
ha betydelse för vilka som kommer. De möten som studerades var alla förlagda i 
närheten av det tänkta vägprojektet i bygdegårdar, församlingshem och liknande. 
Majoriteten av mötena var på kvällstid med start vid 18–19-tiden, vilket innebär att 
vissa grupper (exempelvis barnfamiljer) kan ha svårt att komma. Majoriteten av dem 
som kom till samråden färdades med bil och vid majoriteten av samråden gick det inte 
att ta sig både till och från mötet med kollektivtrafik. Detta utpekas som ett problem av 
forskarna. Forskarna pekar också på att jämställdhetsaspekten måste hanteras hela 
vägen i planeringen, i inget av samråden togs frågan upp hur intressen från olika 
grupper hade tagits in i planeringen från början. 

Fortsatt forskning och tillämpning av jämställdhet i transportplaneringen behövs. Det 
finns också andra viktiga dimensioner som behöver studeras i större utsträckning. 
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Åldersperspektivet som framkom i föreliggande projekt behöver beforskas vidare för att 
nå och engagera fler unga människor. Aspekter som inte studerats i denna rapport men 
som också förtjänar att uppmärksammas är till exempel etnicitet och även hur 
människor med olika funktionsnedsättningar kommer till tals.  

Ett förslag är att utforma rutiner för att arbeta mer systematiskt med sociala 
konsekvensanalyser i samband med vägplanering där genus och jämställdhet kommer in 
som en viktig del i analysen.  

Utifrån de erfarenheter som framkom i forskningsprojektet har en praktiskt inriktad 
“verktygslåda” sammanställts för dem som ska anordna samråd. Verktygslådan ligger 
som ett avslutande kapitel i rapporten. 
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Gender equality of public participation in Swedish road building projects. A 
gender perspective on announcements, participation and interaction in public 
meetings 

by Charlotta Faith-Ell, Lena Levin, Elina Engelbrektsson*, Emmy Dahl**, 
Susanna Nilsson* and Mine Yazar 

 

Summary 

Research on gender equality and transportation has to a small amount studied partici-
pation of women and men in public hearings concerning large infrastructure projects. 
Previous measures show that men dominate the hearings and that the average age 
among the participants is high. 

Public participation is a process that starts in the beginning of the planning of a road 
project and should run through the whole planning process. Public participation aims at 
involving individuals and groups that are affected by a proposed action subject to a 
decision-making process or are interested in it. Among the basic principles of public 
participation it is argued that public participation should be inclusive and equitable, i.e. 
to ensure that all interests and groups are respected. The aim with the public hearings is 
also to take care of various arguments and ideas about the new road. The public 
hearings are often carried out as large information meetings or open house meetings. 

The aim of the current project was twofold: firstly to increase knowledge of women’s 
and men’s participation and their opportunities to take part in and influence on equal 
terms, secondly to intervene in the process and increase gender equality in the public 
meetings. The core questions for this paper are: How do women and men take part in 
the meetings and how do they judge it? What questions are discussed by women and 
men respectively? How do the experts answer questions from women and men, do they 
develop answers in same way or do they discriminate somebody in any specific way? 
Which methods can be used to increase equal participation? Are there other forms of 
meetings that are more tempting for women?  

The research project studied participation of women and men on totally 16 meetings 
arranged by the Swedish Road Administration during 2007 and 2008. The project 
contains three different studies: 

1. An explorative study which shows that 26 per cent of 305 the participants were 
women. The women who attended the meetings were more active than the men; 
they asked more questions in proportion to the number of attending women. 
Both women and men said they were confident with the information at the 
meetings. Counting the spoken time (of questions and answers) in seconds 
shows that men who talked at the meetings did longer speech turns and argued a 
lot more for their opinions. However, both women and men got the same answer 
time from the road experts. The participants were characterized by higher educa-
tion than the average of the nation. The explorative study showed that the 
recruitment to the meetings probably was one of the reasons that the meetings 
attracted some groups of people more than others. 

                                                 
 WSP Sverige AB 
 VTI 
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2. A separate study was created to investigate the announcements to the meetings. 
The announcement study showed that most of the announcements were created 
from a template that was rather technically oriented. The researchers suggested 
instead more dialogically oriented announcements. 

3. In an intervention study that finished the project, the researchers interacted and 
changed the form of the announcements to a more dialogically oriented 
approach. Thus a few more women attended the meetings: 32 per cent of the 426 
participants were women. Also, more middle aged and older people attended the 
meetings in the intervention study.  

Processing and analyses of data consisted of statistical analyses of questionnaires, 
content analyses of field notes and minutes of the meetings, counting of time for 
questions and answers, narrative analysis of tape recorded meeting conversation, 
transcriptions and thematic content analysis of interviews. 

The number of women and men varied between the meetings: in the explorative study 
women participation varied from 60 per cent to none, and in the intervention study from 
42 per cent to 26 per cent. The people who attended meetings in the explorative study 
were generally older and had a higher education than the average population. The 
participants in the intervention study were also older than the average but held the same 
educational level as the majority of the Swedish population. The majority had no 
children under 18 years old (71% in the explorative study and 68 % in the intervention 
study). In both studies the participants had higher incomes than an average citizen. The 
majority also went by car to the meetings. In the intervention study no one came by bus 
to the meetings. 

The research project suggests more varied public participation hearings or meetings in 
order to attract younger people and families with children, and also more women. The 
location and time of the meetings may also be important for the participants. The 
meetings studied in this project were located in the neighbourhood of those who were 
supposed to be concerned in the early evening hours and took usually about two or three 
hours (from 6 or 7 p.m. until about 9 or 10 p.m.). Instead the meetings need to be 
located close to work places, schools or leisure activities that assemble a lot of people. 
The majority of those who participated in the meetings in the research project were 
travelling by car, and to the majority of the meetings it was only possible to go by car, 
bicycle or walking, since no public transport was accessible. That is pointed out as a 
problem by the researchers.  

It is argued to put more emphasis on contextual factors; the diversity in communities of 
practice, and in forms of gender combined with various other categorisations and 
positions such as age, ethnicity, social and economic features, bodily characteristics and 
impairments in relation to the environment. 

The researchers also pointed out that a gender equality perspective needs to be managed 
within the whole road planning process and not only with focus in the public participa-
tion process. At none of the meetings information was given about how the interests of 
various groups would be taken care of from the beginning of the planning. 

There is a need for more research on the planning of the transportation system and 
especially on early stages of the planning process; e.g. what does gender mean for the 
planners and experts involved? How does gender influence specialist knowledge? 

From the experience of the project the researchers also have written a ‘toolbox’ (in 
Swedish) for road project managers, which is included in the report. 
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1 Inledning 

I föreliggande rapport redovisas och diskuteras resultaten från ett forskningsprojekt som 
har studerat jämställdhet och genus i Vägverkets2 samråd med allmänheten. Ett av 
bakgrundsproblemen som låg till grund för forskningsuppdraget var det låga deltagan-
det från kvinnor på de samrådsmöten som anordnas i samband med vägplaneringen.  

En utgångspunkt var också det tidigare sjätte transportpolitiska delmålet som pekar på 
allas möjlighet att påverka utformningen av och använda vägnätet i Sverige:  
 

Transportsystemet ska utformas så att det svarar mot både kvinnors och mäns transportbehov och 
kvinnor och män ska ges samma möjlighet att påverka transportsystemets tillkomst, utformning 
och förvaltning. Deras värderingar ska vidare tillmätas samma vikt (Proposition 2005/06:160, 
2006).  

Detta delmål ingår i de målbeskrivningar som omfattar hela transportsystemet och där 
anges att transportpolitikens mål ska vara att säkerställa en samhällsekonomiskt effektiv 
och långsiktigt hållbar transportförsörjning för medborgarna och näringslivet i hela 
landet. De transportpolitiska målen är under utveckling. Målet omarbetades under år 
2009 men den här rapporten förhåller sig till det tidigare målet eftersom det var det 
målet som låg som grund för Vägverkets jämställdhetsarbete vid tidpunkten för 
forskningsprojektets start. 

Forskningen kring ett jämställt transportsystem fokuseras ofta på kvinnors och mäns 
resmönster och resvanor samt deras värderingar i dessa frågor. Kvinnors och mäns 
deltagande och inflytande i transportsystemets utformning och planering har däremot 
inte studerats i samma utsträckning. Genom tidigare mätningar vet man att få kvinnor 
går på de samrådsmöten som arrangeras i samband med nya infrastrukturprojekt 
(Faith-Ell, 2006; Levin, 2005). Vidare är ofta även ungdomar underrepresenterade 
(op.cit). Man vet att många kvinnor väljer att inte delta, men inte vilka alternativa 
samrådsformer som bättre skulle kunna appellera till kvinnors engagemang. 

Mot bakgrund av dessa kunskaper utformades JämSamprojekt. Med utgångspunkt i 
tidigare forskning konstaterades att denna studie behövde grundas empiriskt med fall-
studier. Projektet inleddes därför med en explorativ fallstudie för att fördjupa kun-
skaperna om kvinnors och mäns engagemang och deltagande i relation till transport-
utvecklingen och frågor omkring lokala vägutbyggnader. Exempelvis ville man ha 
fördjupade kunskaper om vilka frågor kvinnor och män väljer att ta upp och när och hur 
mycket de deltar i diskussionen samt hur kvinnor och män uppfattar premisserna för 
deltagande i samrådsprocessen: till exempel mötesform, tid och plats (Faith-Ell & 
Levin, 2008). 

Rapporten är uppdelad i elva kapitel. De första två kapitlen (kap. 1–2) ger en bakgrund 
till projektet och en beskrivning av teoretiska perspektiv och tidigare forskning. Därefter 
kommer en beskrivning av de vetenskapliga metoder som använts i projektet (kap. 3). 
Efterföljande fem kapitel (kap. 4–8) redovisar och diskuterar resultaten från de olika 
studierna uppdelat efter följande teman: Annonsering, Samrådsdeltagarna och deras 
bakgrund, Samspelet under samrådet, Hur samrådet upplevs/uppfattas av deltagarna 
samt Projektledarnas syn. Därefter följer en sammanfattande diskussion (kap. 9) samt 
slutsatser och rekommendationer (kap. 10). Rapporten avslutas med en så kallad 

                                                 
2 Sedan 1 april 2010 ingår Vägverket i Trafikverket. Eftersom detta forskningsprojekt genomfördes före 
organisationsförändringen används myndighetsnamnet Vägverket i rapporten. 
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verktygslåda som består av praktiska tips till projektledare som vill utveckla sina 
samråd (kap. 11). Verktygslådan är tänkt att kunna läsas fristående från den övriga 
rapporten. 

 
1.1 Bakgrund  

Samråd som metod för att konsultera berörda personer och organisationer har sitt 
ursprung i ett krav inom ramen för miljökonsekvensbeskrivning som regleras i 
miljöbalken. Miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) har sitt ursprung i USA:s National 
Environmental Policy Act NEPA 1969 (Balfors, 1994; Glasson, Therivel, & Chadwick, 
1999). I Sverige har det funnits krav på miljökonsekvensbeskrivning (MKB) i samband 
med vägplaneringen sedan år 1987 (Eriksson, 1991). Ända sedan ursprunget i NEPA 
har samråd med allmänheten utgjort en av hörnstenarna i MKB-processen (Glasson 
m.fl., 1999). I svensk vägplanering regleras samråd i 6 kap. i miljöbalken (SFS 
1998:808). Vidare regleras samråd i vägplaneringen i Vägverkets författningssamling. 
Om man ser till hur samråd regleras i miljöbalken och Vägverkets författningssamling 
så pekar inget av dessa regelverk på att man måste ta hänsyn till sammansättningen av 
deltagarna utifrån genus, etnicitet, ålder etc. vid samråden. 

I vägplaneringsprocessen utgör samråd ett samlingsbegrepp för flera olika aktiviteter 
som syftar till att kommunicera projektet med en vidare krets, att samla in synpunkter 
samt att få miljökonsekvensbeskrivningen godkänd av Länsstyrelsen. Samrådet inleds i 
förstudieskedet och är en process som pågår under hela planeringen och projekteringen 
(se figur 1). Antalet samrådstillfällen anpassas så, att samrådskretsen ges möjlighet att 
förstå och påverka projektets inriktning inför viktiga ställningstaganden. Formen för 
samrådet är relativt öppen, samråd kan ske både skriftligt och muntligt. Samråd sker 
med ett antal olika aktörer. De vanligaste aktörerna är: 

 Länsstyrelse – deltar i samråd om åtgärden kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan. Lämnar även synpunkter på avgränsning av MKB med mera. 
Medverkar i underhandsdiskussioner om metoder för bedömning av skada och 
andra konsekvenser. Avgör i slutänden om miljökonsekvensbeskrivningen ska 
godkännas eller inte 

 Allmänhet och organisationer – deltar i samråd och lämnar synpunkter på 
projekt förslaget 

 Sakägare – deltar i samråd och markägarsammanträden 
 Andra myndigheter och berörda kommuner – deltar i samråd och yttrar sig vid 

remissförfarande. 

 

Underlaget för samråden innehåller bland annat en problembeskrivning samt det under-
lag som behövs med hänsyn till ställningstaganden i det aktuella vägplaneringsskedet. 
Resultatet av samrådet redovisas i en samrådsredogörelse som successivt uppdateras 
och fogas till förstudien, vägutredningen respektive arbetsplanen. Separata samråds-
redogörelser upprättas normalt för respektive skede. I samrådsredogörelsen redovisas 
hur miljöbalkens samrådskrav enligt kapitel 6 om innehåll tillgodosetts. Vidare redo-
visas hur samrådet genomförts, de synpunkter som framförts och hur inkomna syn-
punkter har behandlats (Vägverket, 2008).  

Samrådskrav finns i flera lagar och i respektive skede måste flera samrådskrav samord-
nas så att deltagarna kan få alla sina olika frågor behandlade vid ett och samma sam-
rådstillfälle. Regelverken som reglerar samråd i samband med vägplanering är 
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Miljöbalken (SFS 1998:808), Väglagen (SFS 1971:948), Plan- och bygglagen (SFS 
1987:10) samt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2007:223).  

 

Förstudie
• Samråd med Lst inför beslut om betydande miljöpåverkan
• Samråd med andra myndigheter och berörda kommuner
• Samråd med allmänheten och organisationer

Vägutredning
• Samråd med Lst
• Samråd med andra myndigheter och berörda kommuner
• Samråd med allmänheten och organisationer

Arbetsplan
• Samråd med Lst
• Samråd med andra myndigheter och berörda kommuner
• Markägarsammanträde
• Samråd med allmänheten och organisationer

Förstudie
• Samråd med Lst inför beslut om betydande miljöpåverkan
• Samråd med andra myndigheter och berörda kommuner
• Samråd med allmänheten och organisationer

Vägutredning
• Samråd med Lst
• Samråd med andra myndigheter och berörda kommuner
• Samråd med allmänheten och organisationer

Arbetsplan
• Samråd med Lst
• Samråd med andra myndigheter och berörda kommuner
• Markägarsammanträde
• Samråd med allmänheten och organisationer  

Figur 1  Samråd i Vägplaneringsprocessen (figuren ovan belyser några av kraven gällande 
samråd och ger ingen fullständig bild av processen). 

 

Samråd med allmänheten förekommer flera gånger i samband med planeringen av 
vägprojekt; i förstudie, vägutredning och arbetsplan. Varje projekt har en projektledare 
och det är dennes ansvar att se till att samråd kommer till stånd. Projektledaren är en av 
aktörerna vid samrådsmöten tillsammans med andra experter från myndigheten och 
inhyrda konsulter.  

Det kan i det här sammanhanget vara på sin plats att även reflektera över att myndig-
heten (Vägverket) konkurrerar om medborgarnas uppmärksamhet vad gäller samhälls-
planering med andra aktörer såsom andra myndigheter, kommuner och enskilda verk-
samhetsutövare. Sett till andra länder genomförs i Sverige fler miljökonsekvensbeskriv-
ningar (MKB:er) per år och antal medborgare än de flesta övriga EU länder (tabell 1).  
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Tabell 1  Uppskattat antal miljökonsekvensbeskrivningar per år, uppgifterna avser förhållandena 
efter 1999 (källa: SOU 2003:124). 

Land 

Uppskattat antal 
miljökonsekvensbeskrivningar per år, 
uppgifterna avser förhållandena efter 
1999 (källa: EU Kommissionen, 2003).3 

Antal medborgare 
(källa: Eurostat, 
2009) 

Österrike 10–20 8 355 00 

Belgien – Bryssel 20 

10 755 00 
Belgien – Flandern Ingen uppgift 

Belgien – Vallonien (bedöms ha ökat sedan perioden före 1999 
då antalet var 63) 

Danmark 100 5 511 00 

Finland 25 5 326 00 

Frankrike 6 000–7 000 64 351 000 

Tyskland (bedöms ha ökat sedan perioden före 1999 
då antalet var 1 000) 

82 050 000 

Grekland 1 600 11 257 00 

Irland 178 44 66 000 

Italien Ingen uppgift 60 053 00 

Luxemburg 20 494 000 

Nederländerna 70 16 487 000 

Portugal 92 10 627 000 

Spanien Ingen uppgift 45 828 000 

Sverige4  1 600–1 700 9 256 000 

Storbritannien 500 61 635 000 

 

Som nämndes inledningsvis finns det lagstiftade krav på att alla MKB-processer ska ge 
allmänheten möjlighet att delta i processen genom samråd. Om man gör antagandet att 
varje MKB-process håller ett till två samråd innebär det att i Sverige ställs stora krav på 
medborgarnas deltagande. 

I Sverige finns förväntningar på att planeringsprocesserna inom transportsektorn ska 
ingå i det genus- och jämställdhetsarbete som pågår inom samhällets offentliga verk-
samhet. De stora transportverken har på senare år mer målmedvetet sökt implementera 
genuskunskap i sin verksamhet (se t.ex, Gustavsson Brandt, Lindblad & Lindfors, 2005; 
SOU 2001:43; SOU 2001:44; Vägverket, 2003, 2006, 2009).  

Jämställdhetsarbetet inom offentliga förvaltningar och myndigheter har hittills domine-
rats av en strävan att minska skillnaden mellan kvinnors och mäns representation och 
makt i olika sammanhang (jfr Göransson, 2005). Föreliggande projekt fokuserar hur det 
går till i samråden i praktiken och knyter därför även an till mer praktiknära forskning 
om mötesinteraktion där kvinnor och män deltar. 

                                                 
3 Observera att dessa uppgifter är uppgivna före EU-direktivet om miljöbedömning för vissa planer och 
program trädde i kraft år 2004. 
4 Uppgiften är hämtad från Lindblom & Rodhén (2008). 
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Tidigare forskning har hävdat att kvinnors och mäns sätt att tala och interagera i mötes-
situationer generellt sett skiljer sig åt och att det därför skulle behövas alternativa 
mötesformer för att stimulera kvinnorna att delta i exempelvis samrådsmöten (se t.ex. 
Maltz & Borker, 1982). Forskning har också visat att kvinnor och män talar olika 
mycket och att männen ofta dominerar mötessituationer där både kvinnor och män 
deltar (för en vidare diskussion se t.ex. Ford, 2008). Senare forskning visar att både 
kvinnor och män kan känna sig hindrade att delta i diskussioner på grund av andras sätt 
att tala. Kunskapsmässiga och kulturella aspekter (inte enbart genus) kan också inverka 
vid samtal och möten. Tannen (1992) samt Kendall & Tannen (2001) har exempelvis 
gjort studier av kvinnors och mäns middagskonversation och av samtal i seminarier och 
sammanträden. Det verkar inte finnas något entydigt mönster vad gäller inflytandet hos 
kvinnor och män i mötessammanhang. De fåtal tidigare studier som gjorts visar att 
inflytandet varierar mellan olika samtals- och mötessituationer. Forskning om samtal 
och språk har också påvisat att klass och utbildningsnivå har betydelse och att det även 
har betydelse vilken status personerna har i kontexten där samtalet äger rum. Adelswärd 
(1999) har visat vissa olikheter mellan kvinnors och mäns samtalsstilar, men påpekat att 
det inte går att generalisera från en kontext till en annan (jfr Cameron, 2007). 

Fallstudier från tre städer i Storbritannien visade att de samråd som engagerade kvinnor 
ofta byggde på icke-hierarkiska former, nätverk och möten som tog hänsyn till kvinnor-
nas egen agenda. I Leicester, Sheffield och Birmingham framkom också att samhälls-
planerarna behövde kunskaper om heterogeniteten bland de kvinnliga medborgarna och 
att mötesformerna kunde behöva varieras eftersom kvinnor inte är en homogen intresse-
grupp (Booth, 1996; Rakodi, 1996). Flera tidigare studier av samråd i planeringspro-
cesser har fokuserat på medborgarinflytandet och demokratiaspekterna med fokus på 
olika lokala gruppers engagemang och möjlighet att påverka processen (se t.ex. Elliot & 
Williams, 2004; Isaksson, 2001; Lando, 2003; Rui, 2004; Storbjörk, 2001).  

Däremot finns mycket lite implementerbar forskning om vad som eventuellt skiljer 
kvinnors och mäns syn på och deltagande i offentliga samrådsprocesser inom transport-
planeringen. En utgångspunkt för föreliggande projekt var att det behövdes fler studier 
som analyserar och utvärderar samrådsprocesser medan de pågår samt vetenskapliga 
utvärderingar av de försök där man har lyckats få ökad kvinnorepresentation vid sam-
råden.  

Olika personer har olika maktresurser vilket spelar roll i exempelvis en mötessituation 
med allmänhet och experter i samband med samhällsplanering. Exempel på sådana 
resurser kan vara tillgång till information, expertkunskaper, erfarenheter från ämnesom-
rådet, organisatoriska kunskaper från tidigare mötessituationer, vana att tala inför stora 
grupper, utbildning och ekonomiska förutsättningar. Genom att man är medveten om 
dessa maktasymmetrier kan man hantera dem på ett pedagogiskt vis och ta tillvara del-
tagarnas varierande kunskaper och erfarenheter. 

 
1.2 Projektets syfte 

Projektets syfte är att öka kunskapen om hur kvinnor och män faktiskt kommer till tals 
vid samråd samt deras möjligheter att påverka beslutsprocessen. Detta genomfördes i en 
inledande explorativ fallstudie och en studie av Vägverkets annonsering inför samråden. 

Syftet är också att nå ökad jämställdhet i planeringsprocessen i samband med vägtrans-
portutbyggnad och att vidga förutsättningarna för en jämställd medborgardialog i sam-
band med vägplanering.  
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Projektet utgick ifrån följande frågeställningar:  

 Hur upplever kvinnor respektive män samrådsprocessen? 
 Påverkas kvinnornas respektive männens deltagande av hur inbjudan är 

formulerad? Har platsen för inbjudan (annonseringen) och möteslokalen någon 
betydelse för kvinnornas/männens deltagande? 

 Vilka frågor ställs av kvinnor respektive män vid samrådsmötena? 
 Vilka föreställningar, problem och möjligheter om vägprojektet framförs av 

kvinnor respektive män? 
 Hur bemöts och beaktas frågor och synpunkter från kvinnor respektive män? 
 Vilka är de största hindren för kvinnors respektive mäns närvaro och aktiva 

deltagande i samråden? 
 Hur ska kvinnor och män kunna delta i samråd på lika villkor?  
 Finns det andra samrådsformer som passar kvinnorna bättre? 
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2 Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 

I detta kapitel presenteras begrepp och teoretiska perspektiv som är relevanta för 
projektet. Inledningsvis diskuteras jämställdhet och genus samt vad som utgör grunden 
för samråd med berörd allmänhet i samband med större infrastrukturprojekt. Därefter 
refereras tidigare forskning och avslutningsvis sammanfattas kapitlet med ett avsnitt om 
relationen mellan genusforskning och jämställdhetspraktik. 

 
2.1 Jämställdhet 

Jämställdhet5 betyder enligt de definitioner som utvecklats av Jämställdhetsombuds-
mannen (JämO) att kvinnor och män har samma möjligheter, rättigheter och skyldig-
heter inom livets alla områden. Det gäller till exempel makt och inflytande, ekonomiskt 
oberoende, företagande, arbete, arbetsvillkor, utbildning och utveckling, ansvar för hem 
och barn samt frihet från könsrelaterat våld.6 

Sverige anses vara ett av länderna i världen med högst andel kvinnor i arbetslivet (cirka 
80 procent jämfört med cirka 86 procent för männen). Men Sverige har också en av de 
mest könssegregerade arbetsmarknaderna i världen. Kvinnor och män väljer olika typer 
av yrken och återfinns inom olika sektorer. Exempelvis inom gruppen "undersköterskor, 
förskollärare" är mellan 90–100 procent kvinnor, medan det i gruppen "lastbilsförare, 
byggnadsarbetare" är mellan 0–10 procent kvinnliga anställda (JämO, 2008). Jämställd-
het mäts ofta i kvantitativa mått men det finns även en uttalat kvalitativ del i den 
svenska jämställdhetsintegreringen.  

Kvantitativ jämställdhet innebär en jämn fördelning mellan kvinnor och män inom alla områden i 
samhället, till exempel inom olika utbildningar, yrken, fritidsaktiviteter och maktpositioner. Finns 
det mer än 60 procent kvinnor i en grupp är den kvinnodominerad. Finns det mer än 60 procent 
män i en grupp är den mansdominerad. Kvalitativ jämställdhet innebär att både kvinnors och mäns 
kunskaper, erfarenheter och värderingar tas tillvara och får berika och påverka utvecklingen inom 
alla områden i samhället (SCB, 2008: 5). 

 

Jämställdhetsintegrering (gender mainstreaming) beaktar såväl skillnader som likheter 
mellan kvinnor och män. Det handlar om att belysa och bryta system, processer och 
institutioner som orsakar ojämställdhet. Ett led i detta är att synliggöra ojämlika 
maktförhållanden för att sedan kunna omfördela makten och resurserna (Sveriges 
kommuner och landsting, 2008).  

För att synliggöra maktförhållanden behövs flera olika perspektiv. En utgångspunkt för 
förståelse av ojämställdheten är att kön inte enbart kan förstås utifrån biologiska 
skillnader mellan kvinnor och män. Därför har forskningen föreslagit begreppen ”socialt 
kön” eller ”genus”. 

 

                                                 
5 I svenska språket skiljer vi mellan jämställdhet och jämlikhet. Jämlikhet = alla individers lika värde och 
jämställdhet = lika villkor mellan kvinnor och män.  
6 Från 1 januari 2009 överfördes jämställdhetsfrågorna till Diskrimineringsombudsmannen (DO) och 
regleras inom den nya diskrimineringslagstiftningen. DO är en statlig myndighet som arbetar mot 
diskriminering och för allas lika rättigheter och möjligheter. År 2009 fick Sverige en ny diskriminerings-
lag som omfattar flera områden än den tidigare jämställdhets- och diskrimineringslagstiftningen. Nu 
omfattas diskriminering som har samband med kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk 
tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder, av samma 
lag (DO, 2009). 
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2.2 Genus 

Internationellt har genusforskare föreslagit att begreppet ”gender” (på svenska översatt 
till socialt kön eller genus) ska förstås som något som är socialt konstruerat – det vill 
säga någonting som vi ständigt skapar och omskapar tillsammans med andra människor 
– snarare än något som är på förhand givet (jfr Eveline & Bacchi, 2005; Scott, 1988)). 
På svenska introducerades genus på 1980-talet för att begreppsliggöra de sociala 
aspekterna av skillnader och likheter mellan kvinnor och män. Genus baseras på den 
kulturella tolkningen av de biologiska skillnaderna mellan kvinnor och män (Gothlin, 
1999).  

I genusbegreppet inkluderas människors tankar och tolkningar om vad som är kvinnligt 
och manligt, oavsett om det är en kvinna eller en man som utför den tolkade handlingen. 
Ett så kallat kvinnligt eller manligt beteende behöver inte vara bundet till det biologiska 
könet. När traditionella könsroller bryts försvinner ofta successivt det som tidigare har 
ansetts som typiskt kvinnligt respektive manligt. Genus handlar om att göra kön enligt 
Hirdman (2003) som pekar på att olika föreställningar och handlingar hjälper till att 
forma institutioner och strukturer. Det handlar om att se hur processer går till där 
människor formas till ”feminina” eller ”maskulina” genus. Hirdmans teori om genus-
system bygger på två bärande idéer: den första är dikotomin manligt-kvinnligt och den 
andra är hierarkin där mannen utgör norm. En”genusordning” eller ett ”genuskontrakt” 
som särskiljer och sorterar kvinnor och män skapas i samhället. Genusordningen är ofta 
omedveten och oreflekterad i vardagen. Vi förknippar exempelvis färger, beteenden, 
egenskaper, arbetsplatser, fritidsmiljöer, transportslag, med mera med kvinnligt eller 
manligt. Barn (flickor och pojkar) föds in i dessa kulturella tankemönster och formas 
som sociala varelser efter normer som de vuxna mer eller mindre medvetet gestaltar 
(Jämställ.nu, 2010).  

Att analytiskt skilja mellan det sociala och det biologiska könet har visat sig vara en utom-
ordentligt fruktbar utgångspunkt både för empiriskt inriktad forskning och för forskning av mer 
teoretisk art. Inte minst har själva distinktionen varit föremål för vetenskaplig reflektion och 
debatt. Centralt för genusforskningen – liksom för all god forskning – är att skilja frågan om vad 
någon eller något "gör" från frågan om vad någon eller något "är" och från hur någon anser att 
någon eller något "bör" vara (Borgström, 2008). 
 

Att vara genusmedveten i utbildning, forskning, myndighetsutövning eller näringslivs-
verksamhet innebär att vara medveten om sina egna och sina medarbetares föreställ-
ningar om kvinnligt och manligt samt att förstå hur det kan påverka organisationen och 
verksamheten. 

 
2.3 Samrådet en del av en demokratisk process 

När det gäller frågor om vilka som brukar bjudas in till samråd finns olika strategier. 
Från det strikt lagenliga (enligt Miljöbalken och PBL) kan inbjudan gå till dem som är 
direkt berörda, men även till en mer öppen inbjudan som går ut till intresserad allmän-
het. I PBL står bland annat att: ”sakägare och de bostadsrättshavare, hyresgäster och 
boende som berörs av programmet eller förslaget samt de myndigheter, sammanslut-
ningar och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av programmet eller förslaget 
skall beredas tillfälle till samråd” PBL 5 kap. 20 § (SFS 1987:10). 

Det internationella organet International Association for Impact Assessment (IAIA) har 
utfärdat riktlinjer (Best Practice) för dem som arbetar med samhällsplanering och sam-
råd i olika sammanhang. Där definieras samråd bland annat i termer av engagemang 
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från individer och grupper som är positivt eller negativt berörda av en föreslagen 
intervention (till exempel ett projekt, ett program, en plan eller en policy) och som 
direkt kommer att påverkas av en beslutsfattande process i ärendet eller är intresserade 
av den (IAIA, 2006). Olika nivåer av samråd, det vill säga deltagande i processen kan 
urskiljas, dels indirekt deltagande i form av att ta del av information, dels mer direkt 
deltagande via arbetsgrupper, förhandlingar och samarbetsprojekt med hög grad av 
delaktighet (André, Enserink, Connor & Croal, 2006). Det framgår av de nya rikt-
linjerna som togs fram av IAIA 2006 att man ska underlätta för och uppmuntra lekmän 
att ta del av informationen och delta i de samråd som ordnas. De grupper som berörs ska 
ha lika möjlighet att förstå och delta oavsett genus, etnisk bakgrund eller inkomst 
(André, m.fl., 2006). Detta innebär att grupper som inte kommer på de traditionella 
samråden kan behöva extra stöd och uppmuntran samt att samråden kan behöva an-
passas efter deras förutsättningar istället för tvärtom. Men det konstateras också att 
kommuner och olika andra myndigheter och organisationer som är ålagda att samråda 
med medborgarna ofta har sina egna regler och rutiner för hur samråd annonseras och 
organiseras. IAIA vill med sina riktlinjer få så många myndigheter och organisationer 
som möjligt att ha samma angreppssätt och vilja att ta del av medborgares engagemang 
och synpunkter. 

Genus har på senare år kommit att beskrivas som en ouppmärksammad dimension inom 
olika typer av konsekvensbeskrivningar och miljöbedömningar. Samhällsplaneringen 
(stadsplanering, planering av väg och järnväg, etc.) har länge ansetts som genusneutral 
och därför har det inte ansetts viktigt att särskilt uppmärksamma kvinnors och mäns 
deltagande eller åsikter i processen. Exempel på att denna föreställning fortfarande har 
fäste hos ett inte obetydligt antal samhällsplanerare har uppmärksammats i forsknings-
projektet Jämställd planering som genomfördes i samarbete mellan Umeå universitet 
och Umeå kommun. I rapporten Den jämställda staden? Om jämställdhet och delaktig-
het i stadsplaneringen (Wide & Hudson, 2008) presenteras bland annat resultaten från 
en undersökning där kommunerna i Sverige fick svara på ett utskick om hur de arbetar 
med att öka jämställdheten i sina planeringsprocesser. Flera personer uttryckte osäker-
het och några svarade att de tog avstånd från riktade åtgärder för att öka kvinnors del-
aktighet i stadsplaneringen bland annat med motiveringen ”vi särbehandlar inga grupper 
i planarbetet” (Wide & Hudson, 2008). 

I anslutning till föreliggande studie har två uppsatser författats av studenterna Mine 
Yazar vid Södertörns högskola och Mia Olsson vid Linköpings universitet. Yazar valde 
att göra en litteraturstudie över vad som skrivits om genus och MKB-processer7 
(internationellt används begreppet Impact Assessment, IA). Hennes resultat är i 
koncentrerad form integrerade i detta kapitel, i avsnitten: ”Intresse, deltagande och 
genus” och ”Miljövänligt beteende och genus”. Hon konstaterade att det var mycket lite 
som skrivits och vidgade därför sina sökningar till vetenskaplig litteratur om genus, 
deltagande och miljöengagemang även utanför MKB-området (Yazar, 2008). 

Olsson intervjuade kvinnor som deltagit i samrådsmöten vid ett vägprojekt i Kimstad 
utanför Norrköping (samrådet valdes av uppsatsförfattaren och ingick inte i JämSams 
fallstudier). Kvinnorna lyfte i intervjuerna fram intresset för den lokala platsen. Olsson 
drar slutsatsen att det lokala engagemanget visade sig starkt hos kvinnorna och var 
huvudorsaken till att de valde att delta i samrådet. Orten där de bor har de senaste åren 
präglats av avveckling i stället för samhällsutveckling och Olsson konstaterar att detta 

                                                 
7 MKB, Miljökonsekvensbeskrivning ska genomföras i samband med vägprojekt om dessa kommer att få 
avgörande betydelse för miljön. 
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verkar ha motiverat hennes informanter att aktivt delta och försöka förbättra utsikterna 
för orten både på längre och kortare sikt (Olsson, 2008).  

En del av kvinnorna såg i Olssons studie Vägverkets samråd som ett tillfälle att 
generellt föra fram ett engagemang för orten, medan andra uppgav att de enkom kom 
för att få svar på frågor som rörde det aktuella vägprojektet. Uppsatsförfattaren pekar på 
att informanternas olika syften med deltagandet också kan härröras till otydligheten 
inom samrådsprocessen: 

Om inte budskapet med samråd tydliggörs är det kanske inte svårbegripligt att förstå varför samråd 
många gånger tampas med ett lågt deltagarantal. De demokratiska grundvalen, att varje enskild 
individ ska ha rättighet att vara med och påverka vid beslutsfattande processer, har här inte blivit 
en fråga som berör mäns och kvinnors olika ställningar i sådana kontexter. Istället består proble-
matiken av att budskapet om de demokratiska möjligheterna inte gått fram. För att locka fler 
deltagare, inte bara kvinnor, utan även yngre deltagare som är i minoritet på Vägverkets samråd, 
bör funktionen och syftet klargöras. Således kanske den potentielle deltagaren kan motiveras att 
delta (Olsson, 2008: 38). 
 

Olsson fann också att kvinnorna tyckte att klimatet på mötet var inbjudande men att inte 
alla blev uppmärksammade när de begärde ordet och ville tala.  

Otydligheten i syftet med samråden är också ämnet för doktorsavhandlingen Samråd om 
Ostlänken: Raka spår mot en bättre demokrati? av Johan Wänström. Wänström (2009) 
tar upp spänningar och målkonflikter mellan å ena sidan den representativa demokratin 
som det svenska statsskicket vilar på och å andra sidan den kommunikativa direkta 
medborgardemokrati som samråden ger en viss ambition av att vara. De medborgare 
som deltar i samråd och kommer med förväntningar om att kunna påverka blir ofta 
besvikna, eftersom de i praktiken har mycket små möjligheter att förändra transport-
planeringen. De stora penseldragen är redan uppmålade i tidigare skeden av planerings-
processen och deras möjlighet att påverka när de kommer till samråd inskränker sig till 
enskilda delar av projektet. Ju längre projektet har pågått, desto mindre är utrymmet för 
att påverka.  

 
2.4 Intresse, deltagande och genus 

Mohai (1992) har utfört en stor studie rörande hur intresserade och delaktiga kvinnor 
och män är inom miljöområdet. Data till studien togs från en nationell studie, ”the 
Survey of Public’s Attitudes toward Soil, Water, and Renewable Resources 
Conservation Policy” (Fischer, 1980) sponsrad av the U.S. Department of Agriculture 
(USDA). Studien omfattade intervjuer med 7 010 kvinnor och resultatet visar att 
kvinnorna i undersökningen har ett marginellt större intresse för miljöfrågor än männen. 
Dock visar undersökningen att män har ett högre deltagande i miljöfrågor, till exempel 
de är oftare medlemmar i en miljöorganisation, vilket är förvånande eftersom ett högt 
intresse skulle kunna likställas med högt deltagande (Mohai, 1992). 

Mohais studie använder sig av teorier kring skillnader i politiskt deltagande för att för-
söka förklara skillnaden mellan kvinnors och mäns aktiviteter på miljöområdet. 
Teoretiskt skulle resultatet kunna hänskjutas till olika socioekonomiska skillnader, 
skillnader mellan mannens och kvinnans arbetsfördelning i hemmet och att kvinnor och 
män socialiseras i barndomen och uppväxtåren. Tester i studien visar dock ingen 
skillnad i aktivitet mellan kvinnor som arbetar utanför hemmet och kvinnor som stannar 
i hemmet. Det finns få belägg för att socioekonomiska skillnader mellan kvinnor och 
män ska ha betydelse för deras aktivitet på miljöområdet. Mohai (1992) betonar även att 
det behövs ytterligare studier för att få fram entydiga resultat. 
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Forskarna i föreliggande projekt menar att man inte kan hitta entydiga beteendemönster 
som går att generalisera till gruppen kvinnor respektive män. Det finns en tendens i 
vissa beteendevetenskapliga studier att betrakta genus som en skillnad som ska gå att 
förklara på ett entydigt sätt, där skillnader mellan enskilda individer och grupper av 
individer (kvinnor och män) överförs till alla kvinnor och alla män. Det här perspektivet 
skiljer sig i stor utsträckning från andra sätt att förstå genus, som till exempel under-
sökandet av genus som något som ständigt ”görs” i samspel med omgivningen och 
därför måste förstås i relation till sin kontext (se t.ex. Lundgren, 2006 för en beskrivning 
av skillnaden mellan olika genusperspektiv). Det blir problematiskt när man överför 
kunskaper från undersökningar inom ett visst område till stora befolkningsgrupper 
(kvinnor/män) kategoriserade efter biologiskt kön. 

 
2.4.1 Miljövänligt beteende och genus 

Steel (1996) har också sökt samband mellan genus och skillnader i beteende gällande 
miljön. Steel hävdar i artikeln ”Thinking Globally and Acting Locally?: Environmental 
Attitudes, Behavior and activism”, att det är mer troligt att kvinnor har ett mer miljö-
vänligt beteende än män. Skillnaden mellan kvinnor och män ökade dessutom med 
ålder, bland de äldre var skillnaden störst (Steel, 1996). 

Liksom Mohai tar Steel (1996) upp skillnader mellan man och kvinna i hushållet och 
skillnaden i socialiseringen av kvinnor och män. Dessa två faktorer spelar enligt Steel in 
i de olika synsätten på miljön. Olika socialisering leder till att kvinnor har en mer 
biocentrisk syn på naturen än män. Mönster i hur fördelningen av hushållssysslor ser ut 
påverkar även detta kvinnors större miljömedvetenhet, menar Steel med hänvisning till 
att eftersom kvinnor traditionellt har utfört fler sysslor i hemmet har de även engagerat 
sig i miljöfrågor där, till exempel genom återvinning och att undvika miljöskadliga 
produkter i hemmet. Enligt Steel är dessa mönster på väg att fasas ut eftersom 
jämställdheten mellan kvinnor och män i hemmet ökar. Skillnader i miljömedvetet 
beteende som beror på olika arbetsbördor i hemmet skulle därför vara något som till 
största delen berör människor i de äldre generationerna (Steel, 1996). Detta förefaller 
emellertid väl optimistiskt med tanke på de aktuella studier som finns om mäns och 
kvinnors tidsanvändning. Kvinnor utför fortfarande en större del av hushållsarbetet i 
hemmet (se t.ex, SCB, 2008). 

Olika studier har visat att ur ett miljöperspektiv har kvinnors resepraktik en bättre 
miljöprofil och kvinnor uppger oftare att de hellre skulle välja mer miljövänliga 
transporter (Hjorthol & Næss Kjørstad, 2006; Polk, 2005). Kvinnor uppger oftare i 
undersökningar om resvanor att de för miljöns skull väljer att gå och cykla kortare 
sträckor och väljer att åka buss istället för bil på längre sträckor (Polk, 1998a, 1998b, 
1998c). Det ligger nära till hands att dra slutsatsen att om fler män skulle resa som 
kvinnor skulle detta leda till lägre miljöpåverkan. Men att säga att kvinnor och män 
generellt sett har olika uppfattningar om miljöfrågor är att dra för långtgående slutsatser. 
Varken kvinnor eller män utgör någon homogen grupp. Det kan även ifrågasättas om 
det är ett förhandsval som kvinnorna gör när de väljer bort bilen eller om de förklarar 
sina faktiska förutsättningar utifrån tankar om minskad miljöpåverkan. 

De forskningsresultat som finns är inte entydiga vad gäller val av transporter ur miljö-
synpunkt. Undersökningar visar att antal hushåll med fler än en bil har ökat på senare år 
i de nordiska länderna. Det finns också tendenser till att kvinnor kopierar männens res-
mönster när de får möjlighet. Kvinnor som har högre positioner i arbetslivet/näringslivet 
och har tillgång till bil, åker också oftare bil än kvinnor med lägre positioner och in-
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komster. Det väcker frågor om huruvida det är olika ekonomiska förutsättningar snarare 
än miljöengagemang som inverkar på valet av transportmedel (Hjorthol, 2003). 

Skill (2008) har skrivit om hur människor skapar ett ekologiskt handlingsutrymme när 
de förhåller sig till miljöfrågor och resonerar kring hur de själva agerar i vardagen. Hon 
menar att miljöfrågor är genuspräglade när det blir tydligt vem som förväntas och själv 
anser sig ha kunskap inom vilka områden. I Skills studie blir konsumtion av hälsosam 
miljövänlig mat något som kvinnor talar om medan män anser sig ha kunskap om 
energifrågor i hushållet (Skill, 2008). 

 
2.5 Offentlighet, deltagande och genus 

Burns, Lehman Schlozman och Verba (2001) har analyserat kvinnors och mäns del-
tagande offentligt i politiska aktiviteter och kommit fram till att utbildning verkar ha 
stor betydelse för skillnaden mellan kvinnors och mäns politiska deltagande. Sambandet 
är, något förenklat: ju högre utbildning, desto större deltagande i offentliga politiska 
aktiviteter/uppdrag. Även familjeinkomst har stor betydelse, medan individuella 
inkomster inte spelar lika stor roll för om någon i familjen väljer att delta i politiska 
aktiviteter. Detta har emellertid i andra studier visats ha en obetydlig roll och en slutsats 
även här är att man bör beakta kontexten (Eagly & Diekman, 2006). Politiskt deltagande 
definierades i Burns m.fl. studie (2001) i termer av aktivitet som är avsedd att påverka 
styrande politiskt organ (government) direkt (till exempel att påverka implementering 
eller utformande av en policy) eller indirekt (till exempel genom att påverka vilka som 
innehar vissa maktpositioner). Gränsdragningarna mellan olika organisationer och 
aktiviteter var svåra och forskarna valde en traditionell och snäv begreppsdefinition av 
politiskt deltagande. I detta sammanhang kan det vara på sin plats att notera att offent-
liga samråd av det slag som studeras i denna rapport skulle falla inom ramen för vad 
Burns och hennes kollegor definierade som politiskt deltagande eftersom de kan 
påverka implementeringen av politiskt initierade projekt. Burns m.fl. studier belyste 
flera olika arenor och arbetade främst med kvantitativa metoder, företrädesvis regres-
sionsanalyser, för att analysera samband mellan kvinnornas och männens aktiviteter och 
förutsättningar.  

Burns m.fl. har analyserat jämställdheten i relation till institutionella faktorer och funnit 
att det som brukar hänföras till kvinnligt och manligt bygger mer på skillnad mellan 
olika domäner än på skillnader knutna till olika kön.8 Männen tillbringar längre tid på 
arbetet utanför hemmet medan kvinnorna lägger ner mer tid på arbetet i hemmet. 
Kvinnor och män har i stort sett lika mycket tid över när de vardagliga arbetsuppgifterna 
är genomförda, men männen har generellt sett högre politiskt deltagande. En slutsats 
som dras är att det vardagliga arbetet har stor betydelse för hur aktiva människor är på 
olika arenor också efter arbetsdagens slut. Männens försprång i offentligheten i politiska 
projekt har enligt detta synsätt att göra med deras högre delaktighet i olika demokratiska 
projekt på arbetsplatsen och därmed större erfarenhet av att engagera sig i grupper och 
att delta i möten och aktiviteter utanför hemmet.  

Varken den myckna tiden som vissa lade ner på arbete inom hemmet eller den myckna 
tiden som lades ner på arbete utanför hemmet verkade påverka om man var politiskt 
aktiv. Snarare tvärtom, att de som var väldigt aktiva i andra sammanhang också fick 
tiden att räcka till för politiskt engagemang. Samma sak gällde för kvinnorna och 

                                                 
8 Å andra sidan kan dessa skillnader i domäner också förstås som ett av de sätt som genus görs på i och 
med att skillnaden är genuspräglad. 
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männen i undersökningen. Resultatet verkade förvåna forskarna som trott att de 
människor som lade ner mycket tid i hemmet eller på arbetet inte skulle vara lika 
benägna att engagera sig politiskt. De fann också en tydlig genusskillnad i sina infor-
manters benägenhet att bidra ekonomiskt till politiska fonder av olika slag (undersök-
ningen genomfördes i USA): männen donerade oftare än kvinnorna och även större 
summor. Burns m.fl. noterar: “it seems that if you want something done in politics, you 
can ask a busy person; however, if you want a political donation, you should not ask a 
poor person” (Burns, m.fl., 2001). 

Som nämnts tidigare finns inte några generella mönster för hur genus görs och det är 
därför vanskligt att överföra kunskaper från politiskt deltagande i USA, till offentliga 
samråd vid planering av vägar i Sverige. Som nämndes i inledningen om olika utrymme 
och olika samtalsstilar kan både kvinnor och män känna sig åsidosatta i en offentlig 
kontext. Ford (2008) intervjuade kvinnor om deras möjlighet att göra sin röst hörd och 
fick många olika svar. Det framkom att svarta kvinnor som hade en lägre tjänst på sin 
arbetsplats upplevde att de hade svårare att bli lyssnade till. De menade att det fanns en 
hierarki även bland kvinnorna som gjorde att deras röst vägde lättast i olika mötessamtal 
på arbetsplatsen. Andra kvinnor menade att de lärt sig hantera sådana situationer genom 
att inte vänta på sin tur att tala och att skapa allianser med andra i arbetsgruppen. 

 
2.6 Makten, transporterna och vägverkets organisering 

Göransson konstaterar i kvinnomaktutredningens rapporter Maktens kön (2005) att alla 
inte kan bestämma lika mycket men att man ska kunna utöva kontroll över dem som 
fattar viktiga beslut i ett demokratiskt samhälle. De har en uppgift att tillgodose en stor 
variation intressen. Därför menar hon att ingen kategori i befolkningen får vara syste-
matiskt utesluten från maktens positioner och det inflytande som kan utövas i besluts-
fattande positioner. Att makten över viktiga myndighetsbeslut såsom transportsystemets 
utformning fortfarande är männens domän har inte bara kvinnomaktutredningen upp-
märksammat. Besluten över design, planering och skötsel av vägar och järnvägar tas 
fortfarande av en majoritet av män konstateras av bland andra Gustavsson Brandt, 
Lindblad och Lindfors (2005).  

Under tiden som föreliggande projekt har gjort sin forskningsmässiga genomlysning av 
Vägverkets samråd med allmänheten, har myndighetsorganisationen även arbetat internt 
med att revidera värdegrunder och regelverk i syftet att uppnå ökad jämställdhet. Ett led 
i detta är det ledningsdokument som togs fram år 2007 (Vägverket, 2007). Enligt detta 
fördjupningsdokument ska myndigheten fortlöpande utveckla, förbättra och utvärdera 
formen för samrådsmöten vid investeringsobjekt och övriga samverkans- och dialog-
typer. Ett av de konkreta uppsatta målen är att senast 2010 ska fördelningen vara jämn 
mellan kvinnor och män som deltar i besluts- och arbetsgrupper både internt och 
externt. Inget kön ska ha en representation som understiger 40 procent. Myndighetens 
måldokument innehåller också uppsatta mål som riktar sig direkt till enskilda med-
arbetare och grupper inom organisationen. Exempelvis senast år 2009 ska alla chefer ha 
gått utbildning i jämställdhet, senast 2010 ska 25 procent av medarbetarna ha genomfört 
utbildning som ger dem kompetens att tillämpa metoder för jämställdhetsintegrering 
och samma år ska all utbildning som upphandlas och genomförs av myndighetens 
personal ha ett jämställdhetsperspektiv där så är relevant.  

Wittbom (2009), som har följt jämställdhetsintegreringen inom Vägverket och 
Banverket, pekar på att verksamhetsplaneringen bygger på ett system med balanserade 
styrkort och att det som beaktas där är endast de verksamhetsresultat som kan gestaltas 



 

26 VTI rapport 700 

enligt SMART-kriterierna (SMART = Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt, 
Tidsatt).  

Det betyder att det som är Specifikt, Mätbart, Accepterat, Realistiskt och Tidsatt kan få ett 
styrkortsmått att mätas i och ett styrkortsmål att styra mot. Mått för jämställdhet läggs in i 
medarbetarfokus, uppdragsgivarfokus och utvecklingsfokus. Det är tal som visar förändring i 
kvinnors representation, jämn könsrepresentation, antal åtgärder i jämställdhetsintegrerande syfte 
eller andel av personalen i utpekade grupper som genomgått utbildning i jämställdhet. Jämställdhet 
finns däremot aldrig med i kundfokus (Wittbom, 2009: 192). 

 

I Vägverkets senaste strategiska plan har en brist i styrningen uppmärksammats och 
därför har det särskilda fördjupningsdokumentet (Vägverket, 2007) tagits fram. 
Vägverket hävdar bland annat att ett paradigmskifte pågår: från att vara fokuserad på 
jämställd representation till att jämställdhet ska ”gälla praktisk handling som ska kunna 
mätas” (Wittbom, 2009). Wittbom menar dock att ”[d]en studerade styrningspraktiken 
vilar på en grundmurad tro på mätbarhet där SMART-kriterierna är institutionaliserade 
inom myndigheterna genom stöd från regelverk, normer och kultur” (Wittbom 2009: 
194–195). Med det rådande synsättet ser man inte mätbarhetskravet som någon fälla 
utan som en garanti för att det finns en stabil grund för verksamheten. Men det som sker 
när jämställdhetsmålet intimt kopplas till målstyrningens mätbarhetskrav är att viktiga 
genusdimensioner skalas bort. 

 
2.7 Genusforskning och jämställdhetspraktik 

Även om genusforskning ofta leder till resultat som visar på maktskillnader mellan 
kvinnor och män och därmed ofta ett behov av att även praktiskt förändra synsätt och 
verksamheter så är övergången från teori till praktik inte entydig. I översättningen från 
genusteori till jämställdhetspraktik kan många olika tolkningar av vad jämställdhet är 
och hur det ska främjas uppstå. Eftersom syftet med det här projektet delvis handlar om 
att öka förutsättningarna för en jämställd samrådsprocess, till exempel genom att under-
söka konkreta förändringar av samråd, görs några nedslag i den forskning som diskute-
rar vad jämställdhetsbegreppet kan få för innebörd när det hanteras och tolkas inom 
olika sammanhang. 

Representation är ett etablerat sätt att tolka vad jämställdhet i praktiken innebär, 
nämligen att fokusera på närvaron av kvinnor och män (eller andra grupper) bland till 
exempel beslutsfattande förtroendevalda grupper eller i myndigheter och näringsliv. 
Representativitet har som strategi haft stor genomslagskraft i Sverige som ett sätt att 
organisera jämställdhetspraktik men också blivit kritiserat för att förminska jämställd-
hetsarbetet till ”att räkna huvuden” (SOU 2005:66). Argumentation för representation 
kan föras på olika sätt och bygga på olika antaganden. Den kan till exempel bygga på en 
hänvisning till demokrati och rättvisa eller till att kvinnor utgör en oanvänd resurs som 
har andra erfarenheter och värderingar än män men också en kompetens som är använd-
bar för samhället. Ett annat argument för en jämn könsfördelning bygger på antagandet 
att kvinnor och män har olika intressen vilket en jämnare representation kommer att 
synliggöra och aktualisera. I slutändan kommer då en jämnare representation även att 
bidra till en förändring av de intressen som driver den verksamhet (eller det samhälle) 
som den aktuella gruppen är verksamma inom (Hernes, 1987). Att betrakta jämställdhet 
i relation till närvaron av kvinnor och män är till viss del relevant i föreliggande projekt, 
i och med att det undersöker förutsättningarna för deras representation i form av hur 
annonsen påverkar närvaron. Frågan om mäns och kvinnors olika intressen blir också en 
empirisk fråga i projektet eftersom det undersöker ifall de frågor som män och kvinnor 
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driver skiljer sig åt. En fråga är alltså om samråden blir en plats där män och kvinnor 
driver olika intressen och hur det i så fall visar sig.  

Mark (2000) diskuterar hur organisationer tolkar jämställdhetsfrågan och hur de definie-
rar sitt motiv för att göra sin egen organisation mer jämställd. Mark problematiserar att 
jämställdhet ofta framställs som något kvalitetshöjande i organisationer, vilket innebär 
att kvinnor och män betraktas som väsentligen olika eller att kvinnor uppfattas som en 
oanvänd begåvningsreserv. Ett argument som skiljer sig från kvalitetsargumentet är att 
istället hänvisa till rättvisa men det finns också en möjlig argumentation som går i en 
helt annan riktning, nämligen att organisationer bör sträva efter att öka individens rätt 
att definiera sig själv och därför arbeta för mer personliga och oförutsägbara variationer 
av manligt och kvinnligt. Marks analys visar på nödvändigheten av att vara medveten 
om vilka argument som jämställdhetsarbete vilar på eftersom vissa argument i sig repro-
ducerar föreställningar om män och kvinnor (Mark, 2000). 

Angervall (2005) visar bland annat hur jämställdhetsarbete i praktiken kan bekräfta den 
rådande genusordningen i en organisation snarare än att utmana den. På samma sätt kan 
jämställdhetsbegreppet användas till att reproducera stereotypa föreställningar om kön. 
Det finns en risk att exempelvis transportplanerare utgår från dagens könsbestämda 
mönster och de riskerar därmed att cementera dem. En annan risk är att utgå från ett 
framtida, helt jämställt samhälle och då riskerar man att bortse från de ojämlikheter som 
råder idag. Ett sätt att överbrygga denna problematik är att utgå från erfarenheter istället 
för behov. Behov framställs ofta som något statiskt som alltid kommer att finnas och 
som befästs av tidigare resmönster, medan erfarenheter är något som kan ligga till grund 
för nya resmönster och utvecklingen av transportsystemet (Levin, Dahl, & Henriksson, 
2010). 

Larsson och Jalakas menar att det handlar om att skapa ett samhälle som är attraktivt 
och socialt hållbart. Detta görs bäst genom att fråga hur vardagsperspektivet ser ut för 
kvinnor och män. Social hållbarhet handlar om att bland annat belysa konsekvenserna 
för familjerna och för att få en fördjupad förståelse får man inte glömma de kvalitativa 
aspekterna som inte är så lätta att fånga med statistiska mått (Larsson & Jalakas, 2008) 

Rönnblom (2005) kommenterar hur politiska diskussioner om jämställdhet ofta fastnar i 
att problematisera och diskutera kvinnor snarare än män, till exempel deras frånvaro på 
höga poster i samhället, vilket gör kvinnor snarare än ett ojämställt system till det 
problem som ska lösas. När Rönnblom studerar politikers jämställdhetsdiskurser i 
samtal om kvinnors organisering är diskursen om essentiell biologisk olikhet mellan 
könen den mest framträdande. Definitionen av jämställdhet begränsas utifrån detta och 
förstås sällan i termer av makt. Med den förståelsen av jämställdhet menar Rönnblom 
vidare att ett konfliktperspektiv som lägger tyngdpunkten på mäns och kvinnors olika 
villkor blir svårt att föra fram (Rönnblom, 2005). 

Hur begrepp som genus och jämställdhet hanteras och förhåller sig till varandra kan 
också ställas i relation till hur de används i forskning. Inom kvantitativa studier kan 
stora grupper av kvinnor och män studeras och skillnader mellan kvinnor och män inom 
olika områden synliggöras. Däremot är det svårare att visa hur denna skillnad skapas 
och hur den får mening, eller hur kön görs på olika sätt i olika kontexter och av olika 
människor. Law (1999) kritiserar forskningen om transport och genus för att inte till-
räckligt problematisera genusbegreppet, i likhet med den förändring som skett inom 
feministisk kunskapsutveckling, där fokus på kvinnor har förskjutits till fokus på genus 
samtidigt som strukturella hinder har hamnat i bakgrunden av diskursiva (Law, 1999). 
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Lundgren (2006) beskriver en syn på genusperspektivet som liknar den som Law före-
språkar. Lundgren diskuterar hur arkitektur och stadsplanering har och kan belysas ur 
ett feministiskt perspektiv. Den feministiska kritik som under 1970- och 1980-talet 
riktades mot ”traditionell” planering gick ut på att denna inte var könsneutral utan 
utfördes av män och planerade för manliga invånare snarare än kvinnliga. Kritiken lyfte 
upp och problematiserade begrepp som arbete/hemma och produktion/konsumtion och 
har under den tid som passerat sedan dess lett till en rad olika strategier för att göra 
arkitekturen mer jämställd. Lundgren menar dock att en sådan belysning och kritik även 
innebär problem som hänger samman med att arkitekturen blir könspräglad. Den 
tidigare ”arkitekturen” blir ”manlig arkitektur” vilket resulterar i sökandet efter något 
som kan förstås som en lösning, nämligen ”kvinnlig arkitektur”. Kön som kategori blir 
synligt men på ett sätt som i sig reproducerar traditionella föreställningar om kön. 
Lundgren förordar istället ett förhållningssätt som betonar instabiliteten i fenomen som 
kön, rum, kropp och stad. Istället för att söka en förklaring som ligger i till exempel 
arkitektens kön hamnar intresset då på hur kön görs inom olika kontexter och med olika 
resultat (Lundgren, 2006). 

Med anledning av föreliggande rapport till viss del har ett normativt syfte9 som aktuali-
serar länken mellan genusforskning och jämställdhetspraktik, menar vi att det behövs en 
utgångspunkt som utmanar föreställningar om hur kvinnor och män agerar på samråd 
eller vilka ämnen som kvinnor och män tycker är viktiga. Kön är från ett sådant 
perspektiv, bara en av flera aspekter som bidrar till människors identitet och kan vara 
orsak till över/underordning i olika sammanhang. Andra aspekter kan vara ålder, 
klass/social bakgrund, etnicitet, funktionsnedsättning. 10  

Utformandet av praktiska strategier för att främja jämställdhet under samrådsprocesser 
utgår därför ifrån en strävan att utmana olika former av makthierarkier som förefaller 
vara relevanta i en samrådssituation. På det sättet kan forskningsprojektet leda till att 
olika normer som präglar samrådet synliggörs och förändras. Ett sådant angreppssätt 
kan därför öka förutsättningarna för en jämställd och jämlik medborgardialog i samband 
med trafikplanering. Värdet av att öka genusmedvetandet i samråden kan vara att man 
tidigt får med sig olika perspektiv i planeringsprocessen. 

                                                 
9 Viktiga normativa frågor är: Hur ska kvinnor och män kunna delta på samma villkor? Finns det andra 
samrådsformer som passar kvinnor bättre? 
10 Inom forskningen används begreppet intersektionalitet som ett sätt att beskriva variationen inom 
kategorierna kvinnor respektive män. Se till exempel de los Reyes & Mulinari (2005) för en vidare 
diskussion om intersektionalitetsbegreppet. 
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3 Metod 

Detta kapitel beskriver tillvägagångssättet i projektet. Resultatet från de olika 
delstudierna beskrivs och diskuteras i nästkommande kapitel.  

Projektet genomfördes i form av tre huvudsakliga delstudier som genomfördes efter 
varandra (figur 2).  

1) Först genomfördes en explorativ delstudie av samrådsinteraktionen vid åtta av 
Vägverkets vägprojekt.  

2) Efter den inledande studien genomfördes en annonsstudie där tidningsannonser 
med kallelser till samråd studerades.  

3) Den tredje delstudien genomfördes som en interventionsstudie där forskarna 
implementerade och utvärderade de metoder för samråd som identifierats i de 
föregående faserna. I denna studie ingick åtta Vägverksprojekt.  

 

Figur 3 visar distributionen av vägverksprojekten som ingått i den explorativa studien 
och interventionsstudien. 

 

Figur 2  Upplägg av projektet. 
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Figur 3  Distribution av fallen i den explorativa studien respektive interventionsstudien (notera att 
vissa av punkterna motsvaras av flera fall, till exempel i Stockholmsregionen). 

 
3.1 Explorativ studie av samrådsinteraktion 

Den första studien hade en explorativ ansats och utgjordes av en kunskapsbyggande 
studie av samrådsmöten som Vägverket anordnat i anslutning till nyinvesteringsobjekt i 
fyra Vägverksregioner: Region Norr, Region Mälardalen, Region Stockholm och 
Region Väst. Totalt studerades åtta samrådsmöten (åtta ”fall”) under år 2007. Ett fall 
utgjordes av ett samrådsmöte. I bilaga 1 återfinns en mer utförlig beskrivning av fallen 
som ingick i den explorativa studien. 

I den explorativa studien användes enkäter, deltagande observationer och kvalitativa 
analyser av mötesinteraktionen där man undersökte hur mäns och kvinnors intressen 
och värderingar kom till uttryck och bemöttes vid samråden. Fyra olika typer av samråd 
identifierades och studerades11:  

 Klassiska informationsmöten 
 Öppna hus 
 Dialogmöten 
 Markägarsammanträden. 

 

                                                 
11 I ett av fallen genomfördes en kombination av öppet hus och dialogmöte. 
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3.1.1 Urval 

Främsta urvalskriteriet var att fallen skulle vara representativa för den typ av samråd 
som Vägverket brukar tillämpa gentemot berörd allmänhet. Till studien valdes därför 
den klassiska formen av informationsmöten (som domineras av expertföreläsningar), 
öppet hus, dialogmöten och markägarsammanträden. Urvalet gjordes även med syfte att 
olika Vägverksregioner och olika stora investeringsprojekt skulle komma med i under-
sökningen. Riktigt små projekt valdes bort eftersom de ofta berör ett färre antal med-
borgare. 

Urvalet av fall skedde i samråd med representanter från de deltagande regionerna. Deras 
erfarenheter användes under urvalsprocessen för att dels få en så stor spridning som 
möjligt av fall i de olika regionerna, dels för att få kontakt med projektledaren i respek-
tive projekt som valdes ut till studien. Av tidsmässiga skäl togs även hänsyn till när 
samråden var inplanerade under året. Totalt identifierades 30 potentiella samråd i den 
explorativa studien. Av dessa valdes åtta till den explorativa studien. 

 
3.1.2 Datainsamling 

Datainsamlingen baserades på enkäter och deltagande observationer vid samråds-
mötena. Inför samrådsmötena togs kontakt med Vägverkets respektive projektledare på 
regionerna12. Därefter sändes en kort information angående upplägget på studien till 
projektledarna inför samråden. Representanter från forskargruppen deltog vid samtliga 
studerade samrådsmöten och noterade antal deltagande kvinnor och män, samtalstid 
samt typ av frågor från kvinnor respektive män. Mötena dokumenterades även med 
ljudbandspelare. Vidare delades enkäter ut till samtliga deltagare vid alla studerade 
samrådsmöten. Enkäterna innehöll frågor om samrådets annonsering och utformning (se 
bilaga 3). Totalt deltog 305 personer under de samråd som ingick i den explorativa 
studien. Drygt 25 procent av deltagarna var kvinnor. Samtidigt varierade antalet kvinnor 
vid mötena från noll procent (i Kalix) till sextio procent kvinnor (i Arvidsjaur). En 
högre andel, 62 procent, av kvinnorna besvarade enkäten jämfört med männen (42 pro-
cent). 

 

Forskningsetik 

Vid alla samråd bad forskarna deltagarna om tillstånd att spela in mötena på band samt 
upplyste deltagarna om att bandspelaren kunde stängas av när någon så önskade. Ingen 
deltagare vid något av samråden bad om att bandspelaren skulle stängas av.  

När resultaten från samrådsmötena presenteras i denna rapport har också deltagarnas 
identitet skyddats i enlighet med de forskningsetiska reglerna (Vetenskapsrådet, 2002). 
Ingen av dem som yttrar sig på mötena finns därför namngivna i citaten eller referaten. 
Lokala platser (såsom mindre byar) har också avidentifierats i de fall då det handlar om 
känslig information som skulle kunna identifiera dem som bor där. Däremot kan de som 
var med vid mötena troligen känna igen sig och andra medverkande. Det finns också vid 
ett par av samråden mer eller mindre offentliga personer (politiker och föreningsaktiva) 
som det varit svårt att avidentifiera eftersom de i sina yttranden lade vikt vid att infor-

                                                 
12 Varje vägprojekt har en projektledare som i regel också är den som organiserar samråd om vägprojektet 
i dess olika steg: förstudie, utredning, arbetsplan. Projektledaren är ofta anställd av Vägverket men det 
kan också vara en inhyrd konsult. 
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mationen framfördes från dem i egenskap av representanter för en större grupp 
medlemmar, politiker eller kommuninvånare. 

 
3.1.3 Dataanalys 

De inledande dataanalyserna utgjordes av en statistisk analys av enkätsvaren, mätning 
av tal- och svarstid, narrativ analys samt en innehållsanalys av minnesanteckningarna 
från samråden. 

 
Statistisk analys av enkäten 

Avsikten med enkäterna var att ge ökade kunskaper om dem som kom på mötena och 
vad de tyckte om mötesformen, innehållet i mötena, lokalerna och så vidare. Enkäten 
frågade, förutom kön (man/kvinna), också om personernas ålder, familjeförhållanden, 
utbildningsnivå, ekonomi och sysselsättning. Svaren kodades, matades in och bearbeta-
des i statistikprogrammet SPSS. 

 
Mätning av talar- och svarstid 

Ett sätt att ta reda på vilket utrymme olika individer och grupper får på mötena är att 
lyssna på vad som sägs och mäta hur länge de olika personerna talar. För att ta reda på 
om kvinnor och män talar lika mycket samt i vilken mån deras frågor får lika mycket 
svarstid, genomfördes en mätning av talar- och svarstid. Syftet med mätningen var att se 
om det finns tydliga skillnader mellan hur länge kvinnor och män pratar på mötena och 
även se om Vägverkets projektgrupper hanterar kvinnor och män på ett likvärdigt sätt 
vad gäller det som är mätbart i mötesinteraktionen. Tre möten mättes och taltiden 
angavs i sekunder med hjälp av bandspelarens räkneverk. 

 
Narrativ analys 

Den narrativa analysen av samtalen på samrådsmötena utgår från metoder och teorier 
med anor från språkvetenskapliga traditioner som har vidareutvecklats inom ett 
samhälls- och tvärdisciplinärt forskningsfält. Narrativa analyser studerar det narrativa 
det vill säga ”det berättade” 13. En utgångspunkt är att berättandet ses som en universell 
mänsklig aktivitet som skapar och förmedlar kunskap och mening om fakta, episo-
der/händelser och upplevelser. Berättelser är intressanta som data inom forskning om 
samspel och samråd eftersom de konstruerar och kommunicerar uppfattningar om 
världen, till exempel om människor, platser och miljöer och ger ofta också kunskap om 
moraliska värderingar i såväl personliga som mer kulturella betydelsevärldar 
(Johansson, 2007). Det finns också inslag av problemformulering och problemlösning i 
många berättelser (jfr Hydén & Hydén, 1997; Ochs & Capps, 2001). 

Forskare kan intressera sig för berättelser av flera olika skäl och därmed anlägga lite 
olika perspektiv på analyserna. Ett perspektiv kan vara grundat i intresset för språkets 
betydelse och uttryckssätt. Hur uttrycker sig människor i olika situationer? Finns det 
typberättelser som återkommer i flera liknande miljöer/sammanhang? (Adelswärd, 

                                                 
13 Begreppen narratio och narrativ kommer från latinet och betyder berättelse, meddelande, det berättade (av na´rro 
=berätta, omtala, meddela, skildra) och från gnarus veta, vara kunnig, bekant med eller expert på något (Johansson, 
2007). 
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1996). Ett annat perspektiv kan vara att försöka hitta djupare förståelse för samman-
hanget genom analyser av innehållet i det som berättas. Vilka platser och aktörer lyfts 
fram i berättelsen? Finns det en moralisk (under)ton i berättelsen? Vem tillskrivs inflyt-
ande och makt via berättelsen? En del berättelser kan också vara svar på eller reaktion 
på andra berättelser, som kan analyseras i termer av berättelser och motberättelser 
(Levin, 2003). Man kan också vara intresserad av funktionen och konsekvenserna av det 
som människor berättar. Kommunikations- och genusforskaren Riessman (1993) menar 
att narrativ analys innebär systematiskt tolkande av andra människors tolkningar av sig 
själva och sin sociala värld.  

Narrativ analys är lämpligt om man är intresserad av människor som aktörer (aktiva 
subjekt) och av hur olika aktörer samspelar, till exempel inom planerings- och besluts-
processer. För samhällsvetare handlar det om att tolka berättelser som kommer upp i ett 
visst socialt sammanhang och att förstå dem i sitt sammanhang, i en specifik kontext 
(Czarniawska, 2004). Se även Jämställdhet i samråd, lägesrapport (Faith-Ell & Levin, 
2008). 

Forskarna var intresserade av att identifiera dels om det är en kvinna eller man som 
berättar, dels vilka deltagare/händelser/upplevelser som framträder i berättelserna. 
Forskarna ville också se hur långa och hur innehållsmässigt anpassade de olika berättel-
serna är till situationen och det aktuella ämnet. Dessutom var forskarna intresserade av 
om det som berättas får stöd eller om det finns framträdande motberättelser. 

Tre öppna samrådsmöten analyserades med narrativ metod. Mötessamtalen transkri-
berades ordagrant. Från utskrifterna identifierades sedan teman som deltagarna tar upp, 
deltagare som nämns i berättelserna och vilka händelser och upplevelser som de 
hänvisar till. Utifrån de inspelade ljudbanden identifierades också om det är en kvinna 
eller man som berättar. I denna rapport återges dock bara de mest framträdande resul-
taten. 

 
Innehållsanalys 

Den kvalitativa innehållsanalysen genomfördes för att identifiera vilka aspekter kvinnor 
respektive män fokuserar sina frågor på under samråden. Innehållsanalysen baserades 
på minnesanteckningarna från samråden. Minnesanteckningarna tillhandahölls av 
Vägverkets projektledare som ansvarat för framställningen av anteckningarna. Minnes-
anteckningar från fem samrådsmöten analyserades. Kvalitativ innehållsanalys är en 
forskningsmetod där forskaren systematiskt går igenom och kategoriserar innehållet. 
Metoden har beskrivits av till exempel Krippendorff (1980) och Weber (1990). Ana-
lysen gjordes genom s.k. öppen kodning enligt (Strauss & Corbin, 1996). Detta innebär 
att aspekter i texten identifierades och kodades till koncept. Kodningen skedde manuellt 
och både enstaka ord och hela fraser kodades. Kodningen baserades både på existens 
och på frekvens. 

Den öppna kodningen resulterade i tolv koncept vilka kombinerades i fyra kategorier 
enligt den inledande frågeställningen. 

 
3.2 Annonsstudie 

Under den inledande explorativa studien identifierades annonseringen som en faktor 
som kunde vara avgörande för andelen kvinnliga deltagare i samrådet. Därför genom-
fördes en översiktlig annonsstudie inom ramen för projektet. 
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Annonsstudien har baserats på en kvalitativ innehållsanalys (Krippendorff, 1980; 
Weber, 1990) av annonser inför samråd med allmänheten. Annonserna samlades in dels 
genom en sökning hos Promedia som samordnar annonseringen åt flera av Vägverkets 
regioner, dels genom en uppmaning till enskilda projektledare på de olika Vägverks-
regionerna att skicka annonser till forskargruppen. 

Totalt samlades 53 annonser in fördelat på sex regioner (tabell 2). Annonserna var från 
år 2007 till 2008. Av de insamlade annonserna utgjorde 21 stycken kungörelser inför 
utställning. Kungörelserna inför utställning uteslöts ur studien då de saknade relevans 
för forskningsprojektet eftersom detta i första hand fokuserade på samrådsmöten och 
öppna hus i samband med Vägverkets förstudier, vägutredningar och arbetsplaner. Detta 
innebar att totalt analyserades 32 annonser från fem Vägverksregioner i studien. 

 

Tabell 2  Annonser i annonsstudien. 

 Förstudie Väg-
utredning 

Arbetsplan 
/Markägar-
samman-
träde 

Bygghand-
ling 

Kungörelse 
inför 
utställning 

Region Norr 714 0 0 0 2 

Region 
Stockholm 

2 0 3 0 0 

Region Väst 4 0 4 0 3 

Region  
Mälardalen 

6 0 2 0 5 

Region Mitt 0 0 0 0 6 

Region 
Sydöst 

3 0 0 1 5 

Totalt i  
studien 

22 0 9 1 21 

 

Materialet i annonsstudien var relativt litet men vår bedömning är att resultatet ändå kan 
anses vara representativt. Det främsta skälet till detta är att resultatet av annonsstudien 
bekräftats av vad projektledarna i den inledande studien angav under våra samtal och i 
intervjuer med dem i de två andra studierna. 

 
3.3 Interventionsstudie 

Under den inledande explorativa studien identifierades samrådsformen som en faktor 
som kunde vara avgörande för andelen kvinnliga deltagare i samrådet. Det fanns 
exempelvis indikationer på att fler kvinnor deltog i mötestypen öppet hus. Upplägget av 
interventionsstudien baserades på resultaten av den explorativa studien och annons-
studien. I interventionsstudien ingick åtta samrådsmöten (åtta ”fall”) från fyra 
Vägverksregioner – Region Norr, Region Mälardalen, Region Stockholm och Region 
Skåne. Samrådsmötena som ingick i studien hölls under hösten 2008 och våren 2009. 
Ett fall har utgjorts av ett samrådsmöte. För en mer utförlig beskrivning av fallen som 
ingick i interventionsstudien se bilaga 2.  

                                                 
14 I denna siffra ingår i två fall flera olika annonser för samma projekt. 
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Interventionsstudien baserades på annonsutformning, enkäter, deltagande observationer 
samt innehållsanalys av minnesanteckningar från samråden. Vidare genomfördes 
intervjuer med projektledarna för de ingående projekten för att ge en bild av deras syn 
på annonsutformning och samråd. 

 
3.3.1 Urval 

Målsättningen var från början att inkludera samråd i förstudie- eller vägutrednings-
skedet. Skälet till detta var att erfarenheterna från den första delen av forsknings-
projektet visade att de samråd som hålls i senare skeden av vägplaneringsprocessen 
oftast vänder sig till en snävare krets, till exempel markägare. Ambitionen var vidare att 
samråden skulle utgöras av en blandning av klassiska informationsmöten, öppna hus 
samt en eller flera så kallade gå-turer där man promenerar utmed den aktuella vägen och 
studerar de miljöer som kommer att påverkas. Dessa krav visade sig dock vara svåra att 
uppfylla. I praktiken blev urvalet mer ad-hocmässigt. Av tidsmässiga skäl fanns ingen 
möjlighet att ”vänta in” rätt typ av samråd. De fall som ingår är trots detta relativt väl 
spridda över landet (figur 3) och typen av samråd varierar också från klassiska informa-
tionsmöten till öppna hus och informationsbussar. Någon regelrätt gå-tur lyckades dock 
inte forskningsprojektet inkludera i interventionsstudien. 

Precis som i den inledande studien skedde urvalet av fall i samråd med representanter 
från de deltagande regionerna. Deras erfarenheter användes för att dels få en så stor 
spridning som möjligt av fall i de olika regionerna, dels för att få kontakt med projekt-
ledaren i respektive vägprojekt. Totalt identifierades 35 potentiella samråd i denna 
tredje studie i projektet. Av dessa valdes åtta ut till interventionsstudien. 

 
3.3.2 Förberedelse 

Inför samrådsmötena kontaktades respektive projektledare inom Vägverksregionerna. 
Projektledarna ombads att skicka annonsen/kallelsen till samrådet till forskargruppen 
för påseende innan den sändes för tryck. Syftet med detta var att säkerställa att de 
annonser som användes för att kalla till samråd var dialoginriktade. Forskarna gav 
således projektledaren i vägprojektet förslag på förändringar av annonserna för att göra 
dem mer dialoginriktade. Forskarna föreslog också ett tillägg till annonserna där det 
explicit poängterades att åsikter och synpunkter från olika individer och grupper behövs 
och att både kvinnor och män uppmanas delta i samrådet. I de flesta fallen ändrade 
projektledaren annonsen enligt forskarnas synpunkter. Några valde dock, av olika skäl, 
att inte ta med den explicita uppmaningen om olika gruppers medverkan. Orsakerna till 
detta behandlas mer ingående i de uppföljande intervjuerna med projektledarna (se 
kapitel 8). 

 
3.3.3 Datainsamling 

Datainsamlingen i interventionsstudien baserades på enkäter, i vissa fall deltagande 
observationer vid samrådsmöten, minnesanteckningar samt uppföljande intervjuer med 
Vägverkets personal, de projektledare som ansvarade för att genomföra samråden.  

Före samråden sändes en kort information till projektledarna angående upplägget på 
delstudien som de accepterade att delta i. Projektledarna ombads även att dela ut och 
samla in en enkät till samrådsdeltagarna, att fylla i en kort ”samrådssammanställning” 
samt att skicka minnesanteckningar från samrådet till forskarna. Enkäten var i stort sett 
identisk med den enkät som användes i den explorativa studien (se bilaga 3). I tre fall, 
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två öppna hus och en informationsbuss, närvarade någon från forskargruppen. I dessa 
fall ansvarade forskaren för att samla in och dela ut enkäter och denne skrev också ner 
en kort samrådssammanställning efter samrådet. I de övriga fallen, som hade karaktären 
av mer klassiska informationsmöten, närvarade inte någon forskare. 

Totalt deltog 426 personer på de samråd som ingick i interventionsstudien. Sett över 
alla deltagarna i studien var knappt 32 procent av deltagarna kvinnor. En högre andel, 
cirka 60 procent, av kvinnorna besvarade enkäten jämfört med männen (50 procent).  

Som ett komplement till enkäten som speglar samrådsdeltagarnas syn på annonsering 
och samråd utfördes uppföljande intervjuer med de ansvariga projektledarna i de åtta 
vägprojekten för att få deras syn på annonsutformning och samråd. Intervjuerna utfördes 
som korta telefonintervjuer (20–30 minuter) och omfattade både specifika och mer 
generella frågor om annonser, annan annonsering och samråd. Intervjuerna, som kan 
klassas som semi-strukturerade15, följde huvudsakligen en på förhand framtagen 
intervjumall (bilaga 4) och spelades in på band. Totalt gjordes fem intervjuer, vilket 
innebär att alla inblandade projektledare utom en intervjuades (en del projektledare hade 
flera fall i interventionsstudien). Den projektledare som inte intervjuades hade slutat på 
Vägverket och gick inte att nå. Tre av de intervjuade arbetar som projektledare på 
Vägverket medan de två övriga är externa konsulter. 

 
3.3.4 Dataanalys 

De inledande dataanalyserna utgjordes av en statistisk analys av enkätsvaren, en 
innehållsanalys av minnesanteckningarna från samråden samt bearbetning och analys av 
de utförda intervjuerna. 

 
Statistisk analys av enkäten 

Enkätsvaren analyserades på samma sätt som i den explorativa studien (se sidan 32). 

 
Innehållsanalys 

Innehållsanalysen baserades på minnesanteckningarna från samråden. Minnesan-
teckningarna tillhandahölls av Vägverkets projektledare som ansvarat för framställ-
ningen av anteckningarna. I de fall då forskare deltog vid samråden användes också 
forskarnas fältanteckningar i innehållsanalysen. Anteckningarna analyserades på samma 
sätt som i den explorativa studien (se sidan 33). 

 
Analys av intervjuerna med projektledarna 

Som ett första steg transkriberades intervjuerna med projektledarna. Materialet ana-
lyserades och strukturerades sedan kring ett antal tematiska frågor rörande annonsering 
och samråd. Dessa teman motsvaras i stort sett av de frågeteman som användes vid 
intervjuerna. Eftersom enbart ett begränsat antal intervjuer utfördes har ambitionen varit 
att återge och redogöra för alla frågeställningen relevanta åsikter och synpunkter som 
framkom vid intervjuerna. 

                                                 
15 Semistrukturerade intervjuer följer en på förhand uppgjord intervjumall med ett antal frågor men 
lämnar också utrymme för mer oplanerade följdfrågor eller kommentarer från intervjupersonerna (se t.ex. 
Kvale, 1997). 
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4 Annonsering 

Detta kapitel diskuterar annonseringen inför samråden, analyserar hur annonser 
utformats och ger förslag på några aspekter som kan vara viktiga att tänka på när man 
formulerar sin annons. Som underlag till kapitlet ligger dels enkätfrågor i både den 
explorativa studien och interventionsstudien, dels resultatet från innehållsanalysen av 
annonser. 

 
4.1 Utformning av annonser 

Annonsstudien visar på stora skillnader mellan olika regioner i hur man lägger upp sina 
annonser inför samråd. Generellt kan sägas att många annonser anger enbart att det är 
ett vägprojekt eller en vägåtgärd samt vilken tid som samrådet ska hållas. Förvånansvärt 
ofta saknas kontaktperson i annonsen. Alla studerade annonser innehåller en standardi-
serad text: ”Vägverket arbetar för att din resa på Sveriges vägar ska vara så smidig, 
säker och miljöanpassad som möjligt. Vi har ansvar för frågor som rör vägar, trafik, 
fordon och trafikanter”. I annonsstudien kunde fyra huvudsakliga typer av annonser 
identifieras: 

 
A. Den tekniska annonsen 

Denna typ av annonser uppger namnet på vägen, eventuellt lite fakta, informa-
tion om när samrådet ska hållas samt kontaktperson. Fördelen med denna 
annons är att den är informativ. Däremot är den sällan intresseväckande för en 
oinvigd. Annonsen riktar sig till personer som har ett intresse av vägprojekt eller 
redan har en förståelse för planeringsprocessen. Denna typ av annonser är den 
dominerande typen i annonsstudien (tabell 3). 

 
B. Den praktiska annonsen 

Denna annonstyp går rakt på informationen om var och när samrådet ska hållas. 
I vissa annonser går nästan informationen om vad det är som man ska samråda 
om förlorad i texten. Annonsen har fördelen att den tydligt visar att samråd ska 
hållas. Samtidigt är den precis som den tekniska annonsen sällan intresseväck-
ande för dem som inte redan känner till vägprojektet. Annonsens främsta mål-
grupp blir personer som redan känner till myndigheten Vägverket och dess 
verksamhet. Dessa annonser har ofta rubriker som: Öppet hus, sedan kommer 
förklaringen om att det är en förstudie eller arbetsplan. 

 
C. Den uppmanande annonsen 

Annonserna i denna kategori kan väcka intresse även utanför kretsen av dem 
som redan är intresserade. Förutom olika typer av uppmaningar att delta i 
samrådet innehåller annonsen information om vad samrådet handlar om samt tid 
och plats. 

 
D. Den dialoginriktade annonsen 

Denna annonstyp är närbesläktad med den uppmanande annonsen men den har 
ytterligare några karaktäristika som gör att den utgör en egen typ. Annonstypen 
öppnar för en dialog genom att den ställer frågor till allmänheten. Frågorna 
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indikerar att det är erfarenheter och åsikter hos dem som reser och bor i området 
som efterfrågas. Denna annonstyp utgör det lägsta antalet annonser i studien. 
Exempel på annonser i den här kategorin ges i figurerna 4 och 5. 

 

Tabell 3  Antal annonser inom de olika kategorierna. 

 Tekniska 
annonsen 

Praktiska 
annonsen 

Uppmanande  
annonsen 

Dialoginriktade 
annonsen 

Region Norr 1 1 4 1 

Region 
Stockholm 

3 2 0  

Region Väst 6 2 0  

Region 
 Mälardalen 

3 3 0 2 

Region  
Sydöst 

4 0 0  

Totalt 

 

17 8 4 3 

 
4.2 Att utforma annonser 

Vår bedömning är att det är den dialoginriktade annonsen (se exempel i figur 4) som är 
den annonsform som oftast bör eftersträvas om man vill rekrytera nya deltagare till 
samråden. Skälen till detta är att man genom den här typen av annons verkligen öppnar 
för en dialog med allmänheten och tydligt visar att det inte krävs några specifika för-
kunskaper om myndigheten (Vägverket) och dess verksamhet. Ett bra samrådsmöte 
karaktäriseras av en öppen dialog mellan myndigheten och allmänheten. Samtidigt bör 
man vara uppmärksam på att om man använder sig av denna typ av inbjudan skapar den 
en förväntan om en öppen dialog. Det innebär att samrådet bör läggas upp med en tydlig 
ambition att skapa en dialog med allmänheten. Wänström (2009) visar i sin avhandling 
om samråd vid planeringen av Ostlänken att de medborgare som deltar i samråd och 
kommer med förväntningar om att kunna påverka blir ofta besvikna, eftersom de i 
praktiken har mycket små möjligheter att förändra transportplaneringen. De stora 
penseldragen är redan uppmålade i tidigare skeden av planeringsprocessen och deras 
möjlighet att påverka när de kommer till samråd inskränker sig till enskilda delar av 
projektet. Ju längre projektet har pågått, desto mindre är utrymmet för att påverka 
(op.cit.). 

Annonsstudien visade att alla Vägverkets regioner tillämpar riktlinjer för hur en annons 
ska utformas. Dessa skiljer sig dock åt mellan regionerna. Studien visade även att det är 
mycket beroende av den enskilda projektledaren hur annonserna utformas. Ett mönster 
kunde identifieras där vissa projektledare hade mer utvecklade annonser än andra. Det 
var särskilt en region, Region Mälardalen, som utmärkte sig genom att de i mycket stor 
utsträckning använde sig av den dialoginriktade annonsen. 
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Figur 4  Exempel på en dialoginriktad annons. 

 

I vissa annonser används bilder. Även här kunde stora skillnader urskiljas. Bildens 
budskap var inte alltid klart. Ett skäl till att bilder används kan vara att man vill lätta 
upp annonsen. Det är dock viktigt att man tänker igenom bildvalet samt vilket budskap 
det ger och om bilden bidrar till förståelsen för projektet eller väcker intresse för att 
delta i samrådet. Samtidigt förekommer bilder med mycket ett tydligt budskap (se 
exempel i figur 5). 
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Figur 5  Exempel på en bild med ett tydligt budskap. 

 

Som visas ovan förekommer uppmanande texter i vissa annonser. Dessa används för att 
väcka intresse. Uppmanande texter är bra just för att väcka intresse. Samtidigt bör man 
dock vara uppmärksam på att vissa uppmaningar kan tolkas på olika sätt av olika 
personer. 

Figur 6 visar på ett exempel som skulle kunna innebära följande två tolkningar beroende 
på vem läsaren är och vad hon har för bakgrund: 

1) Ja! Nu ska vi börja diskutera framtiden! 

2) Jaha, då var det dags igen… nu ska vi ännu en gång diskutera denna väg. Vi har 
gjort det förut men då hände ju inget så nu måste vi tydligen börja om ännu en 
gång… 

Skälet till att forskningsprojektet vill fästa uppmärksamhet på detta är att det i många 
vägprojekt faktiskt sker flera omtag innan vägen faktiskt byggs (Bengt Andersson, 
2007). Det kan därför finnas en viss resignation hos delar av allmänheten som enbart 
bekräftas av en sådan här annons. Detta identifierades även av deltagare vid samråden i 
den inledande studien. 
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Figur 6  Exempel på en uppmaning som kan ha flera betydelser för läsaren. 

 
4.3 Hur respondenterna fått kännedom om samrådet 

Enkäterna i de den explorativa studien och interventionsstudien visar att den främsta 
informationskanalen till allmänheten som deltar vid samråden är annonser i tidningar. 
Av dem som deltagit i samråden som ingått i forskningsprojektet har en majoritet fått 
kännedom om samrådet genom tidningsannonser (figur 7 och 8). 
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Figur 7  Resultat från den explorativa studien – hur respondenterna fick kännedom om 
samrådet (Flera svar kunde ges på frågan, tio personer besvarade inte frågan.) 
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Figur 8  Resultat från interventionsstudien – hur respondenterna fick kännedom om 
samrådet (Flera svar kunde ges på frågan, 23 personer besvarade inte frågan och 
15 personer fyllde i flera alternativ.) 

 

I den explorativa studien tyckte cirka 25 procent av dem som svarat att annonse-
ringen/kallelsen kunde ha varit bättre (figur 9). Inför samrådsmötena i interven-
tionsstudien togs därför kontakt med respektive projektledare inom Vägverks-
regionerna. Projektledarna ombads att skicka annonsen/kallelsen till samrådet till 
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forskarna för påseende innan den sändes för tryck. Syftet med detta var att säkerställa 
att de annonser som användes för att kalla till samråd var dialoginriktade. Efter att 
annonserna skickats till forskarna gav dessa förslag på förändringar av annonserna för 
att göra dem mer dialoginriktade. Figur 11 på nästa sida visar ett exempel på en annons 
som kan betecknas som teknikinriktad och hur den med ganska små förändringar 
justerades för att bli mer dialoginriktad. 

 

 
Figur 9  Resultat från den explorativa studien – om tydligheten i annonseringen inför 
samrådet. (Bortfall: 3 kvinnor och 8 män valde att inte svara på frågan.) 

 

Hur upplevdes då de mer dialoginriktade annonserna? I interventionsstudien svarade 
cirka 30 procent av respondenterna att annonseringen/kallelsen kunde ha varit bättre 
(figur 10). Detta är alltså en något större andel än i den explorativa studien. 

 

 
Figur 10  Resultat från interventionsstudien – om tydligheten i annonseringen inför 
samrådet. (Bortfall: 6 kvinnor och 12 män valde att inte svara på frågan.) 
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Trafikförsörjningen till/från Ekerö via 
Ekerövägen 

Inbjudan till samråd gällande väg 261,  

Ekerö kommun 

Vägverket Region Stockholm arbetar med att ta fram en 
förslagshandling till förstudie för väg 261, Ekerövägen, 
på sträckan Nockeby - Tappström och inbjuder därför 
allmänheten till samråd. Syftet med samrådet är att 
informera om åtgärder, som kan förbättra 
framkomlighet, trafiksäkerhet och transportkvalitet på 
den aktuella vägsträckan.  

Samrådet ger dig också möjlighet att ställa frågor 
och/eller lämna förslag på förbättringsåtgärder. 

Problembeskrivning 

Väg 261 mellan Tappström och Nockeby är den enda 
fasta förbindelsen mellan öarna i Ekerö kommun och 
fastlandet. Trafiken uppgår på sträckan till mellan 16 
0000 till 20 000 ÅDT, vilket tillsammans med flera 
korsningspunkter dels skapar framkomlighetsproblem 
och dels trafiksäkerhetsproblem. Trafiken förbi 
Drottningholm slott uppgår till ca 20 000 ÅDT, vilket 
föranleder köbildning under såväl förmiddagens som 
eftermiddagens rusningstrafik. Kollektivtrafiken 
upprätthålls på sträckan av buss, både stombuss och 
vanliga busslinjer, som på sträckan har flera hållplatser. 
Ekerövägen är på sträckan trefilig, med två körfält in 
mot Stockholm, varav det ena körfältet under 
morgonens rusningstrafik, mellan kl 07.00-09.00 är ett 
busskörfält. Vägen leder genom riksintresset för 
kulturmiljö för Lovön. Vägen passerar dessutom 
Drottningholms slott, som är upptaget på UNESCOS 
världsarvslista. Drottningholms slott med tillhörande 
slottsanläggning är statligt byggnadsminne.  

Var och när: 
 Informationsmöte kommer att hållas i 

kommunhusets samlingssal torsdagen den xx 
februari, med start kl 18.30. 

 Underlag till samråd kommer att finnas till 
beskådande i receptionen, Ekerö 
kommunhus. 

 Underlag till samråd finns även på Vägverkets 
regionkontor, Sundbybergsvägen 1, Solna. 

 

Underlag till samråd finns även på Vägverkets hemsida: 

www.vv.se/vagprojekt. 

Frågor och synpunkter 

Vi vill gärna veta vad du tycker om 
transportförsörjningen till/från Ekerö och Vägverkets 
förslag till åtgärder. Skicka dina synpunkter senast yy 
februari 2009 till Vägverket Region Stockholm, 171 90 
Solna 

Har du frågor – kontakta projektledare Carl-Erik 
Klockars, Vägverket, tel. 08-757 68 59. 

Köar du på Ekerövägen? 

Var med och tyck till om Ekerövägen! 

 

 

Vägverket Region Stockholm arbetar med att ta fram en 
förslagshandling till förstudie för väg 261, Ekerövägen, 
på sträckan Nockeby - Tappström och inbjuder därför 
allmänheten till samråd. Syftet med samrådet är att 
informera om åtgärder, som kan förbättra 
framkomlighet, trafiksäkerhet och transportkvalitet på 
den aktuella vägsträckan.  

Samrådet ger dig också möjlighet att ställa frågor 
och/eller lämna förslag på förbättringsåtgärder. 

Välkommen till informationsmöte i Ekerö 
kommunhus samlingssal torsdagen den xx 
februari, kl 18.30. 

Vi behöver synpunkter från många olika individer 
och grupper. Både kvinnor och män uppmanas att 
delta i samrådet.  

Vi vill gärna veta vad du tycker om 
transportförsörjningen till/från Ekerö och Vägverkets 
förslag till åtgärder. Du kan bidra med din kunskap om 
trafiksituationen i området, ställa frågor samt ge 
synpunkter på det som planeras. Om du vill lämna 
synpunkter efter mötet vill vi ha dem senast den XX 
februari 2009 skriftligt till:  

Vägverket Region Stockholm, 171 90 Solna, eller via e-

post: XX@vv.se. 

Vill du veta mer? 

Gå in på vår hemsida: www.vv.se/vagprojekt 
eller kontakta: projektledare Carl-Erik Klockars, 
Vägverket, tel. 08-757 68 59. 

Underlag till samråd kommer att finnas till beskådande i 
receptionen, Ekerö kommunhus samt på Vägverkets 
regionkontor, Sundbybergsvägen 1, Solna. 

Bakgrund 

Väg 261 mellan Tappström och Nockeby är den enda 
fasta förbindelsen mellan öarna i Ekerö kommun och 
fastlandet. Trafiken uppgår på sträckan till mellan 16 
0000 till 20 000 ÅDT, vilket tillsammans med flera 
korsningspunkter dels skapar framkomlighetsproblem 
och dels trafiksäkerhetsproblem. Trafiken förbi 
Drottningholm slott uppgår till ca 20 000 ÅDT, vilket 
föranleder köbildning under såväl förmiddagens som 
eftermiddagens rusningstrafik. Kollektivtrafiken 
upprätthålls på sträckan av buss, både stombuss och 
vanliga busslinjer, som på sträckan har flera hållplatser. 
Ekerövägen är på sträckan trefilig, med två körfält in 
mot Stockholm, varav det ena körfältet under 
morgonens rusningstrafik, mellan kl 07.00-09.00 är ett 
busskörfält. Vägen leder genom riksintresset för 
kulturmiljö för Lovön. Vägen passerar dessutom 
Drottningholms slott, som är upptaget på UNESCOS 
världsarvslista. Drottningholms slott med tillhörande 
slottsanläggning är statligt byggnadsminne.

Figur 11  Exempel på annons före och efter att forskarna hade kommenterat annonsen i 
interventionsstudien. Den vänstra annonsen är exempel på vad vi kategoriserar som en 
teknisk annons medan målet med ändringarna i den högra annonsen var att göra den 
mer dialoginriktad. 
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I de kommentarer som skrivits på enkäterna i interventionsstudien framkommer att 
relativt många av dem som kom på mötena inte hade sett annonserna alls eller som 
menade att annonseringen varit bristfällig: 20 personer uppgav att de inte sett annonsen 
medan 29 sa att annonseringen varit svår att upptäcka. De personer som uppgav att de 
inte hade sett annonsen dominerades av åldersgruppen 25–44 år. Även några 45–64-
åringar uppgav att de inte sett annonsen. Här fanns ingen markant skillnad mellan 
kvinnor och män.  

Att de trots allt fått kännedom om mötet berodde på att någon berättade för dem eller för 
att de själva sökte information på myndighetens hemsida. Flera har också uppgivit att de 
läst om vägprojektet på redaktionell plats i lokaltidningen och därför fått veta att 
samrådsmötet skulle hållas. Efter att ha läst en tidningsartikel letade de mer aktivt efter 
en annons i tidningen eller efter informationen på myndighetens hemsida. En man 
(45–64 år) som deltog i samrådet i Berga skriver så här:  

”Min uppfattning är att det var svårt att se annonsen. Vi har spridit information till 
flera som inte sett annonsen”.  

En kvinna (25–44 år) som deltog vid samråd i Färlöv skriver så här:”  

Om jag inte fått information av min granne hade jag inte vetat om det. Har ej 
Kristianstadbladet”.  

En man (45–64 år) menade att annonsen var införd bara en gång och det faktum att det 
var på Skärtorsdagen kunde medföra att flera missade den. En av deltagarna vid sam-
rådet i Gimo-Börstil föreslog att myndigheten ska annonsera om sina samråd i annons-
bladet som brukar delas ut till hushållen i trakten. Från olika håll föreslogs också att 
kallelser ska delas ut i brevlådorna. Vid ett av samråden gjorde projektledaren ett flyg-
blad och gick själv omkring i tätorten och stoppade det i brevlådorna.  

Att relativt många av dem som kom inte hade sett annonserna föranleder en reflektion 
över huruvida det kan vara så att flera som egentligen var intresserade inte kom på 
grund av att de missade annonseringen. SOM-institutets16 i Göteborg regelbundna 
analyser av mediekonsumtionen i Sverige visar att det finns tre dimensioner i 
svenskarnas medieanvändning (Westlund, 2007):  

 Public service och morgontidningar 
 TV-nyheter  
 Nyheter på internet, i mobiltelefonen och på text-TV. 

Unga vuxna väljer oftare bort den första dimensionen. Skillnaderna mellan olika 
gruppers användning av nyhetsmedier tenderar att öka. Framförallt har åldersskill-
naderna blivit större. Ungdomar och unga vuxna har de senaste decennierna successivt 
minskat sin användning av prenumererade morgontidningar och nyheter i SVT till 
förmån för internet och gratistidningar (Nilsson, 2009; Westlund, 2007). 

På 20 år har andelen som regelbundet läser en morgontidning minskat med 29 procent i 
åldersgruppen 15–29 år och med 20 procent i gruppen 30–49 år. I grupperna 50–64 år 
och 65+ är minskningen lägre, sju respektive tio procent. 

De högfrekventa läsarna är människor från så kallade resursstarka grupper (till exempel 
tjänstemän, högutbildade, gifta och samboende samt höginkomsttagare). Ett undantag 
utgör äldre personer, eftersom pensionärer vanligen har såväl låg inkomst som utbild-

                                                 
16 SOM = samhälle, opinion, massmedia. 
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ning men samtidigt är den grupp som läser morgontidningar mest regelbundet. År 2006 
var andelen regelbundna ”äldre läsare” (65–85 år) 82 procent. Prenumerationsbenägen-
heten följer mönstren för morgontidningsläsningen, det vill säga resursstarkare grupper 
och pensionärer har oftare en tidningsprenumeration. Enligt SOM-institutets analyser 
beror dessa mönster på att medelålders och pensionärer har vuxit upp i ett utpräglat 
tidningssamhälle. De har en tradition att både prenumerera på och regelbundet läsa 
morgontidningar. Yngre personer har växt upp med ett annat medieutbud och saknar 
ofta fasta tidningsvanor. Dessutom saknas många gånger de ekonomiska förutsätt-
ningarna för prenumeration på en morgontidning (Westlund, 2007). 

Den inarbetade metoden som innebär att myndigheten (Vägverket) huvudsakligen 
annonserar om samråden i lokala morgontidningar och på sin hemsida behöver troligen 
omvärderas eller åtminstone kompletteras med flera andra metoder. De som inte läser 
den lokala morgontidningen och inte regelbundet besöker myndighetens hemsida 
riskerar att missa informationen om samrådet.  

I enkäten för interventionsstudien ställdes en fråga om annonsen var intresseväckande. 
Kvinnorna var mer osäkra än männen vad gäller om annonsen var intresseväckande och 
cirka 20 procent av både männen och kvinnorna tyckte i någon utsträckning att den inte 
fångade intresset. Få av respondenterna har särskilt kommenterat innehållet i annonsen, 
utom i ett par fall då det har varit fel tid eller datum i annonsen första gången. Vid ett av 
samråden har två kvinnor uttryckt att annonsen var dels ”mycket intressant”, dels var 
den ”sparsam” (Berga). 

 

 
Figur 12  Resultat från interventionsstudien – om annonserna var intresseväckande. 
(Bortfall: 8 kvinnor och 27 män valde att inte svara på frågan.) 
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5 Samrådsdeltagarna – bakgrund och engagemang 

En fråga som aktualiserades i samband med ett tidigare forskningsprojekt (Faith-Ell, 
2006) var hur representativa för vårt samhälle samrådsdeltagarna är, inte bara sett till 
könsfördelning men även sett till ålder, utbildningsbakgrund med mera. För att kunna 
svara på den här frågeställningen ställdes ett antal frågor i enkäten som rörde samråds-
deltagarnas ålder, familje- och boendesituation, sysselsättning, utbildningsbakgrund och 
månadsinkomst. Följande kapitel beskriver och jämför samrådsdeltagarna och deras 
bakgrund i de två studierna.  

I den inledande explorativa studien deltog totalt 305 personer och i interventionsstudien 
deltog totalt 426 vuxna samt elva barn/tonåringar17. Andelen kvinnor var högre i inter-
ventionsstudien än i den explorativa studien (tabell 4). Skillnaden mellan de två 
studierna är dock inte särskilt stor, vilket kan indikera att ytterligare förändringar av 
uppläggen av samråden behövs för att uppnå en jämnare fördelning mellan könen. 

 

Tabell 4  Totalt antal kvinnor respektive män som närvarade vid samråden i de två 
studierna. 

 Antal kvinnor Antal män Andel 
kvinnor, % 

Andel män, % 

Explorativ studie 80 225 26 73 

Interventionsstudie18 138 288 32 68 
 

Samtidigt varierade andelen kvinnor mycket mellan samråden i den explorativa studien 
från noll procent i Kalix till sextio procent kvinnor i Arvidsjaur (figur 13). Fördelningen 
kvinnor respektive män är något jämnare i interventionsstudien från 27 procent i  
Gimo–Börstil till 42 procent i Kristianstad–Broby (figur 14). 
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Figur 13  Antal kvinnor och män som närvarade vid samråden i den explorativa 
studien. 

                                                 
17 Sju flickor samt fyra pojkar. 
18 Vid två av dessa samråd deltog även totalt 11 barn och ungdomar. Dessa har dock inte besvarat 
enkäten. 
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Figur 14  Antal kvinnor och män som närvarade vid samråden i interventionsstudien. 
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Figur 15  Andel kvinnor och män som närvarade vid samråden i den explorativa studien. 
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Figur 16  Andel kvinnor och män som närvarade vid samråden i interventionsstudien. 

 
5.1 Deltagarnas ålder 

Respondenternas fördelning på ålder och kön i de bägge studierna framgår ur figurerna 
17 och 18 nedan. I bägge studierna var nästan varannan som besvarade enkäten i åldern 
45–64 år. I den explorativa studien var endast 2,6 procent yngre än 25 år. För interven-
tionsstudien var denna siffra 1,8 procent. Samtidigt kan det noteras att andelen kvinnor 
minskade med stigande ålder. Detta bör sättas i relation till det faktum att andelen 
kvinnor i samhället ökar med stigande ålder då de har en högre livslängd än män 
(medellivslängden i riket var 82,4 år för kvinnor och 78,0 år för män under perioden 
2001–2005) (SCB, 2008). Samtidigt visar statistik på att livslängden ökar för både män 
och kvinnor (SCB, 2002a, 2002b). Detta innebär att i framtiden kan ännu fler äldre 
förväntas delta i samråden om myndigheten (fd. Vägverket, nu Trafikverket) fortsätter 
att arbeta på samma sätt som idag. Det är viktigt att i det här sammanhanget påpeka att 
det inte är fel att äldre medborgare deltar i samråd. Bidragen från de äldre som deltar i 
samråden är mycket värdefulla för vägprojektens utformning. Vad som däremot bör 
uppmärksammas är att andra generationer kan ha andra krav och förväntningar på 
vägtransportsystemet. Därför är det viktigt att även dessa generationer har en möjlighet 
att göra sin röst hörd. 
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Figur 17  Respondenternas fördelning på ålder och kön i den explorativa studien. 

 

 
Figur 18  Respondenternas fördelning på ålder och kön i den interventionsstudien. 

 

Figurerna 19 och 20 visar att andelen deltagare i gruppen 25–44 år minskade medan 
gruppen 65–79 år ökade i interventionsstudien jämfört med den explorativa studien. 
Detta innebär att tanken att försöka öka andelen yngre samrådsdeltagare genom en mer 
dialoginriktad annonsering i interventionsstudien inte har fungerat på det sätt som 
forskarna förväntade sig. 
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Figur 19  Respondenternas fördelning på ålder i den explorativa studien. 
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Figur 20  Respondenternas fördelning på ålder i interventionsstudien. 

 

Samtidigt visar jämförelsen mellan de två studierna att fördelningen mellan andelen 
kvinnliga respektive manliga deltagare inom gruppen 65–79 år är densamma i de två 
studierna (figur 21 och 22). Andelen kvinnor i åldersgruppen 25–44 var större i 
interventionsstudien än i den explorativa studien (i interventionsstudien uppnåddes en 
relativt jämn fördelning mellan könen) samtidigt som andelen kvinnor i åldern 45–64år 
minskade i den andra studien. 
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Figur 21  Den explorativa studien – andelen kvinnor respektive män inom de olika 
ålderskategorierna. 
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Figur 22  Interventionsstudien – andelen kvinnor respektive män inom de olika 
ålderskategorierna. 

 
5.2 Familje- och boendesituation 

Samrådsdeltagarnas ålder avspeglas även vad gäller andelen respondenter med barn 
under 18 år. De flesta av deltagarna, (71 procent i den explorativa studien respektive 68 
i interventionsstudien, hade inga barn under 18 år (figurer 23 och 24). 
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Figur 23  Antal svarande i den explorativa studien som har barn yngre än 18 år. 

 

Figur 24  Antal svarande i interventionsstudien som har barn yngre än 18 år. 

 

En av frågorna i enkäten fokuserade på respondenternas boendesituation. Syftet med 
frågan var att ge en bakgrund till den sista frågan i enkäten som vände sig till dem som 
var sammanboende med en partner. Respondenternas boendesituation i de två studierna 
framgår av tabell 5. 
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Tabell 5  Respondenternas boendesituation. 

 Explorativa studien
% 

Interventionsstudien
% 

Ensam 13,1 8,0 

Med partner 67,3 75,4 

Med annan person 17,6 14,7 

Ej svarat 2,0 1,8 

 

Sista frågan i enkäten vände sig till dem som var sammanboende med en partner. 
Frågan handlade om huruvida man besökte samrådet tillsammans med partnern eller 
kom ensam; kom respondenten ensam önskade forskarna dessutom veta varför19.  

I den explorativa studien kom kvinnan oftast med sin partner (76 procent av de 29 
svarande kvinnorna) medan männen oftast kom ensamma (69 procent av de 62 svarande 
männen). Även i interventionsstudien kom kvinnorna oftast i sällskap med sin partner 
(omkring 65 procent), medan männen hade sin partner med i 38 procent av fallen. 
Anledningen till att partnerna inte deltog framgår ur figurerna 25 och 26 nedan. 

Svarsalternativen ”På arbetet” och ”Upptagen med annat” har bildats utifrån de svar 
som respondenterna angett på det öppna svarsalternativet ”Annan orsak”. De orsaker 
som återstår hade oftast inte specificerats, men två kvinnor i den explorativa studien och 
tre män i interventionsstudien uppgav att de deltog på uppdrag i tjänsten. En man i den 
explorativa studien menade att partnern var blyg. I kategorin upptagen med annat 
återfinns svar som: Sangisrevyn, kurs, deltar i studiecirkel, annat möte och bortrest.  

En reflektion över svaren i enkäten är att relativt många personer inte deltar i samrådet 
på grund av att de arbetar vid tiden för samrådet. Intressant är även att i den explorativa 
studien en större andel kvinnor än män anger att deras partner är ointresserad av 
projektet.  

Den inledande tanken bakom att denna fråga ställdes var att det fanns en föreställning 
inom myndigheten om att det i ett traditionellt (heterosexuellt) parförhållande ofta är 
mannen som representerar familjen i samråd om vägprojekt. Samtidigt har inte frågats 
om partnerns kön vilket gör att man när man läser figurerna 25 och 26 måste ha i åtanke 
att man inte kan göra ett generellt antagande att partnern alltid är av det motsatta könet. 

                                                 
19 På samrådet i Arvidsjaur hade emellertid denna fråga ersatts med frågor om vilken organisation man 
tillhörde, vilken roll man hade i den och varför man deltog. När svaren från Arvidsjaur uteslöts återstod 
95 personer som angett att de var sammanboende med en partner. Av dessa hade 91 svarat på frågan om 
de kom själva eller tillsammans med partnern till samrådet/öppet hus. I interventionsstudien svarade 149 
personer på denna fråga. 
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Figur 25  Varför respondenten kom ensam till samrådet (figuren bygger på svar från 
7 kvinnor och 43 män). 
 

 
Figur 26  Kom ensam pga. att… Varför respondenten kom ensam till samrådet (figuren 
bygger på svar från 17 kvinnor och 54 män, sålunda 5 som inte angav orsak, 1 kvinna 
och 4 män). 
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5.3 Sysselsättning, utbildning och inkomst 

Ålderssammansättningen hos deltagarna i samråden i reflekteras även i deras syssel-
sättning. Cirka 72 procent av respondenterna i den explorativa studien hade ett arbete. 
Tjugotre procent var pensionärer. Enstaka personer var studerande, föräldralediga, 
sjukskrivna eller arbetslösa (figur 27). Andelen pensionärer var högre i interventions-
studien (35 procent) än i den explorativa studien (23 procent). Femtiosju procent av 
deltagarna hade ett arbete i interventionsstudien (figur 28). 

 
Figur 27  Respondenternas sysselsättning. Explorativ studie. 

 

 
Figur 28  Respondenternas sysselsättning. Interventionsstudie. 

 

En av frågorna i enkäten frågade hur mycket respondenterna tjänade per månad. Resul-
tatet redovisas i tabell 6. Resultatet visar att den explorativa studien hade en större andel 
deltagare med en månadsinkomst över 30 000 kr (25,5 procent i den explorativa studien 
jämfört med 14,9 procent i interventionsstudien). Samtidigt kan man jämföra resultatet 
från de bägge studierna med arbetsinkomsten för kvinnor (20–64 år) år 2007 som var i 
genomsnitt 16 500 kr (SCB, 2009). För män var motsvarande siffra 23 100 kr (op.cit). 
Vidare kan man även jämföra inkomstfördelningen hos samrådsdeltagarna med arbets-
inkomsten efter ålder för riket (tabell 7). Jämförelserna visar på att de som deltar vid 
samråden har en högre månadsinkomst än snittet i riket. Detta trots att tabell 7 enbart 
ser till arbetsinkomst och inte inkomst från pensioner, arbetslöshetsstöd eller liknande. 
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Tabell 6  Bruttomånadsinkomst hos respondenterna. 

 Explorativ studie20 
% 

Interventionsstudie21 
% 

-14 999 13,1 20,6 

15 000–19 999 16,6 22,7 

20 000–24 999 28,3 25,3 

25 000–29 999 16,6 16,5 

30 000– 25,5 14,9 

 

Tabell 7  Arbetsinkomst efter ålder för helårs- och heltidsanställda personer 20–64 år* 
(kvinnor och män, medianvärden i tkr, år 2007). (Källa: SCB, 2009.) 

Ålder Inkomst 

20–24 19 958 kr 

25–34 23 708 kr 

35–44 25 642 kr 

45–54 25 900 kr 

55–64 25 733 kr 

Samtliga 24 867 kr 

* Personer med inkomst från näringsverksamhet ingår ej i populationen. 

 

Vid en jämförelse av respondenternas utbildningsbakgrund med genomsnittet för landet 
(figur 29) kan man se att samrådsdeltagarna i den explorativa studien har en högre ut-
bildning än snittet i riket. Fyrtiotvå procent av respondenterna i den explorativa studien 
hade en examen från högskola/universitet och fyrtio procent hade en examen från 
gymnasium eller motsvarande. I interventionsstudien däremot motsvarar utbildnings-
nivån hos samrådsdeltagarna genomsnittet i riket (figur 29). Trettio procent av 
respondenterna i interventionsstudien hade en examen från högskola/universitet och 
41 procent hade en examen från gymnasium eller motsvarande (figur 29). Även här är 
det troligen den högre andelen personer i åldersgrupperna 45–64 samt 65–79 år som slår 
igenom i resultatet. 

                                                 
20 Åtta personer avstod från att besvara frågan. 
21 Trettio personer avstod från att besvara frågan. 
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Figur 29  Respondenternas utbildningsbakgrund (i figurerna från den explorativa studien 
respektive interventionsstudien anger kategorin ”annat” bortfallet). 

                                                 
22 Uppgifterna är hämtade ur SCB:s register Befolkningens utbildning version 2007-01-01. 
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5.4 Engagemang i projektet 

Båda studierna visar att majoriteten av dem som deltar i samråden har ett engagemang i 
projektet (figurer 30–33). Detta kan indikera att en del av dem som deltar vid samråden 
har någon form av förförståelse för vad projektet handlar om redan innan samrådet. 

Hur starkt engagemanget var i projektet uppdelat på kvinnor och män framgår i 
figurerna 30–31 (för den explorativa studien) och 32–33 (för interventionsstudien). 
Resultatet från enkäterna i de två studierna visar att engagemanget i projektet hos dem 
som närvarade vid mötena inte skiljde sig nämnvärt mellan de två undersökta 
grupperna. 
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Figur 30  Engagemang i projektet – kvinnor (explorativ studie). 
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Figur 31  Engagemang i projektet – män (explorativ studie). 
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Figur 32  Engagemang i projektet – kvinnor (interventionsstudie). 
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Figur 33  Engagemang i projektet – män (interventionsstudie). 

 
5.5 Barn- och ungdomars engagemang 

Vid två samrådsmöten har även barn och ungdomar varit närvarande. Endast vid ett av 
de undersökta tillfällena togs särskild hänsyn till synpunkter från barn och ungdomar. 
Under interventionsstudien deltog en skola i förberedelserna för ett av samråden, 
eleverna fick under ett par veckor arbeta med inventering av trafikfarliga platser i det av 
Vägverket definierade förstudieområdet. Det utmynnade i tre böcker: Min skolväg, 
Faror och problem på skolvägen och Min drömskolväg. Dessa presenterades vid 
samrådsmötet av elever ur årskurserna 3–5. Exempel på barnens sammanställningar 
finns i bilaga 5. 

Samtidigt är det tydligt att det i de flesta fall inte finns en genomtänkt strategi för hur 
man ska engagera barn och ungdomar i samband med samråd om viktiga vägprojekt. 
Enligt forskarnas observationer i både den explorativa studien och interventionsstudien 
blir barn och ungdomar som kommer på samråden inte alls uppmärksammade. 
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6 Samspelet under samrådet 

Detta kapitel beskriver resultaten från interaktionsanalyserna. Från den explorativa 
studien redovisas mätningen av tal- och svarstid och berättelseanalysen. Från både den 
explorativa studien och interventionsstudien redovisas verktyg och hjälpmedel som 
användes av projektledare och experter vid samråden, ämnen som initierades av 
deltagarna på samråden samt innehållsanalyserna från minnesanteckningar och 
forskarnas fältanteckningar. 

 
6.1 Resultat av mätningen av tal- svarstid 

Kommunikationen vid tre av samrådsmötena har transkriberats i sin helhet. Taltid och 
svarstid har noterats för mötena i Hol (E20 Alingsås–Vårgårda), Norra station 
(Stockholm) och Vallentuna (E4 Stockholm). Mötesdeltagarnas frågor/yttranden 
redovisas nedan i minuter och sekunder. 

Vid mätning av antal frågor har fråga med direkt påföljande följdfråga/följdfrågor från 
samma person räknats som en fråga. 

 
6.1.1 Hol 

Kvinnorna talade 1 minut och 58 sekunder.  

Männen talade 18 minuter och 52 sekunder 

Fem frågor ställdes av kvinnor och sexton av män. 

Kvinnornas frågor tog i genomsnitt 15 sekunder att ställa och männens frågor tog i 
genomsnitt 1 minut och 11 sekunder. 

Tre av männen som yttrade sig talade mer än två minuter utan avbrott. En av dem talade 
i 4 minuter och 26 sekunder och återkom även senare med ett kortare inlägg på 
10 sekunder. Den person som talade näst längst var också en man som talade 3 minuter 
och 7 sekunder. 

 
6.1.2 Norra station 

Kvinnorna talade 2 minuter och 14 sekunder.  

Männen talade 11 minuter och 41 sekunder. 

Fyra frågor ställdes av kvinnor och fem frågor av män. 

Av dem som yttrade sig använde kvinnorna i medeltal 35 sek/person och männen 
1 minut och 20 sekunder per fråga. 

Den kvinna som talade längst använde 46 sekunder till sin fråga (inkl. en uppföljande 
följdfråga). Två av männen ställde två långa frågor vardera. En man talade 3 minuter 
och 33 sekunder sammanhängande. En annan man talade 2 minuter utan avbrott. 

 
6.1.3 Vallentuna 

Kvinnorna talade 18 sekunder. 

Männen talade 1 minut och 38 sekunder. 

Två frågor ställdes av kvinnor och fem frågor ställdes av män. 
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Kvinnorna använde i genomsnitt 9 sekunder vardera för sina frågor. Männen använde i 
genomsnitt 20 sekunder per fråga.  

Mötet innehöll också en del där mötesdeltagarna diskuterade med experterna i mindre 
grupper. Dessa diskussioner är inte medräknade i mätningen. Observationer från mötet 
indikerade att kvinnorna var mer aktiva under gruppdiskussionerna än under den öppna 
frågestunden. 

 
6.2 Diskussion och slutsatser från mätningen av talar- och svars-

tid 

Frågorna: Männen talar mest. Både de flesta och längsta frågorna och samtalsturerna23 
kommer från män. 

Svaren: Det framträdde inga skillnader i längd på svaren som kan kopplas till om det 
var en kvinna eller man som ställde frågan. Inte heller verkar det ha någon betydelse om 
frågeställaren har gjort en lång beskrivning eller ställt en mycket kort fråga. Svaren till 
de flesta frågorna är resonerande och berättande till sin karaktär. Den som svarade 
verkade försöka utröna vad den frågande menade, oavsett om hon/han hade tagit lång 
eller kort tid på sig att förklara sin fråga. Några gånger frågade de också om den 
frågande var nöjd med svaret. 

Som exempel kan nämnas två frågor från en kvinna i Hol där hon bad att få ett par 
aktuella områden på kartan förklarade för sig. Hennes båda frågor var korta, endast 
3 sekunder vardera. Svaret på första frågan varade 1 minut och 44 sekunder. Svaret på 
andra frågan gavs av två personer i expertpanelen som talade 27 respektive 44 sekunder. 
Därefter frågade en av dem ”Är det okej?” och hon svarade ”Tack för det” vilket 
indikerar att frågeställaren tyckte att svaren var tillräckligt fylliga. 

Ett annat exempel då svaret istället inte är så fylligt, handlar om en man som talade 
4 minuter och 26 sekunder utan att ställa en enda fråga. En av projektmedarbetarna 
försökte avbryta honom när han hade talat cirka fyra minuter utan avbrott. Det lyckades 
inte utan han fortsatte ytterligare 26 sekunder och expertpanelens svar blev därefter ett 
kort ”tack” från projektledaren. Det finns ytterligare sådana exempel (samtliga män) 
som talar länge utan att ställa någon fråga. Ibland får de ändå ett kortfattat svar eller en 
kommentar från expertpanelen.  

Man kan inte heller tolka de långa frågorna som tydligare och dra slutsatsen att långa 
frågor därmed skulle vara lättare att svara på än de korta. Snarare är de långa frågorna 
så sammanvävda med frågeställarens egna åsikter och argumenterande för dessa, att det 
kan vara svårt att urskilja vad som är själva frågan. Dessutom har ibland de långa 
samtalsturerna mer karaktären av kommentarer och förslag till vägplanerarna och deras 
arbete. 

De långa samtalsturerna utan avbrott kan också tolkas som att det finns ett starkt 
engagemang hos personen och att han dels vill vara säker på att få med sina synpunkter 
i samrådsprotokollet, dels övertyga mötesdeltagarna (inkl. Vägverkets representanter) 
om sina argument, det vill säga opinionsbildande på mötena. 

                                                 
23 En samtalstur består av talutrymmet från det att en talare börjar och till dess hon/han slutar tala, lämnar 
ordet till eller blir avbruten av någon annan talare. 
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Metoden: När det gäller mätning av taltid är möten med en tydlig struktur att föredra, 
där man kan mäta samtalsturernas längd. Öppet hus är inte lika lätt att dokumentera med 
en bandspelare i lokalen, eftersom det pågår flera samtal samtidigt och besökarna 
kanske även går omkring och tittar på kartor, läser information samt talar med myndig-
hetens personal och konsulter som arbetar i projektet. Det finns också delar av de öppna 
mötena som inte går att dokumentera med mätmetoden (till exempel kartvisning och 
informella diskussioner i samband med kaffepausen). Enligt våra iakttagelser är det 
flera gånger så att kvinnorna kommer bättre till tals i pausen och vid mindre grupp-
diskussioner.  

Man kan inte förlita sig helt på mätmetoden om man vill ta reda på hur olika personer 
och grupper kommer till tals i mötesinteraktionen. Betydelsen av längden på ett samtal 
kan ifrågasättas även om det naturligtvis måste anses ha betydelse att en person talar i 
nästan fem minuter oavbrutet medan vissa andra använder mindre än tio sekunder för 
sina frågor.  

För att förstå det som är betydelsebärande i samtalen behövs också analys av innehållet, 
det vill säga vad som sägs och analyser som också tar hänsyn till hur budskapet fram-
förs och tas emot av dem som svarar. Även vad som sägs har analyserats, det vill säga 
vilka ämnen som tas upp av kvinnor respektive män och hur budskap och frågor fram-
förs på mötena. Nästa avsnitt baseras på berättelseanalys (narrativ analys) och handlar 
om hur frågeställarna framför sina frågor i den explorativa studien. 

 
6.3 Berättelser från mötesinteraktionen 

Det finns huvudsakligen två typer av berättelser i den här mötesinteraktionen. Den 
första är när en person själv berättar. I en ganska lång sekvens beskriver han en eller 
flera miljöer och lägger till händelser, aktörer och argument på ett mer eller mindre 
välstrukturerat sätt. Innehåll och fokus i berättelsen kan se olika ut men den utmärks 
genom att den framförs av en berättare som väljer vad han vill ha fram (det är oftast en 
man).  

Den andra berättelsetypen karaktäriseras av att någon introducerar ett ämne genom att 
ställa en kort fråga. Efter ett svar från expertpanelen fyller frågeställaren eller en annan 
mötesdeltagare på med mer stoff till berättelsen genom att relatera till egna eller andras 
erfarenheter eller fyller på med ytterligare frågor. På så vis vävs flera yttranden ihop till 
en mer sammanhållen helhet och kan få en narrativ struktur med öppningsfrågan som 
inledning, följdfrågan och svaret på den som en utvecklande mittsektion och sedan en 
avslutning med ytterligare en fråga eller avslutande kommentar från någon av dem som 
varit med och lagt till information. Den berättelsen kan också ha varierande innehåll, 
men den utmärks av att den inte berättas av en enda person som själv väljer vad som ska 
vara med. 

Ett exempel på den första typen av berättelse är den manliga kommunpolitiker (i ledan-
de ställning) som ställde sig upp först av alla under frågestunden och berättade hur 
majoriteten i ”kommunen” tycker och vad som är ”framtidens behov”. Han utmärkte sig 
inte bara genom det han sa utan även genom hur han framförde det. Dels använde han 
en samtalstid (4 minuter, 26 sekunder) som vida översteg flertalet av de andra inläggen 
på mötet, dels talade han med pronomenet ”vi” kollektivt för en större samling (kom-
munpolitiker eller kommunbefolkningen): 
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I översiktsplanen har vi bara beskrivit ett enda alternativ, det är skogsalternativet /…/ vi tror 
inte på en 2+1 väg /…/ inte med framtida trafikvolymer, utan en 2+2 väg eller fyrfältsväg. 
/…/ Vi ska ha en trafikplats vid X och det ska vara en planskild korsning /…/ 

I berättelsen finns en kronologi där nutid kopplas ihop med tidigare händelser, till 
exempel arbetet med kommunens översiktsplan. Han talar vidare om hur han vill se 
vägen i framtiden, om de trafikvolymer som kommer och han pekar ut en lösning: en 
2+2-väg. Trafikplatsen finns också utritad på hans översiktskarta och dessutom vet han 
redan hur den ska se ut: det ska vara en planskild korsning. Det är ingen fråga han 
formulerar utan det är svaret på frågor som skulle kunna ha att ställts och diskuterats 
under kvällen. Därefter inträder en reserverad tystnad och några av mötesdeltagarna 
skruvar lite på sig. 

Men det finns även motberättelser till den här typen av dominerande berättelser. I nästa 
citat är det en annan man, en person från den lokala orienterarklubben som argumente-
rar för att inte skogsalternativet ska bli det enda som utreds: 

Vi har ju ingen så att säga rätt, till av någon markägare och så vidare men vi har ju ett 
behov av att nyttja den [skogsmarken] tillsammans då med fastighetsägaren.  

Hur ställer man sig för att få ersättning om det nu är så att skogsalternativet vinner, vi ser 
det som, precis som om man skulle dra vägen över en fotbollsarena, samma sak som om man 
drar en motorväg rakt över Ullevi i Göteborg, det är liksom ingen som skulle komma på 
tanken/…/ 

Den här mannen använder skogen som resurs på fritiden och i sin berättelse. Han anser 
att den har samma värde som kommunala idrottsanläggningar i tätort. Han undrar också 
hur ”man” ska göra för att få ersättning om skogsalternativet vinner. Det är den frågan 
som han vill ha svar på men det är en av de frågor som expertpanelen inte har något svar 
på utan ber att få ta reda på och återkomma till vid ett senare tillfälle. 

En slutsats man kan dra är att både politikern och orienteraren är vana att tala och argu-
mentera i större folksamlingar. De är personer som inte känner oro för att ställa sig upp 
på ett stort och stökigt samrådsmöte och tala. 

Den andra berättelseformen karaktäriserar ofta de mötesdeltagare som (åtminstone vid 
första anblicken) inte verkar lika vana, varken av att inleda eller driva en fråga i ett 
större sammanhang. I nästa exempel citeras en sådan berättelse med sammanlagt tre 
olika talare. Först en kvinna (K) som inleder berättelsen med en fråga till myndighetens 
expert (V), en man (M) inflikar att han inte hör och vill att talarna ska använda mikro-
fonen som finns i lokalen och sedan utvecklar sig samtalet med frågor, svar och kom-
mentarer mellan kvinnan och Vägverksexperten. Ortsnamn och företagsnamn är utbytta 
för att det inte ska gå att identifiera den exakta platsen som samtalet handlar om: 

K: De här filerna är så breda tycker jag, på det bredaste stället, korridoren som det 
där [hon pekar på en karta som Vägverket har satt på väggen inför mötet, flera 
personer i lokalen vänder sig mot kartan och börjar prata samtidigt]. 

V: Jag tänker här, det är väl säkert 500 meter eller något sådant där [han pekar på 
ett ställe på kartan]. 

M: Kan ni stå upp och använda mikrofon så kan alla vara med, tack. 

V: Det kan väl röra sig här upp mot 500 meter som den är här, så bred, nu är det nu 
har det… 

K: Jamen det förstår jag men, så… 
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V: …så så säg att den är upp till 500 meter bred, i det här läget. 

K: Ja, ja och vid Hilltorp här är det? 

V: Hilltorp? 

Vägverksexperten svarar med en motfråga: Hilltorp? Kanske för att kontrollera att han 
hörde rätt. Kvinnan svara ”ja” och han fortsätter därefter svara på hennes frågor om hur 
långa avstånden på kartan är i verkligenheten och vilka bredder det finns i den inritade 
korridoren på kartan: 

K: ja 

V: kanske är det 250 meter, men vi får mäta på kartan sedan 

K: Mm. 

V: Men när det gäller sådant som här, här är den smal, här ser vi idag då att det 
är ömtåligt så att säga, framför allt i olika linjer. 

Nu förekommer mycket sorl i lokalen, flera personer engagerar sig och vill titta på 
kartan. Kvinnan fortsätter kommentera det svar som hon fått av experten och vill få 
fram mer detaljerade uppgifter om vad som kan hända med marken som ligger inom 
korridoren: 

K: Men annars så är ju 100 meter väldigt mycket. Jag undrar, ni har inte pratat 
någonting om mellan Glassfabriken och Skogsby, finns det bara ett alternativ där 
eller? 

V: Neej det finns väl i princip, är det ja, det är den här korridoren som vi har som 
alternativ. Sedan har vi inte kanske bestämt var ska fyrfältsvägen ligga och var 
ska lokalvägen ligga. Ska den ligga här eller där? Där har vi inte tagit ställning. 

K: Nä, men korridoren är inte speciellt bred. 

V: Var då? 

K: Den är inte speciellt bred. 

V: Nej men den är ändå ett par hundra meter bred, och mellan industribygg-
naderna här, och där är i princip fyrfältare. 

Sedan sker en vändpunkt i samtalet. Hon har med sina frågor steg för steg lett fram 
experten till att berätta om området där hennes fastighet ligger och hur vägen kommer 
att gå. När hon kommer med ett par påståenden håller V med:  

K: Ja den är över ungefär fem fastigheter ungefär, alldeles tätt i byn där [hon 
pekar mot kartan]. 

V: Mm. 

K: Och de fem fastigheterna är ju ganska oroliga, allihopa är vi ju det. 

V: Mm. 

K: Vilken av våra fastigheter kommer att åka? Eller hur många? 

V:Ja de det är ju inget vi kan svara på idag tyvärr. 

Kvinnan har nu i slutsekvenserna talat om vad som är problemet: vägen kommer att 
hota fem fastigheter och hon är en av ägarna till dem. I det här läget kan myndighetens 
expert inte svara konkret på frågan. Ingen säger något högt på en lång stund, flera röster 
småpratar och viskar i lokalen. Experten avrundar sedan denna del av mötet: 
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V: Är det någon som har några mer frågor nu eller ska vi ta kaffe och smörgås 
och sedan samlas vi här igen då kanske vi har fått upp fler funderingar, vi finns ju 
här under pausen och… 

Det här samtalet genomförs huvudsakligen av två talare, en frågeställare (K) och 
Vägverkets expert (V) som svarar på frågorna. Det är inte en konversation med enbart 
frågor-svar som går i samma riktning utan den innehåller också en motfråga från V och 
flera påståenden från K som bekräftas av V. Ytterligare en person (M) deltar med en 
samtalstur och gör sig till tolk för hela församlingen när han ber dem som talar att stå 
upp och använda mikrofonen så att ”alla kan vara med”. Det märks att samtalet engage-
rar flera deltagare, många pratar med varandra i lokalen och tittar intresserat på platsen 
på kartan. Samtalet får efter några turer en ganska dramatisk upplösning: frågeställarens 
(K) fastighet och ytterligare fyra fastigheter är hotade. En av dem eller alla fem kommer 
att få lämna plats för den nya vägen. 

Vid första anblicken verkar kvinnan vara en talare som inte är lika van att göra sin röst 
hörd, hon tar inte lika mycket plats i början av samtalet och hon pratar inte lika länge i 
varje samtalstur som männen i de andra exemplen. Dessutom pratar hon lite för tyst och 
behöver en mikrofon för att höras. Men det är ingen tvekan om att hon får fram ett 
budskap med sina frågor och kommentarer och hon får dessutom hjälp av experten som 
deltar i den ganska dramatiska utvecklingen. Vägen kommer sannolikt att passera över 
eller alldeles intill hennes tomt. Samtalet som börjar lite trevande med en fråga om hur 
bred korridoren är på sitt bredaste ställe (500 m) och ner mot den smalaste passagen 
(100 m) där det så får sin slutkläm: de fem fastigheterna som ligger där inom 100 meter 
kommer samtliga att bli påverkade av vägen.  

Sammanlagt har tre personer varit med och formulerat denna berättelse om problemen 
med den aktuella vägsträckan. Första personen frågar, den andre svarar och den tredje 
deltar genom att få de talande att stå upp och prata i mikrofonen. Detta förhöjer också 
det dramatiska i den berättelse som växer fram som en dialog mellan kvinnan och 
experten. 

Det råkar vara en kvinna som inleder och frågar i det här exemplet, men det finns 
berättelser av den typen där män både inleder och deltar i liknande samtal. Det kan med 
andra ord inte sägas att detta är ett speciellt kvinnligt sätt att tala i offentliga mötessitua-
tioner.  

På ett av mötena användes som tidigare nämnts en moderator som ledde diskussionerna 
och fördelade ordet dels till besökarna, dels till Vägverkets experter och konsulterna 
som skulle svara. Detta innebar att fler personer kom till tals som var tveksamma i 
början (vilket framgick tydligt av vår ljuddokumentation). Framför allt var det kvinnor 
som på så vis tog mikrofonen och ställde sina frågor och även, vilket inte är så vanligt 
bland kvinnorna på de andra mötena, lade till egna reflektioner och kommentarer.  

En kvinna frågar till exempel (efter att ha fått mikrofonen av moderatorn) hur tidplanen 
såg ut och var fundersam över hur man planerat in olika etapper av en tunnel och hur de 
olika delprojekten skulle länkas tillsammans. Hon undrade också varför man inte redan 
från början när vägen byggdes hade planerat in fler trafiksäkerhets- och kapacitetshöj-
ande åtgärder. En annan kvinna hade en reflektion över den lekmannamässiga 
förståelsen för projektet, eftersom det är så stort. Hon började med att ursäkta sig för att 
hon inte var så påläst och menade att det var ”egentligen bara en lekmans fråga” som 
hon kunde ställa. Projektets kapacitet men även tidshorisonten skapar en komplexitet 
som är svår att genomlysa vid enstaka samråd. 
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I det här fallet handlade det också om ett utvecklat samberättande med flera deltagare: 
moderatorn, frågeställaren och experterna. Moderatorns roll blev här att uppmuntra 
deltagarna att ställa frågor och kanalisera frågorna till ”rätt” expert i panelen. 
Moderatorn var också noga med att olika deltagare skulle komma till tals, därför gavs 
inte möjlighet att komma med fler än en fråga i taget och först när alla hade fått ställa 
sin första fråga, fick de med fler frågor komma in en andra gång. 

 
6.3.1 Kommentarer 

I det här avsnittet presenteras exempel på två varianter av berättelser. Den första 
varianten, med en lång samtalssekvens (1–2 minuter eller längre), domineras av män. 
Den andra som karaktäriseras av att flera personer är med och bidrar till berättelsen kan 
ha både manliga och kvinnliga deltagare. Att en kvinna ensam både inleder, utvecklar 
och avslutar en berättelse verkar vara mer sällsynt i den här kontexten, det vill säga 
samrådsmöten om vägprojekt. Det är möjligt att ett annat ämne eller en mindre grupp av 
åhörare skulle frammana längre berättelser även hos kvinnorna. Men det är trots allt 
många män som också förblir tysta på mötena. Kanske beror inte mötesinteraktionen så 
mycket på kön utan på andra faktorer såsom vilka erfarenheter och vilken vana del-
tagarna har från andra liknande möten. Dessa erfarenheter har å andra sidan också 
genusanknytning eftersom genus görs i olika miljöer i samspel mellan individer och de 
erfarenheter man har med sig är socialt konstruerade i tidigare mötesinteraktioner (jfr 
Burns, m.fl., 2001).  

En slutsats från den narrativa analysen i det här sammanhanget är att personer med olika 
bakgrund kommer till tals i de olika varianterna av berättelser. Talaren som är van att 
delta i offentliga möten (till exempel en politiker, en föreningsaktiv) berättar gärna och 
länge om sina synpunkter medan andra kan behöva stöd från en eller flera medberättare 
(annan deltagare eller en moderator) med att utveckla frågeställningen och komma fram 
med sina synpunkter. Detta är ju också en effektiv strategi från mötesdeltagarna och 
genom att analysera deras samtal kan man dra slutsatsen att de som berättar tillsammans 
i lika hög grad kommer fram med sina frågor och synpunkter. Problemet är snarare att 
det fortfarande finns många tysta besökare på de traditionella stora samrådsmötena 
(enligt Vägverkets tradition att hålla öppna samrådsmöten inom de områden som berörs 
av respektive vägprojekt). 

Med hänvisning till etablerade kunskaper om jämställdhet och genus i allmänhet, består 
gruppen vana mötesdeltagare och vana talare av fler män än kvinnor (jfr Burns, m.fl, 
2001). Det handlar om att män oftare och i flera olika sammanhang har haft tillfälle att 
utveckla en vana att tala inför större publik, vilket bara delvis kan förklaras av genus. 

Vi fann också att fler kommer till tals om mötesreglerna är tydliga från början och om 
det finns någon som medvetet styr upp talarordningen. I exemplet med moderatorn 
introducerades samtalsregler i början av diskussionen. Dels att man skulle prata i 
mikrofon för att alla skulle kunna höra varandras frågor, dels att man skulle cirkulera så 
att den person som precis har ställt en fråga blev placerad sist på talarlistan, så att så 
många som möjligt skulle komma till tals. Moderatorn gick också omkring i lokalen och 
sträckte fram mikrofonen till dem som såg ut att vilja säga något men inte hade begärt 
ordet. Detta medförde en större dynamik och att fler kom till tals i början av fråge-
stunden. 
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6.4 Ämnen som initieras av kvinnor respektive män 

I det här avsnittet redovisas vilka frågor som initieras från kvinnor respektive män i 
både den explorativa studien och interventionsstudien. Först kommer en sammanställ-
ning av vilka ämnen som initierades av kvinnorna och männen, därefter vad som fram-
kom i enkäterna om vilka olika ämnen som intresserar kvinnor/män (från båda 
studierna), innehållsanalyserna (båda studierna) och slutligen ämnen som framkom i 
den narrativa analysen som enbart genomfördes inom ramen för den explorativa studien. 

 natur- och miljöfrågor tas upp av både kvinnor och män 

 trafiksäkerhet är också en fråga för både kvinnor och män 

 frågor som tas upp oftare av män är ekonomi, tekniska fakta om vägen och 
framkomlighet 

 vägens utformning och alternativa sträckningar intresserar både kvinnor och 
män 

 markägarfrågor är ett manligt tema. 

 

Kvinnor frågar mer samrådsproceduren/processen, hur arbetet går till och tidplanen 
samt hur man gör för att komma till tals och får sin information registrerad. 

 
6.4.1 Vilket utrymme olika frågor gavs under samrådet och om 

representanterna kunde svara på frågorna 

I den explorativa studien menade en större andel av männen (21 procent eller 19 perso-
ner) jämfört med kvinnorna (12 procent eller 6 personer) att det fanns frågor som gavs 
för mycket utrymme på samrådet eller öppet hus. Totalt avstod femton personer från att 
besvara frågan, tre män och tolv kvinnor. Miljöfrågor fick för stort utrymme tyckte 
nästan sex av tio män som svarat ja på frågan, motsvarande för kvinnorna var en av två. 
I övrigt fördelade sig svaren på tekniska frågor (2 män, 1 kvinna), ekonomiska frågor 
(2 män), frågor rörande säkerhet/trygghet (3 män, 1 kvinna), tillgänglighet (3 män, 
2 kvinnor) och gestaltnings-/estetiska frågor (1 man, 1 kvinna).  

När det gäller om någon fråga kunde ha getts mer utrymme, svarade 48 procent av 
männen (eller 43 personer) jakande, motsvarande för kvinnorna var 39 procent (eller 
17 personer). Totalt avstod nitton personer från att besvara frågan (11 män och 
8 kvinnor). Var fjärde man som svarat ja på frågan ansåg att ekonomi- respektive miljö-
frågor fick för litet utrymme. Sex av tio kvinnor som svarat ja på frågan ansåg detta 
gällde miljöfrågor och drygt var tredje kvinna ville veta mer om gestaltningsfrågor. 
Tolv personer hade med egna ord kommenterat vad som fick för lite utrymme (11 män 
respektive 1 kvinna). Kvinnan önskade veta mer om hur kommunen hade resonerat. 
Männens önskemål rörde vägsträckningar, byggtiden, hur stora chanserna var att 
projektet realiserades, vilka långsiktiga förväntningar som fanns och användningen i 
framtiden. 

Övervägande delen av de svarande, 95 procent, ansåg att det fanns sakkunniga repre-
sentanter som kunde svara på de frågor som ställdes. Sju personer (1 kvinna och 6 män) 
ansåg inte det. Det var 19 personer som inte besvarade frågan. Vad som saknades, 
menade de sex personer som specificerat önskemålen, var antingen att någon repre-
sentant/politiker från kommunen deltog (kvinnan hörde till dem som ansåg detta) eller 
någon som kunde förmedla mer kunskap om vägprojektets förstudie/tidigare erfaren-
heter. 
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6.5 Resultatet av innehållsanalyserna 

Innehållsanalys av minnesanteckningar från samråd har genomförts i fem av fallen i den 
explorativa studien och fem av fallen i interventionsstudien. 

 
6.5.1 Antal kvinnor och män som ställer frågor 

Innehållsanalysen av minnesanteckningarna från samråden visar att antal frågor som 
deltagare ställer vid samråden varierar kraftigt. I tabell 8 och 9, framgår hur många av 
frågorna som ställdes av kvinnor respektive män. I relation till antal kvinnor och män 
som deltog i mötet varierar fördelningen av frågorna från femtiotvå procent till tio 
procent i den explorativa studien (tabell 8) och från etthundrafemtio procent till tolv 
procent i interventionsstudien (tabell 9). 

 

Tabell 8  Totalt antal kvinnor respektive män som ställde frågor under samråden i den 
explorativa studien. 

 Kvinnor Män Totalt Procentuellt 
av antal 

närvarande 
kvinnor 

Procentuellt av 
antal 

närvarande 
män 

Procentuellt 
av antal 

närvarande 
totalt 

Norra 
station 

5 9 14 45 56 52 

Vallentuna 0 4 4 – 18 10 

Upplands 
Väsby 

0 2 2 – 13 11 

Hol 6 17 23 30 18 20 

Bälinge 5 10 15 25 22 23 

 

Tabell 9  Totalt antal kvinnor respektive män som ställde frågor under samråden i 
interventionsstudien. 

 Kvinnor Män Totalt Procentuellt 
av antal 

närvarande 
kvinnor 

Procentuellt 
av antal 

närvarande 
män 

Procentuellt 
av antal 

närvarande 
totalt 

Hedenäs - 
Grytsnäs - 
Ytterbyn 

6 17 23 21 30 25 

Katrineholm– 
Bie 

0 5 5 – 100 71 

Knislinge  
Kristiandstad- 
Broby 

7 7 14 28 12 17 

Färlöv 
Kristiandstad 
Broby  

30 23 53 150 82 110 

Gimo–Börstil 14 30 44 88 70 75 
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Totalt ställer färre kvinnor frågor än män men sett till fördelningen inom de respektive 
grupperna så ställer en större andel av kvinnorna frågor än männen. Detta gäller både 
den explorativa studien och interventionsstudien. 

Aktivitetsnivån hos kvinnorna var dessutom betydligt högre i interventionsstudien än i 
den explorativa studien. På mötet i Färlöv som ingick i interventionsstudien ställdes till 
exempel 30 frågor av kvinnor medan det var 20 kvinnor närvarande på mötet. Även 
männen var mer aktiva i interventionsstudien än i den explorativa studien. 

 
6.5.2 Frågeområden 

Resultatet av innehållsanalysen visar att fyra kategorier av frågor kunde identifieras. 
Dessa bestod i sin tur av olika koncept (tabell 10). De frågeområden och koncept som 
identifierades i den explorativa studien förekom även i interventionsstudien. Under 
interventionsstudien breddades emellertid kategoriseringen något och ytterligare ett 
koncept lades till. Hur kvinnor respektive män frågade i de båda studierna, framgår av 
tabell 10 nedan. 

 
Projektet och vägplaneringsprocessen 

I kategorin projekt och vägplaneringsprocessen identifierades sex olika frågeställningar. 
Dessa handlade om behovet och syftet med projektet, processen, samordning med andra 
projekt, kostnad och ekonomi, tidplan samt vägprojektets roll i regionens utveckling.  

Vad gäller behovet och syftet med vägen är majoriteten av deltagarna som ställer frågor 
positiva till projektet. En deltagare i den explorativa studien undrar dock över syftet 
med projektet. Ingen kvinna i den explorativa studien ställer frågor om behovet eller 
syftet med vägen. I interventionsstudien är det sex kvinnor och tolv män som ställer 
sådana frågor eller vill diskutera någon aspekt som har med behovet att göra. I denna 
kategori finns också de som ställer frågor om höga hastigheter på den befintliga vägen 
och specifika trafiksäkerhetsproblem som har att göra med bakgrunden till projektet. 

Totalt fyra kvinnor och fjorton män ställer frågor angående processen. Frågorna inom 
detta koncept pekar på att planeringsprocessen är lång och att omtag ofta sker. Vidare 
vill man veta hur man överklagar och lämnar synpunkter samt allmänhetens möjlighet 
till insyn i processen. En kvinna i interventionsstudien frågar om det kommer att bli fler 
samråd. 

I de större projekten såsom Norra stationsprojektet ställs frågor kring samordning med 
andra projekt som samtidigt planeras i området eller i anslutning till det aktuella 
projektet. Totalt tre kvinnor och tre män ställer sådana frågor.  

Vad gäller kostnad och ekonomi ställer sju män och tre kvinnor frågor. Först och främst 
efterfrågas vad en ny väg kommer att kosta samt vilket alternativ som blir dyrast. En 
man från en orienteringsklubb frågar om möjligheten till ersättning för förlorade 
investeringar som ett resultat av en ny väg. 

Vad gäller tidplan så ställs denna fråga i två fall i den explorativa studien och bägge 
fallen av en moderator som har uppfattat frågan i pausen. Om frågan ursprungligen kom 
från en man eller kvinna framgår ej. I interventionsstudien ställs frågan av fem kvinnor 
och fem män. 

Det koncept som tillkom i interventionsstudien handlar om vägprojektets roll i regio-
nens utveckling och frågeställarna vill veta hur regionens utveckling kommer att på-



 

VTI rapport 700 71 

verkas. Det är i samrådet Gimo–Börstil som dessa frågor dyker upp och frågeställarna 
befarar att bygden ska utarmas om vägsträckningen kommer utanför vissa tätortsom-
råden eller att turisterna ska åka förbi när framkomligheten ökar och vägen inbjuder till 
högre hastigheter. Fyra män som har anknytning till det lokala näringslivet ställer dessa 
frågor. En man föreslår också att man ska samverka lokalt med sina remissyttranden till 
myndigheten. 

 
Miljö 

I kategorin miljö identifierades två huvudsakliga frågeställningar; enskilda miljöaspek-
ter samt värdering och bedömning av olika miljöintressen.  

I båda studierna ställer fem kvinnor och fem män frågor angående enskilda miljöaspek-
ter, det vill säga totalt tio kvinnor och tio män. Dessa aspekter är: koldioxid, däck-
slitage, buller, barriäreffekter och fragmentering, tillgänglighet, djurskötsel samt rörligt 
friluftsliv. 

En kvinna och en man i den explorativa studien tar upp frågan om värderingen av olika 
miljöintressen/miljöinsatser mot varandra och i interventionsstudien tas detta koncept 
upp av fem kvinnor och tre män De ger som exempel: skogslandskapet mot jordbruks-
landskapet samt buller gentemot andra miljöintressen och vilka miljöinsatser som 
myndigheten prioriterar. 

 
Utformning av alternativ samt alternativa sträckningar 

I den explorativa studien dominerades frågeställarna i kategorin utformning av alterna-
tiv och alternativa sträckningar av män. Men i den explorativa studien har betydligt fler 
kvinnor också kommit fram med frågor angående vägens utformning och olika alterna-
tiva sträckningar. 

Frågorna som rör utformningen är ofta mycket detaljerade, även på förstudienivån, och 
rör till exempel bredden/längden på vägen/korridoren/tunneln och trafikplatser. I den 
explorativa studien är det tio män och tre kvinnor, i interventionsstudien är det tjugosex 
män och tolv kvinnor, som ställer frågor angående utformningen av vägen. 

Ingen kvinna ställer frågor angående alternativa sträckningar av vägen i den explora-
tiva studien. Det gör däremot sju män. I interventionsstudien är det elva kvinnor och 
tolv män som ställer sådana frågor. I en hel del av fallen kommer man med konkreta 
förslag och det förekommer även att man uttrycker sin åsikt om vilket alternativ som 
bör väljas. En kvinna och en man föreslår breddning av korridoren. 

I den explorativa studien ställer en man frågor angående cykelvägar det vill säga alter-
nativa färdmedel, men ingen kvinna yttrar sig i denna fråga. I interventionsstudien 
däremot är sju av kvinnorna och åtta av männen med och diskuterar alternativa färd-
medel. De alternativ som framkommer är cykelväg, ny gångväg/breddning av trottoar, 
ridväg och järnväg. I samband med 2+1 vägar vill ett par av frågeställarna ha separat 
cykelväg parallellt med bilvägen. 

 
Övrigt 

I kategorin övrigt kodades dels frågor som inte hade med projektet att göra, dels rena 
klargöranden. I Norra stationsprojektet föreslår en man ett nytt operahus mitt i anslut-
ning till projektet. Detta har inte vägplanerarna rådighet över. Vid samrådet i Hedenäs 
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undrade en man och en kvinna om cykeltrafiken och trafiksäkerhetsåtgärder på en annan 
befintlig väg, men det visade sig vara en väg som inte ingår i Vägverkets ansvarsom-
råde. 

 

Tabell 10  Totalt antal frågor som registrerades under samråden i minnesanteckningar. 

Kategori 

 

Koncept Kvinnor Män Kvinnor Män 

Projektet och  
vägplanerings-
processen 

Behovet och syftet med 
projektet 

0 3 6 12 

Processen 3 7 1 7 

Samordning med andra 
projekt 

2 1 1 2 

Kostnad och ekonomi 1 4 2 3 

Tidplan 1* 1* 5 5 

Regionens utveckling – – 0 4 

Miljö Enskilda miljöaspekter 5 5 5 5 

Värdering och bedömning 
av olika miljöintres-
sen/miljöinsatser 

1 1 5 3 

Utformning av  
vägen, av  
alternativ och  
alternativa  
sträckningar 

Utformning 3 10 12 26 

Alternativa sträckningar 0 7 11 12 

Andra färdmedel 0 1 7 8 

Övrigt Frågor som inte har med 
projektet att göra 

1 1 3 0 

Klargöranden 1 4 1 1 

* I bägge fallen ställdes denna fråga av en moderator. 

 
6.6 Ämnen som framträder i den narrativa analysen 

I det här avsnittet redovisas ämnen/teman som framträder i berättelserna på mötena. 
Analysen bygger inte på frekvens utan mer på existens och vikt. Alla ämnena som 
redovisas är med andra ord inte med i samma utsträckning på alla möten, men de är så 
framträdande där de förekommer att de förtjänar att noteras.  

Ämnen från allmänheten som formulerades i form av lite längre frågor och berättelser 
vid mötena: 

 
 Sträckningen på vägen: Vad betyder nyanserna på kartan? Hur breda är 

korridorerna? Hur kommer det att se ut sedan, jämfört med idag? Vad tänker 
man göra med den gamla vägen? Vilka kommer att få använda den nya respek-
tive gamla vägen?  

 Hög belastning på befintlig väg, tät trafik (återkommande perspektiv i Hol, 
Bälinge, Vallentuna, Upplands Väsby) 

 Cyklister och gångtrafikanter, möjlighet att ta sig fram med cykel, hur förbereds 
för oskyddade trafikanter? (speciellt drabbade som nämns i berättelserna är 
barn/ungdomar) 
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 Buller vid befintlig väg, buller vid nya vägen  
 Rekreationsområden, ifall de är i farozonen (orienterare, barn/ungdomar/skolor 

behöver tillgång till skogen/naturen) 
 Barriäreffekter (markägare) 
 Tekniska lösningar: rondeller, trafikplatser, av-/påfarter, antal filer (1+1, 1+2 

eller 2+2) 
 Ekonomin: Vad kostar projektet? Var ifrån kommer pengarna? 
 Platsen: Det lokala samhället och fastigheter som kan bli berörda. Man förklarar 

sin ståndpunkt och argumenterar i vissa fall för en viss lösning 
 Tiden: Hur lång tid tar det innan man får den nya vägen? När tas beslutet? Hos 

en del finns en otålighet över att vägprojektet tar tid, de ville ha den nya vägen 
igår. Hos en del finns oro över att man lägger en ”död hand” över bygden så att 
ingen vågar bygga om sin fastighet eller investera i en rörelse intill vägen eller i 
någon av de föreslagna korridorerna. Till dess att projektet/utredningen är färdig 

 Tidigare förstudier/utredningar: Det berättas om gamla projekt som angränsar 
till det aktuella projektet, projekt som skjutits på framtiden eller inte alls har 
blivit av. Man refererar till kunskapen som delgivits och synpunkter som 
lämnats vid tidigare samråd. Varför har det inte hänt något än? Detta tema 
inkluderar ofta också en form av misstro mot det nuvarande projektet och ibland 
frågar man explicit om den här förstudien/utredningen också kommer att 
begravas i någon skrivbordslåda efter ett antal år 

 Informationen: Hur får man tag på mer information under utredningsprocessen? 
Var och när presenteras det man (Vägverket) har kommit fram till? 

 
Kommentarer 

Frågorna om sträckningen på vägen brukar komma tidigt på mötet och frågorna om 
informationen och hur man kan få veta mera under utredningsprocessen kommer mot 
slutet. De andra temana/frågorna verkar inte ha någon specifik plats på allmänhetens 
agenda.  

Vägverket hade vid de möten som studerats i föreliggande forskningsprojekt inte 
strukturerat frågestunden i teman utan allmänheten fick i stort sett lyfta fram de frågor 
som de kom på. Tematiseringen ovan är således en forskarkonstruktion som baseras på 
innehållet i berättelserna.  

Vid ett av mötena hade frågestunden lite mer struktur. En moderator var med och 
fördelade ordet. Hon plockade upp frågor som hon visste fanns i publiken, eftersom hon 
hade hört frågorna tidigare i pausen och uppmanade frågeställaren att berätta vidare om 
det aktuella problemet. Detta gjorde mötet mer dynamiskt och berättelser kom fram 
även från mötesbesökare som annars troligen inte hade begärt ordet och yttrat sig. 

 
6.7 Verktyg och hjälpmedel som används vid samråden 

Under samråden använde projektledarna en mängd olika verktyg och hjälpmedel. I den 
explorativa studien användes mest konventionellt material såsom PowerPoint-bilder, 
kartor och planscher. I interventionsstudien uppmuntrades projektledarna att pröva nya 
former och idéer vilket ledde till en större variation på vilka verktyg som användes. I 
nästa avsnitt presenteras några verktyg, hjälpmedel och rutiner som identifierades i 
samband med det här projektet. 
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6.7.1 Klassiska samråd 

Presentation av projektet 

De klassiska samråden inleds ofta med en presentation av planeringsprocessen samt 
projektet och dess miljökonsekvenser. Dessa presentationer utgår i princip alltid ifrån 
någon form av OH eller PowerPoint presentation.  

En reflektion över de inledande presentationerna är att de ibland är alldeles för tekniska. 
Det är ibland alldeles för lätt för experterna att bara kopiera in befintliga ritningar och 
kartor som är begripliga för de insatta men inte för den breda allmänheten. En annan 
reflektion är att expertteamet inte alltid har tänkt på att många människor inte har 
särskilt stor vana att läsa kartor. Vidare missar man att det inte är självklart för de flesta 
att i tanken förflytta sig i olika rumsliga strukturer. Ett exempel är att när man visar 
kartor och snedbilder bör utblicken vara åt samma väderstreck. Det kan ibland vara 
svårt att orientera sig om kartbilden har norr uppåt medan alla bilder sedan är tagna 
ifrån norr. Figurer 34 och 35 visar ett exempel från samrådet i Norra station. I det 
samrådet användes kartor med norr uppåt (figur 34) samtidigt som Stockholms stad 
visade fotografier blickande mot söder (figur 35). Detta resulterade i onödig förvirring 
hos deltagarna.  

I ett av samråden som ingick i interventionsstudien prövade expertgruppen att tala till 
exempel två och två istället för som enskilda ”föreläsare”. Detta uppgavs vara mycket 
uppskattat av deltagarna. 

 
Figur 34  Norra station - Utredningsområdet på flygfoto. Norr är rakt uppåt på 
fotografiet. 
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Figur 35  Norra stationsområdet sett från Solna. Söder är snett åt höger på bilden. 

 
Interaktion med samrådsdeltagare 

Många olika former av planscher och så kallade roll-ups används under samråden. 
Vidare används olika former av kartmaterial. Vid några av samråden tillämpades paus i 
mötet, där man hade tejpat upp kartor på väggarna och där experterna gick runt så att 
besökarna kunde ställa frågor direkt till dem.  

Post-it-lappar användes som markörer på kartor och planscher i några samråd. Del-
tagarna fick skriva sina kommentarer och förslag på lapparna och sedan fästa dem på 
den aktuella platsen på kartan. I ett av projekten överfördes sedan kommentarerna 
digitalt till kartmaterialet och utgjorde en del i samrådsdokumentationen (figur 36). 
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Figur 36  Exempel på sammanställning av information som lämnats på post-it-lappar i 
projektet Väg 268. 

 

Vidare använde man sig i projektet Norra station av en moderator som ledde diskussio-
nen och såg till att samtalet följde på förhand uppgivna spelregler. Spelreglerna var 
enkla, först får alla möjlighet att tala en gång, en person får inte tala hela tiden. Vidare 
enades man tillsammans med deltagarna att man kunde vara oense om vad som disku-
terades men att man trots det måste visa respekt för varandra i diskussionen. Det vill 
säga inga personliga påhopp var tillåtna. Därutöver valde moderatorn i det här fallet att 
lyfta upp frågor som hade tagits upp i pausen men där frågeställaren inte vågade ställa 
frågan själv. Ett upplägg som detta innebär att man ökar möjligheten för alla att komma 
till tals och lättar på spänningar som kan uppstå mellan olika åsikter. 

 
6.7.2 Öppna hus och dialoger 

Formerna för hur de öppna husen genomfördes var mycket olika varandra till skillnad 
från de klassiska mötena som alla var relativt lika till sin form. 

I samband med dialogmötet i Arvidsjaur (explorativa studien) genomfördes en gåtur ut-
med den tänkta vägsträckan användes. Vid ett öppet hus i interventionsstudien användes 
en abonnerad buss som möteslokal. Denna buss körde sedan till fyra olika platser. I ett 
tidigare samråd hade också tåg använts av samma projektledare. Det andra öppna huset i 
interventionsstudien hölls i en skola i ett mindre samhälle. 
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Presentation av projektet och interaktion med samrådsdeltagare 

I de öppna husen användes olika former av planscher för presentationen av projektet. I 
Katrineholm–Bie ställdes dessa upp på tre olika platser i lokalen. Projektledaren och 
experterna cirkulerade runt mellan de tre platserna och diskuterade med mötesdel-
tagarna. En reflektion är att man kanske skulle kunna använda sig av bildspel i samband 
med öppet hus det vill säga rullande bilder som besökarna kan stanna upp vid. På det 
här sättet är det lättare att få kontinuitet i informationen, det blir inte lika många upprep-
ningar för dem som ska berätta om projektet och informatörerna kan istället koncentrera 
sig på att svara på frågor. 

Vidare är det vanligt att man använder myndighetens gula (självlysande) reflexvästar 
eller annan enhetlig klädsel hos dem som arrangerar samrådet. Detta är en god idé som 
även skulle kunna användas i samband med diskussionspausen i de klassiska mötena. 

 

 
Figur 37  Samrådsbuss i Region Mälardalen. Foto: Lena Levin, VTI. 
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7 Hur samrådet upplevs/uppfattas 

En av de inledande frågeställningarna i projektet var hur man upplever samrådsproces-
sen samt bemötandet vid samråden. För att få svar på dessa frågeställningar innehöll 
enkäten ett antal påståenden som respondenterna fick ta ställning till enligt en sexgradig 
skala (se bilaga 3). 

En viktig sak att hålla i minnet när man läser resultaten av hur respondenterna uppfatta-
de samråden är att den explorativa studien i huvudsak utgjordes av klassiska informa-
tionsmöten (sju av de åtta fallen) medan fem av interventionsstudiens åtta fall utgjordes 
av öppna hus. Enbart tre av fallen i den explorativa studien var klassiska informations-
möten. Skälet till att det är viktigt att hålla detta i minnet är att allmänheten har olika 
möjligheter att interagera med myndighetens representanter i de två olika mötestyperna. 

 
7.1 Syftet med samrådet 

Syftet med samrådet/öppna huset var tydligt tyckte de flesta, men några höll inte med, 
särskilt män. I interventionsstudien höll en större andel av dem som svarat inte med om 
att syftet med samrådet/öppna huset var tydligt (figurerna 38 och 39). 

 
Figur 38  Explorativa studien – Resultat på frågan om man ansåg att syftet med 
samrådet/ öppna huset var tydligt. (Bortfall: 3 kvinnor och 8 män valde att inte svara 
på frågan.) 

 

 
Figur 39  Interventionsstudien – Resultat på frågan om man ansåg att syftet med 
samrådet/ öppna huset var tydligt. (Bortfall: 9 kvinnor och 24 män valde att inte svara 
på frågan.) 

 
7.2 Tidpunkt, lokal och färdmedel 

Nästan alla menade att det var lätt att ta sig till lokalen, tidpunkten uppfattades också 
som bra och lokalens lämplighet fick även det övervägande positiva omdömen (både i 
den explorativa studien och interventionsstudien).  
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Nästan alla i båda studierna menade att tiden för samrådet var bra (figur 40 och 41). 
Samtidigt visar de öppna svaren på frågan varför inte partnern kom till samrådet att det 
vanligaste skälet var att partnern arbetade vid tiden för samrådet (se kap. 6). 
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Figur 40  Tidpunkt, lokal och tillgänglighet i den explorativa studien. (Bortfall: 
2 kvinnor och 7 män valde att inte svara på frågan om tiden för samrådet; 2 kvinnor 
och 6 män besvarade inte frågan om lokalen och 2 män, ingen kvinna, valde bort frågan 
om det var lätt att ta sig till lokalen.) 
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Figur 41  Tidpunkt, lokal och tillgänglighet i den explorativa studien. (Bortfall:  
2 kvinnor resp. 13 män svarade inte på frågan om det var lätt att ta sig till lokalen; 
10 kvinnor resp. 24 män svarade inte på frågan om lokalen var bra; 3 kvinnor resp.  
18 män svarade inte på frågan om tiden var bra.) 

 

Vidare ansåg majoriteten att det var lätt att ta sig till lokalen som fick övervägande posi-
tiva omdömen (att den var bekväm och hade bra luft etcetera) i båda studierna (figur 40 
och 41). 



 

80 VTI rapport 700 

medan 44 procent av kvinnorna körde bil till samrådet. I interventionsstudien var det 
ingen som tog sig till samrådet kollektivt. Flera färdsätt kunde anges, men det var bara 
en person (i båda studierna) som gjorde detta. 
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Figur 42  Explorativa studien, hur respondenterna tog sig till samrådet (bortfall: 
8 personer). 
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Figur 43  Interventionsstudien, hur respondenterna tog sig till samrådet (bortfall: 
21 personer). 
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7.3 Informationen som gavs på samrådet 

I den explorativa studien uppfattades den information som gavs av de allra flesta som 
tydlig, att den gav ökad förståelse för vägprojektet och tog upp det som behövdes för att 
kunna ställa frågor. I denna studie var könsskillnaderna små. Kvinnor tenderade att vara 
något mera positiva med undantag för om informationen underlättade frågeformulering: 
då tio procent av kvinnorna tog i någon grad avstånd från detta påstående (figur 44). 

I interventionsstudien tyckte de flesta att den information som gavs hjälpte att förstå vad 
projektet innebar, men 13–15 procent ansåg i någon utsträckning att så inte var fallet. 
Informationen om upplägget uppfattades också av de allra flesta som tydlig; störst andel 
som höll med om påståendet fanns hos kvinnorna (figur 45). 

I interventionsstudien tyckte ett fåtal, främst män, att informationen som helhet kunde 
ha framförts tydligare. Omkring 85 procent ansåg att informationen var tillräcklig för att 
kunna ge återkoppling i form av frågor och synpunkter.  

I interventionsstudien tog något fler män (tio procent) än kvinnor (två procent) i någon 
grad avstånd från påståendet att det var enkelt att komma till tals. Det var marginella 
skillnader i frågan om deltagarna fick svar på sina frågor, något fler kvinnor (19 pro-
cent) än män (16 procent) höll dock i någon utsträckning inte med. Det totala intrycket 
av samrådet var bra menade 90 procent av både kvinnorna och männen. 
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Figur 44  Explorativ studie – Informationen på samrådet. (Bortfall: 3 kvinnor och 6 
män valde att inte besvara frågan om informationen i sin helhet tog upp de som de 
behövde veta för att lämna synpunkter och ställa frågor; 2 kvinnor och 6 män svarade 
inte på frågan om informationen hjälpte dem att förstå vad projektet innebär; och 2 
kvinnor och 5 män svarade inte på frågan om information en framfördes på ett tydligt 
sätt, 2 kvinnor och 7 män besvarade inte frågan om pausen var ett bra avbrott och 2 
kvinnor och 5 män svarade inte på frågan om informationen som helhet framfördes på 
ett tydligt sätt, 4 kvinnor och 7 män valde att inte svara på frågan om helheten; 6 
kvinnor och 8 män svarade inte på om de fick svar på sina frågor; 4 kvinnor och 8 män 
besvarade inte frågan om de upplevde att det var enkelt att komma till tals på 
samrådsmötet.) 
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Figur 45  Explorativ studie – Informationen på samrådet. (Bortfall: 7 kvinnor, 23 män 
svarade inte på fr. om ökad förståelse; 6 kvinnor, 19 män svarade inte på fr. om 
upplägget, 9 kvinnor, 26 män svarade inte på fr. om infon som helhet; 9 kvinnor, 25 
män svarade inte på fr. om infon och återkoppling, 11 kvinnor resp. 27 män svarade 
inte på fr. om att komma till tals; 17 kvinnor, 30 män svarade inte på fr. om de fick svar 
på sina frågor; 12 kvinnor, 23 män svarade inte på fr. om samrådet som helhet.) 
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7.4 Upplägget på samrådet och förslag på alternativa sätt att 
genomföra samråd 

En fråga handlade om upplägget på samrådsförfarandet. Av de 145 enkäter som insam-
lades i den explorativa studien, svarade 126 på frågan. Av dessa menade 34 personer, 
eller 27 procent, att samrådet skulle kompletteras med andra metoder. Fler kvinnor 
(33 procent) än män (24 procent) ansåg detta. Man kunde markera flera alternativ på 
vad man skulle vilja komplettera med. Ungefär tre av fyra (72 procent kvinnor och 
74 procent män) angav ett alternativ, fyra män och lika många kvinnor två alternativ 
medan en man angav tre alternativ. 

Av de 182 som svarade på frågan i interventionsstudien, menade 37 personer (20 pro-
cent) att samrådet skulle kompletteras med andra metoder. Det var i stort sett en lika 
stor andel kvinnor som män som menade att samrådet skulle ha kompletterats med 
andra metoder (21 procent respektive 20 procent). Tio av kvinnorna angav ett alternativ, 
två kvinnor två alternativ och en respondent markerade tre. Motsvarande antal för män 
är femton, två respektive sex. En man svarade ”Ja” men specificerade inte sedan vilken 
metod som föredrogs. 

I figurerna 46 och 47 framgår totalt sett hur stor andel av kvinnorna respektive männen 
bland dem som svarat ja på frågan som angett respektive svarsalternativ.  

Som synes hade männen inget alternativ som föredrogs mer än något annat i den explo-
rativa studien. Kvinnorna såg helst att intervjuer genomfördes. Övriga förslag handlade 
om att anordna möten med kvinnliga markägare där många sådana berörs (manlig 
respondent). En annan man föreslog kontakt med politiker/nämnden med mera med 
information speciellt till dessa. Vidare föreslog en kvinna att tidningsartiklar skulle 
skrivas och att inbjudan till studieförbund skickas för att engagera allmänheten. 

Som synes föredrog männen i interventionsstudien de tre angivna alternativen i ungefär 
lika stor utsträckning. Kvinnorna såg helst att enkätundersökningar genomfördes och 
var minst intresserade av att delta i fokusgruppsdiskussioner. 
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Figur 46  Explorativa studien, andel kvinnor respektive män som skulle vilja 
komplettera med andra samrådsförfaranden. 
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Figur 47  Interventionsstudien, andel kvinnor respektive män som skulle vilja 
komplettera med andra samrådsförfaranden. 
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8 Projektledarnas syn 

Denna del redovisar projektledarnas syn på annonsering och samråd. Resultaten baserar 
sig på de intervjuer som gjordes med de projektledare vars fall ingick i interventions-
studien. 

 
8.1 Annonseringen 

Ett syfte med interventionsstudien var att undersöka huruvida utseendet på och inne-
hållet i annonser inför samråd kan ha inverkan på vilka som faktiskt kommer till sam-
rådsmötena. Forskarna hjälpte därför till med att utforma annonserna i de fall som 
ingick i interventionsstudien så att de blev mer dialoginriktade. Detta gjordes genom att 
forskarna gav synpunkter på annonsen innan den trycktes. Det stod sedan projektledarna 
fritt att välja om de vill ändra annonserna enligt forskarnas förslag eller inte (se även 
kapitel 4). Med några få undantag valde projektledarna att inkorporera i stort sett alla 
forskarnas synpunkter. 

Det är värt att nämna att de flesta annonser var relativt dialoginriktade redan när 
forskarna fick dem för påseende. Forskarna hade generellt sett få synpunkter på 
annonserna. Förslag på förändringar omfattade bland annat att lätta upp annonsen med 
en bild, att göra rubriken mer intresseväckande samt att explicit uppmana till deltagande 
av olika grupper och individer (kvinnor och män). 

Att annonserna var relativt dialoginriktade redan när forskarna fick dem för påseende är 
intressant i sig i ljuset av resultatet från annonsstudien. I annonsstudien dominerade den 
tekniska annonsen och de dialoginriktade annonserna var få. Att annonserna i interven-
tionsstudien generellt sett var dialoginriktade redan från början kan tyda på att urvalet 
av fall inte var representativt för ”alla” Vägverkssamråd. Eftersom urvalet var rätt ad-
hocmässigt kan man anta att de fall som ingick i interventionsstudien leddes av projekt-
ledare som kanske arbetar mer aktivt med samrådsfrågor. Dessutom kan man anta att 
projektledarna redan noterat syftet med studien och därför arbetat lite extra med 
annonsutformningen. 

 
8.2 Forskarnas förslag till förändringar 

Projektledarnas synpunkter och tankar kring forskarnas förslag till förändringar av tid-
ningsannonserna togs upp under intervjuerna. 

De flesta projektledarna tyckte att forskarnas förslag på förändringar var logiska och bra 
och ändrade annonsen därefter. De flesta tyckte att synpunkterna förbättrade annonsen. 
Tre av projektledarna valde dock att inte inkludera följande formulering: 

”Vi behöver synpunkter från många olika individer och grupper. Både kvinnor och män 
uppmanas delta i samrådet.” 

Projektledarna angav olika skäl för att inte inkludera ovanstående formulering. En för-
klarade att man valt att inte ta med texten på grund av platsbrist. För att hålla kostna-
derna nere och för att hålla annonstexten så kort och koncis som möjligt ville man helt 
enkelt inte lägga till någon ytterligare text. En annan tyckte att formuleringen var över-
flödig. Denne ansåg att annonsen var så pass allmän och att den riktade sig till alla utan 
att man behövde en speciell uppmaning till vissa grupper. I det sista fallet kände 
projektledaren sig inte bekväm med formuleringen. Denne tyckte att uppmaningen inte 
kändes kundanpassad och att den var lite ”uppstyltad”. Denne projektledare valde att i 
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stället för att lägga till ovanstående text lägga till en specifik text om att gång- och 
cykelmöjligheter och busshållplatser skulle tas upp på mötet. Tanken var att på det 
sättet locka fler kvinnor till mötet då projektledaren utifrån tidigare erfarenheter ansåg 
att sådana åtgärder vanligtvis lockar fler kvinnor att delta. Trots att dessa projektledare 
valt att inte ta med den föreslagna formuleringen var det ingen som på en direkt fråga 
trodde att formuleringen – om den funnits med – hade skrämt bort någon. 

Att projektledarna inte tog med ovanstående text i annonserna med hänvisning till plats-
brist och att annonsen ändå var utformad så att den vänder sig till alla kan kopplas till 
föreställningar om att samhällsplaneringen är genusneutral. Som Wide & Hudson 
(2008) visade i rapporten Den jämställda staden? Om jämställdhet och delaktighet i 
stadsplaneringen uttryckte flera personer som arbetar med kommunal planering osäker-
het kring och avståndstagande från riktade åtgärder för att öka kvinnors delaktighet i 
stadsplaneringen bland annat med motiveringen ”vi särbehandlar inga grupper i plan-
arbetet”. Det är sannolikt att liknade föreställningar kan finnas hos personal inom 
myndigheten också. 

 
8.3 Tidningsannonsen 

I intervjuerna frågades också huruvida tidningsannonsen för de fall som ingick i inter-
ventionsstudien kunde sägas vara typisk för de annonser som projektledaren i fråga 
använder vid samråd. Vidare diskuterades om det överhuvudtaget finns någon typisk 
annons för Vägverkssamråd. 

De flesta projektledarna ansåg att den annons som använts var ganska typisk för de 
annonser de vanligtvis använder inför samråd, även om en del påpekade att annonsen 
blivit lite mer genomarbetad med anledning av forskningsprojektets medverkan. 
Forskarnas synpunkter hade gjort att bilder använts i högre utsträckning och att rubriker 
och texter lättades upp och förenklades. 

Flera projektledare framhöll att det fanns mallar att hålla sig till såväl för samråd för 
förstudie-, vägutrednings-, arbetsplane- som för bygghandlingsskedet. Dessa mallar styr 
dock främst formaliteter och den grafiska profilen. I övrigt var alla överens om att det 
fanns en relativt stor frihet att utforma annonsen på det sätt som projektledaren själv 
önskade. 

En projektledare tyckte att man inte riktigt borde prata om typiska annonser. I stället 
ansåg denne att man inför varje nytt samråd måste tänka till kring projektet och fråga 
sig själv hur annonsering och samråd bäst utformas. Denne betonade vikten av att 
fundera och ta hänsyn till varje projekts specifika förutsättningar och dra fördel av dessa 
vid utformningen av annonsen och samrådet. 

 
8.4 Annan annonsering 

Under intervjuerna togs andra kanaler för annonsering än den via tidningar upp. Alla 
annonser läggs även ut på myndighetens hemsida, men projektledarna trodde generellt 
sett att andelen personer som får reda på projektet den vägen är få. I övrigt informerades 
om samråden via berörda kommuner. Antingen sattes anslag upp på kommunhuset eller 
så lades information om samrådet ut på kommunens hemsida. 

Bortsett från ovanstående annonsering annonserade två projektledare på ytterligare sätt. 
En projektledare satte upp anslag på större arbetsplatser. En annan projektledare delade 
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ut informationsblad i brevlådor i ett av fallen och satte upp information på anslagstavlor 
längs den aktuella vägsträckan för det andra fallet. 

I några av fallen hade projekten uppmärksammats med artiklar i lokaltidningar och 
inslag i lokalradion, vilket kan ha gjort att folk på det sättet fått kännedom om projekten 
och samrådsmötena. 

Det är i det här sammanhanget intressant att jämföra med resultatet från enkäterna i in-
terventionsstudien som visar att en majoritet (drygt 60 procent av männen och knappt 
50 procent av kvinnorna) fått kännedom om samråden via annonser i tidningar 
(figur 7–8). Detta resultat är inte så förvånande med tanke på att det bara var i tre fall 
som någon annan annonsering gjorts än via tidningar (och Vägverkets och kommuners 
hemsidor). Tittar man specifikt på de tre fall där annan annonsering gjordes så kan man 
konstatera att det var en större variation på hur informationen hade nått ut till dem som 
kom på mötet. I flera fall hade de fått informationen via andra kanaler än tidnings-
annonsen.  

Det är vidare intressant att notera i det här sammanhanget att ett flertal personer som 
svarade på enkäten faktiskt angav att de fått kännedom om samrådet via myndigheternas 
hemsidor (figur 7–8), vilket projektledarna inte trodde var fallet. Samtidigt är andelen 
mötesdeltagare som fått information från Internet inte särskilt stor (figur 7–8). 

 
8.5 Allmänna reflektioner kring annonser, kallelser och 

inbjudningar 

En del av intervjuerna behandlade projektledarnas synpunkter på annonser, kallelser och 
inbjudningar utifrån ett mer generellt perspektiv. En fråga handlade om huruvida 
projektledaren generellt sett är nöjd med den annonsering som görs inför samråd, det 
vill säga om annonsen fyller sitt tänkta syfte och om utformning och exponering är på 
rätt och lagom nivå. En annan fråga handlade om projektledaren ansåg att dennes 
annonser och inbjudningar skilde sig från gängse annonser och inbjudningar som 
produceras inom myndigheten. 

Det rådde lite delade meningar om den annonsering som generellt görs inför samråd är 
bra och på en lagom nivå. Det allmänna intrycket hos projektledarna var att annonse-
ringen är helt acceptabel, även om de flesta hade något att anmärka på. En del tyckte att 
annonserna ofta var lite tråkiga och tekniska. Flera poängterade dock att annonserna 
generellt sett hade blivit bättre de senaste åren. Numera är annonserna oftast i färg, 
ibland med bild och texten är mer lättsam. Några projektledare ifrågasatte den höga 
kostnaden för annonser i tidningar kontra det antal deltagare som ser annonsen och 
kommer till samrådet. Enligt väglagen finns krav på annonsering och denna görs av 
tradition i tidningar, men en projektledare tyckte att man kanske borde tänka på i denna 
fråga och fundera om man kan uppnå samma krav på annonsering på andra sätt. En idé 
denne hade var att kanske använda sig av annonsering i lokalradion. Några projekt-
ledare poängterade också att det i varje projekt var viktigt att tänka till om det fanns 
ytterligare sätt att locka människor till samrådet. Man kan exempelvis använda sig av 
bra kontaktpersoner eller föreningar för att sprida informationen. Ett annat förslag var 
att till exempel skicka information via skolbarn för projekt som rör barns skolväg. 

Projektledarnas allmänna intryck av annonsering, kallelser och inbjudningar stämmer 
relativt väl överens med det som framkom i enkäterna. I enkäterna uppgav relativt 
många att de inte hade sett tidningsannonserna; de hade i stället fått vetskap om sam-
råden bland annat via bekanta, tidningsartiklar och flygblad som delats ut i brevlådorna. 
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Dessa observationer förstärker således känslan av att det traditionella sättet att 
annonsera – i tidningar – kanske inte uppnår sitt tänkta syfte. 

En projektledare poängterade att denne personligen i princip alltid var nöjd med sina 
annonsutformningar, men att denne tyckte att det var lite svårt att uttala sig på generell 
nivå. 

De flesta projektledarna ansåg inte att deras annonser skiljer sig markant från andra 
annonser inom myndigheten. Några tyckte att deras annonser kanske var lite mer 
dialoginriktade och intresseväckande än normen. Många nämnde att en informatör ofta 
gör den slutgiltiga utformningen av annonsen och att detta bidrar till att göra annonserna 
mer likriktade. En projektledare brukade alltid (åtminstone för vägprojektens förstudier) 
ta fram speciella inbjudningar att delas ut i brevlådor eller att anslås på lämpliga platser. 
Inbjudningarna innehåller i stort sett samma information som annonsen, fast vanligtvis i 
bantat format. Dessa inbjudningar är troligen i sig något relativt ovanligt, då de flesta 
projektledare nöjer sig med en annons i tidningar och på Vägverkets och inblandade 
kommuners hemsidor. 

 
8.6 Projektledarnas bild av samrådsdeltagarna 

Några intervjufrågor behandlade projektledarnas intryck av samrådsdeltagarna. Syftet 
med dessa frågor var bland annat att belysa huruvida den annonsering som gjorts hade 
lyckats locka fler deltagare än vanligt från grupper som generellt är underrepresenterade 
(till exempel kvinnor och ungdomar) vid samråd. 

I princip alla projektledarna sa sig vara relativt nöjda med deltagandet på samrådet. 
Deras uppfattning var att de lyckats locka intresserade och berörda. Vidare tyckte sig 
ingen projektledare heller sakna representation eller närvaro av specifika samhälls-
grupper som kan tänkas bli berörda, men som av någon anledning inte kommer på sam-
rådet. Dock påpekade några att ungdomar generellt sett är svåra att locka till samråd.  

Det är här intressant att relatera projektledarnas uppfattning av ”representativa samråds-
deltagare” till det faktiska deltagandet av kvinnor och män. I alla samråd i interventions-
studien var den övervägande delen av deltagarna män (68 procent män och 32 procent 
kvinnor i snitt). Andelen kvinnor på samråden varierade mellan 27 till 42 procent. Trots 
att detta var något som projektledarna var medvetna om var ändå den generella upp-
fattningen att samrådsdeltagarna var representativa för dem som kommer att beröras av 
åtgärden. Detta kan tyda på att det finns omedvetna föreställningar och förväntningar 
kring samrådsdeltagare. Projektledarna ger uttryck för en utgångspunkt som är vanlig 
inom områden där kvinnor och män inte har samma utrymme. Den innebär att kvinnor 
inte förväntas delta i samma utsträckning som män på samrådsmöten i det här fallet, en 
utgångspunkt som är skapad i enlighet med att samrådet, och även transportområdet i 
övrigt, är ett könat område, där kvinnor inte i riktigt lika hög utsträckning förväntas vara 
delaktiga, berörda och intresserade. Totalt sett var det färre kvinnor som ställde frågor 
på samråden, men aktivitetsnivån hos kvinnor var procentuellt sett ändå relativt hög. 
Detta kan ha bidragit till projektledarnas uppfattning om att ”alla” var representerade. 

Ingen av projektledarna hade någon direkt uppfattning om (den dialoginriktade) annon-
sen lyckats locka till sig fler deltagare än vanligt från underrepresenterade grupper. En 
projektledare tyckte att det ju åtminstone inte var färre kvinnor än vanligt på samrådet. 

En projektledare hade noterat att det vid stora infrastrukturprojekt kommer övervägande 
män, medan projekt som berör miljöfrågor, gång- och cykel samt kollektivfrågor lockar 
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fler kvinnor. Dock är det sällan som andelen kvinnor är lika stor eller större än andelen 
män, oavsett projekt. 

 
8.7 Samrådsupplägget 

Bland dem som hade haft öppna informationsmöten (fem fall) svarade de flesta att 
upplägget på det samråd som ingick som fall i interventionsstudien var ett typiskt 
upplägg för deras samråd. De traditionella samråden i form av öppna informations-
möten är oftast organiserade så att de börjar med en presentationsdel, där projektledaren 
inleder och där konsulter och andra inblandade kort redogör för sina delar i vägpro-
jektet. Därefter tar oftast en allmän frågestund vid, varefter mötet avslutas.  

En projektledare gjorde så att ansvariga från Vägverket och konsulten efter den all-
männa frågestunden ställde upp sig på några platser i lokalen där man satt upp kartor 
över vägsträckan. Man uppmanade sedan folk att cirkulera i lokalen och ställa frågor. 
Syftet med detta var att ge alla, även de som inte är bekväma med att tala inför en stor 
skara människor, en chans att framföra sin synpunkt eller ställa sin fråga. 

I ett annat fall valde man att efter den allmänna presentationen möblera om i lokalen så 
att de satt i grupper. Vid ett bord satt projektledaren, vid ett annat den ansvarige för 
vägutformning och vid ett tredje den miljöansvarige och så vidare. Folk uppmanades 
sedan att besöka det eller de grupper de var intresserade av och ställa frågor. Anteck-
ningar fördes vid varje bord. Det var första gången projektledaren använde ett sådant 
upplägg för samrådet och dennes intryck var att upplägget fungerade väldigt väl. 
Dennes uppfattning var att fler samrådssynpunkter kom in än vad som vanligtvis är 
fallet vid allmänna frågestunder i plenum. Anledningen till att man valde att dela upp 
sig i grupper var att samrådsmötena i tidigare skeden (förstudie och vägutredning) av 
projektet hade uppfattats som dåliga; folk hade varit arga och missnöjda. Det fanns 
således en uttalad ambition från vägplanerarnas sida att göra något bättre denna gång. 
Upplägget tycktes också ha varit uppskattat av samrådsdeltagarna som applåderade vid 
mötets slut. 

Den projektledare som hade samråd i form av öppet hus och informationsbuss menade 
att uppläggen för samråden beror på i vilket planeringsskede man befinner sig. För för-
studier tyckte dock denne att samråden var ganska typiska. Projektledarens princip var 
att hålla samråd i förstudieskedet så enkla som möjligt och så fria som möjligt från 
tekniska detaljer. Det är viktigt att de som kommer på samråden ges möjlighet att förstå 
utan att för den skull behöva vara tekniskt kunniga. Denne tyckte också att man som 
projektledare bör utgå ifrån att alla som kommer på samrådet har något att säga/tycka 
bara med anledning av att de bor i området. En grundinställning bör vidare vara att 
myndigheten ska verka för att aktivt söka upp de människor som berörs och lyssna på 
deras synpunkter, snarare än att de ska behöva uppsöka myndigheten för att få informa-
tion. Projektledaren påpekade också att denne i arbetsplaneskedet vanligtvis använder 
sig av klassiska öppna informationsmöten då dessa möten av naturliga skäl blir mer 
formella och uppstyrda. 

 
8.8 Andra möjliga samrådsupplägg 

Projektledarna tillfrågades även om andra samrådsupplägg. En fråga handlade om pro-
jektledaren hade provat andra samrådsupplägg, medan en annan fråga handlade om 
huruvida projektledaren skulle vilja prova på andra samrådsformer. 
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De projektledare som använde sig av informationsmöten för samrådet hade inte provat 
på andra samrådsformer. I vissa fall hade de ändrat på upplägget för frågestunden, men 
större förändringar än så hade inte testats. 

Den projektledare som använt sig av öppet hus och informationsbuss hade även provat 
på andra samrådsvarianter. Denne hade bland annat haft samråd på ett tåg som kört 
parallellt med vägsträckan med stopp vid cirka fyra ställen. Denne hade också ”vandrat” 
längs den aktuella vägsträckan med en minibuss som stannat vid befintliga busshåll-
platser. Intrycket från det sistnämnda exemplet var att man genom att stanna till vid 
busshållplatser verkligen lyckats fånga upp de verkliga användarna. Denna projekt-
ledare framhöll även att alternativa samrådsformer inte innebär ökade kostnader. 

De flesta projektledare var relativt nöjda med de samråd som utförs och såg inte direkt 
några behov av att prova på andra samrådsformer. Två projektledare hade dock en del 
tankar och idéer kring hur samråd skulle kunna utformas i syfte att nå ut till fler och på 
så sätt förbättra samråden. En projektledare hade funderat på att lägga samråden i an-
slutning till något annat evenemang. Tanken var här att Vägverket skulle dra fördel av 
att många människor redan samlats (till exempel på något evenemang som kommunen 
anordnat). Vidare skulle en sådan mer uppsökande verksamhet kanske nå personer som 
traditionellt inte kommer till samråd. Den andre projektledaren hade en tanke att prova 
på andra samrådsformer även för arbetsplaneskedet (för vilket denne oftast i nuläget har 
informationsmöten). Denne tänkte hyra en buss och köra längs aktuell vägsträcka och 
sedan göra stopp vid de ställen där åtgärder ska vidtas. 

 
8.9 Institutionella möjligheter och hinder 

För att undersöka institutionella möjligheter och hinder ställdes en fråga som handlade 
om det är lätt att inom myndigheten prova på nya idéer för annonsering och samråd eller 
om det finns hinder eller svårigheter. 

Alla projektledare tyckte att det var ”högt i tak” inom organisationen och att nya idéer 
och former för annonsering och samråd generellt sett alltid välkomnades och upp-
muntrades. Som möjliga hinder för att nya idéer inte testas i större utsträckning 
nämndes: rädsla för att göra formella fel, tidsbrist (det vill säga projektledaren har 
många projekt och hinner därför inte testa nya idéer och former) samt brist på självför-
troende (man törs helt enkelt inte riktigt frångå inarbetade rutiner). 
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9 Diskussion 

Projektets syfte är att öka kunskapen om hur kvinnor och män faktiskt kommer till tals 
vid vägplanering. Projektet har studerat Vägverkets samråd med allmänheten samt deras 
möjligheter att påverka i beslutsprocessen.24 Syftet är också att efter en inledande kart-
läggning, analys och lägesrapport, implementera metoder för att söka öka jämställd-
heten i samråden med allmänheten. Projektet har studerat kvinnors och mäns deltagande 
vid sammanlagt 16 samrådsmöten. 

 
9.1 Varför samråd? 

Samråd är en process som inleds i vägprojektens förstudieskede och pågår under hela 
planeringen och projekteringen av en väg. Syftet med samrådsprocessen är att kom-
municera projektet med en vidare krets och att samla in synpunkter. Samråd med all-
mänheten är en viktig del av denna process. Samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 
formen för samrådet är relativt öppen, samråd kan ske både skriftligt och muntligt. 
Detta innebär att myndigheten inte alltid behöver träffa allmänheten för att ta del av 
deras synpunkter. I små vägprojekt väljer man ibland att istället enbart göra underlaget 
tillgängligt på biblioteket och därefter uppmana allmänheten att skicka in sina svar 
skriftligen. I det här projektet valdes att studera samråd där Vägverket inbjudit allmän-
heten till informationsmöten eller öppna hus. 

Praktiken med offentliga samrådsmöten kan utgå från olika perspektiv. Ett är att betrak-
ta samråden som ett sätt att informera om ett pågående arbete med förstudie, utredning 
eller arbetsplan. Ett mer omfattande perspektiv är att också betrakta samråden som ett 
sätt att föra dialog med dem som är berörda av projektet och diskutera vilka åtgärder 
som är viktiga för dem som använder vägen samt vilka för- och nackdelar som projektet 
medför för olika grupper. Ett problem ur båda perspektiven är att det fortfarande är 
förhållandevis få av dem som blir berörda av projekten som kommer och att det finns 
många tysta deltagare på samrådsmötena. 

Vidare visar Wänström (2009) i sin doktorsavhandling Samråd om Ostlänken: Raka 
spår mot en bättre demokrati? att syftet med samråd ofta är otydligt. I avhandlingen tar 
han upp spänningar och målkonflikter mellan å ena sidan den representativa demokratin 
som det svenska statsskicket vilar på och å andra sidan den kommunikativa direkta 
medborgardemokrati som samråden ger en viss vision av att vara. De medborgare som 
deltar i samråd och kommer med förväntningar om att kunna påverka blir ofta besvikna 
eftersom de i praktiken har mycket små möjligheter att förändra transportplaneringen. 
De stora penseldragen är redan uppmålade i tidigare skeden av planeringsprocessen och 
deras möjlighet att påverka när de kommer till samråd inskränker sig till enskilda delar 
av projektet. Ju längre projektet har pågått, desto mindre är utrymmet för att påverka. 

 
9.2 Vem är det myndigheten samråder med? 

Resultaten från interventionsstudien visar ett något större deltagande av kvinnor än i 
den explorativa studien: 32 procent jämfört med 26 procent. Samtidigt är åldersfördel-
ningen något högre. Fler medelålders och äldre kvinnor deltar i interventionsstudien, 

                                                 
24 När föreliggande projekt genomfördes var Vägverket en självständig myndighet. Vägverket ingår från 
2010 i Trafikverket. De samrådsformer som studeras i föreliggande projekt förekommer fortfarande i de 
planeringsprocesser som numera genomförs av Trafikverket (byggande av väg och järnväg). 
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men även fler medelålders och äldre män än i den explorativa studien. Andelen del-
tagare i gruppen 65–79 år ökade medan andelen deltagare i gruppen 25–44 år minskade 
i interventionsstudien jämfört med den explorativa studien. Detta innebär att tanken att 
försöka öka andelen yngre samrådsdeltagare genom en mer dialoginriktad annonsering i 
interventionsstudien inte har fungerat på det sätt som forskarna förväntade sig.  

Det är viktigt att äldre medborgare deltar i samråd inte minst med tanke på att andelen 
äldre som använder transportsystemet beräknas öka i framtiden (OECD, 2001). Dock 
bör man uppmärksamma att andra generationer, inte minst ungdomar, kan ha andra krav 
och förväntningar på vägtransportsystemet och att i de större projekten som ofta har 
långa tidsperspektiv är det viktigt att även yngre generationer ges en möjlighet att göra 
sin röst hörd. Den yngre generationen utgör ju de trafikanter som i störst utsträckning 
kommer att beröras av ett nytt vägprojekt som beräknas ta många år att färdigställa. 

I enkäterna framkom att närmare 50 personer av dem som kom på samråden inte sett 
annonseringen (20 personer) eller tyckte att annonseringen varit bristfällig (29 personer) 
och därför fick information om samrådet på andra sätt (till exempel internet och grannar 
som informerade). De personer som uppgav att de inte hade sett annonsen fanns före-
trädesvis i åldersgruppen 25–44 år. Även några 45–64-åringar uppgav att de inte sett 
annonsen. Här fanns ingen markant skillnad mellan kvinnor och män. Orsaken till att 
många missade annonseringen var att de inte hade läst den lokala dagstidningen där 
annonsen varit införd. I de mediestudier som regelbundet genomförs av svenska SOM-
institutet framkommer att ungdomar och unga vuxna i allt högre utsträckning väljer bort 
dagstidningar till förmån för internet, sms-nyheter och gratistidningar eller att de läser 
en morgontidning mer oregelbundet än tidigare generationer. De som regelbundet läser 
en morgontidning är personer med fast bostad och högre utbildning än genomsnittet, 
även pensionärer läser i högre utsträckning (oavsett utbildning och inkomst) i högre 
utsträckning en morgontidning flera dagar i veckan (Nilsson, 2009). Det är således fler 
äldre som tar del av annonseringen, så som den ser ut enligt informationsrutinen vid 
Vägverket under föreliggande forskningsprojekt. Det kan vara en av förklaringarna till 
att medelåldern är hög på samråden som har studerats. 

Både den explorativa studien och interventionsstudien visar att vissa grupper är över-
representerade vid samråd. Några exempel är att:  

i) majoriteten av dem som kommer till samrådet kommer med bil 
ii) de som deltar vid mötena har i den explorativa studien en högre utbild-

ningsnivå än genomsnittet i riket, i interventionsstudien är utbildningsnivån 
jämförbar med genomsnittet i riket 

iii) de som kom till samråden i båda studierna hade en högre inkomst än genom-
snittet i riket (detta var dock mer uttalat i den explorativa studien).  

Att vissa grupper verkar vara överrepresenterade vid samråden som enkäterna visar 
reflekteras inte i projektledarnas syn på deltagarna. Deras uppfattning var att de lyckats 
locka intresserade och berörda. Vidare tyckte sig ingen projektledare heller sakna repre-
sentation eller närvaro av specifika samhällsgrupper som kan tänkas bli berörda, men 
som av någon anledning inte kommer på samrådet. Dock påpekade några att ungdomar 
generellt sett är svåra att locka till samråd.  

Boverket föreslår i sin rapport ”Hela samhället” att ett sätt att locka kvinnor till sam-
rådsmöten är att förlägga träffarna i närheten av bostäder, arbetsplatser, på naturliga 
mötesplatser (Boverket, 1996). En av projektledarna som intervjuades i interventions-
studien hade gjort detta vid flera tillfällen och upplevde att hon på så sätt hade lyckats 
rekrytera något fler kvinnor. 
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Projektledarnas föreställning här är intressant att relatera till det faktiska deltagandet av 
kvinnor och män. I alla samråd i interventionsstudien var den övervägande delen av del-
tagarna män (68 procent män och 32 procent kvinnor i genomsnitt). Andelen kvinnor på 
samråden varierade mellan 27 till 42 procent. Trots att detta var något som projekt-
ledarna var medvetna om var ändå den generella uppfattningen att samrådsdeltagarna 
var representativa för dem som kommer att beröras av åtgärden. Projektledarna verkar 
relatera till en bild av hur det brukar vara och ganska oreflekterat accepterar de den 
bilden. Detta kan tyda på att det finns föreställningar och förväntningar som är svåra att 
förändra. Projektledarna ger uttryck för en utgångspunkt som är vanlig inom områden 
där kvinnor och män inte har samma utrymme. Den innebär att kvinnor inte förväntas 
delta i samma utsträckning som män (på samrådsmöten i det här fallet). Det är en ut-
gångspunkt som är skapad i enlighet med att samrådet och även transportområdet i 
övrigt är ett könat område, där kvinnor inte i riktigt lika hög utsträckning förväntas vara 
delaktiga, berörda och intresserade. Det bör även noteras att totalt sett var det färre 
kvinnor som ställde frågor på samråden, men aktivitetsnivån hos kvinnor var procentu-
ellt sett ändå relativt hög. Detta kan ha bidragit till projektledarnas uppfattning om att 
”alla” var representerade. 

Vägverkets utgångspunkt när forskningsprojektet startade var att man ville öka andelen 
kvinnor på sina samrådsmöten för att på så vis komma närmare jämställdhetsmålet. 
Enligt vedertagen jämställdhetspraxis var målet 40/60 procent av endera könet. Detta 
kvantitativa mått på jämställdhet hade man emellertid inte lyckats nå varför man sökte 
fördjupade kunskaper om bakomliggande faktorer och metoder för att öka kvinnors vilja 
att delta. Det genomförda forskningsprojektet visar att kunskaperna om genus och jäm-
ställdhet varierade i organisationen och att planeringen av samråden var genomtänkt hos 
vissa av projektledarna medan andra gav ett mer oreflekterat intryck av sin egen möjlig-
het att påverka utfallet.  

Som Angervall (2005) har visat kan jämställdhetsarbetet i praktiken bekräfta den rådan-
de genusordningen i en organisation snarare än att utmana den. Att fokusera på jäm-
ställdhet mellan kvinnor och män i form av representation på mötena kan dela upp 
deltagarna i två grupper och bli ett sätt att reproducera traditionella föreställningar om 
kön. Rönnblom (2005) menar att till exempel politiska diskussioner om jämställdhet 
ofta fastnar i att problematisera och diskutera kvinnor snarare än män, till exempel 
kvinnors frånvaro på höga poster i samhället, vilket gör att man sätter fokus på 
generaliseringar av kvinnornas agerande eller frånvaro snarare än att fokusera ett 
ojämställt system. Det finns en sådan fara om fokus hamnar på kvinnor som grupp 
istället för på makthierarkier och asymmetrier. Det går att undvika en utgångspunkt med 
traditionella föreställningar om hur kvinnor och män agerar genom att mer fokusera på 
hur olika makthierarkier samverkar, makthierarkier som kan ha med genus att göra men 
där genus inte nödvändigtvis måste vara den aspekt som är mest framträdande i de 
asymmetrier som uppstår.  

I arbetet med att utforma strategier som främjar jämställdheten under samrådsprocessen 
bör man utmana olika former av makthierarkier som framträder i samrådssituationen. 
En slutsats av föreliggande projekt är att de kurser i genuskunskap som myndigheten 
genomför för sina anställda bör omfatta alla som arbetar med samråd, för att öka genus-
medvetenheten hos dem. Att vara genusmedveten i samrådsprocessen innebär att vara 
medveten om dels sina egna och organisationens föreställningar om kvinnor och män, 
dels i de föreställningar som kan finnas i den kontext som berörs av projektet. Vidare 
innebär det att försöka förstå hur dessa föreställningar kan påverka samrådsprocessen.  
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Forskningsprojektet visar att vid sidan om genus, har åldern viss betydelse för huruvida 
man deltar i samråden (färre kvinnor än män deltar, samtidigt som medelåldern är hög 
på dem som intresserar sig för och deltar i samråd). Även utbildning och ekonomi (fler 
högutbildade än genomsnittet deltar i samråd och de har också en relativt stabil eko-
nomi). Aspekter som inte studerats i denna rapport men som också förtjänar att upp-
märksammas är till exempel etnicitet, det vill säga samråd i en multietnisk kontext och 
även vilka möjligheter människor med olika funktionsnedsättningar har att delta i 
samråden. Även ålder kan behöva utforskas vidare. 

 
9.3 Hur upplevs samråden? 

Trots att forskarna finner många brister i samråden (som ibland är väldigt formaliserade 
och tekniska till sitt innehåll) visar enkäten att de som kommer på samrådsmöten är 
generellt sett nöjda. Detta kan bero på att deltagarnas förväntningar på samrådet upp-
fylls samt att de har en förståelse för mötesupplägget och vägprojektet. I den explorativa 
studien uppgav 60 procent av kvinnorna och 58 procent av männen att de var mycket 
intresserade av projektet vilket också kan ha påverkat deras förväntningar på samrådet. 
Föreliggande forskningsprojekt fångar inte upp dem som väljer att inte komma på 
samråden. Det går därför inte att avgöra varför vissa grupper väljer att inte delta i sam-
råden. Det finns, med hänvisning till tidigare forskning, teorier om att förväntningar 
från omgivningen, kvinnors och mäns tidsanvändning och ansvarsfördelningen i 
arbetslivet och i hemmet skulle medverka till att många kvinnor inte deltar i offentliga 
samråd (se t.ex. Burns, m.fl., 2001; JämO, 2008; SCB, 2008). Att andelen ungdomar 
och yngre familjer är låg på samråden, kan också härröras till analys av tidsanvändning 
och engagemang i betalt och obetalt arbete. Många barnfamiljer har långa arbetsdagar 
och pendlingsavstånd där åtminstone en av de försörjande parterna reser långa sträckor 
dagligen (Friberg, Listerborn, Andersson & Scholten, 2005). Detta är emellertid något 
som skulle behöva utforskas vidare. 

Alla projektledare tyckte att det var ”högt i tak” inom organisationen och att nya idéer 
och former för annonsering och samråd generellt sett alltid välkomnades och uppmunt-
rades. Samtidigt angavs som möjliga hinder för att nya idéer inte testas i större utsträck-
ning: rädsla för att göra formella fel, tidsbrist (det vill säga projektledaren har många 
projekt och hinner därför inte testa nya idéer och former) samt brist på självförtroende 
(man törs helt enkelt inte riktigt frångå inarbetade rutiner). 

 
9.4 Värdet av att öka genusmedvetenheten i samråden 

Enligt de riktlinjer som tagits fram av det internationella organet IAIA ska samråd också 
omfatta ett aktivt arbete med att nå olika grupper. Om man följer dessa riktlinjer innebär 
det att grupper som inte kommer på de traditionella samråden kan behöva extra stöd och 
uppmuntran och att samråden kan behöva anpassas efter olika lokala förutsättningar. 
Det finns idag små variationer i de samråd som har studerats i föreliggande forsknings-
projekt och de variationer som framkommer framför allt i interventionsstudien bör 
kunna vidareutvecklas.  

Värdet av att öka genusmedvetandet i samråden kan vara att man tidigt får med sig olika 
perspektiv i planeringsprocessen. Ett högre deltagande från olika berörda grupper kan 
också medföra mindre motsättningar och bredare acceptans från de inblandade för 
varandras olika intressen. Om det är så att kvinnor och män tillför olika perspektiv och 
deltar med olika intressen har varit en empirisk fråga i detta projekt. 
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Med utgångspunkt i forskningsprojektets empiriska resultat kan man inte generellt säga 
att kvinnor och män driver olika intressen på samråden. Däremot framgår att vissa 
frågor prioriteras av kvinnor och vissa av män. Miljö och trafiksäkerhet är frågor som 
både kvinnor och män introducerar som frågor eller diskussion i samråden, kvinnorna 
uppger i enkäterna dock lite mer intresse för dessa frågor än vad männen gör. Mark-
ägarfrågor och tekniska frågor om vägens utformning introduceras oftare av männen. 
Dessutom framträder vissa skillnader mellan sättet att framföra sina argument vilket 
indikerar att kvinnor och män deltar på olika villkor såtillvida att de har olika resurser i 
form av erfarenheter och förkunskaper som de kan använda. Enstaka män tar oftare än 
enstaka kvinnor stort utrymme i mötessamtalen (till exempel genom att tala länge och 
argumenterande) medan kvinnorna och även vissa av männen som deltar i mötena 
använder andra strategier för att få fram sina intressen (till exempel ringar in problema-
tiken med frågor och svar i dialog med en eller flera experter eller tillsammans med 
andra mötesdeltagare). De kvinnor som kommer till samråden deltar i högre grad än 
männen genom att ställa frågor. Procentuellt i förhållande till antal närvarande kvinnor 
och män, ställs fler frågor av kvinnor än av män.  

Varför är det viktigt att fler grupper ges tillfälle att komma till tals i samhällsplane-
ringen? Andersson m.fl. (2005) påpekar, från ett samhällsplanerarperspektiv, att plane-
ringsfrågor som är dåligt förankrade hos allmänhet och andra intressenter ofta riskerar 
att bli försenade av protester och överklaganden. Det är ofta medborgarnas perspektiv 
som man har minst kunskap om i planeringsprojekt av det här slaget och dialogen med 
medborgarna skulle vinna på att organiseras mer systematiskt (se även Andersson, 
2007). Saknas systematik i arbetat att nå olika medborgargrupper finns en risk att de 
som är mest engagerade och högljudda får starkast inflytande på planprocessen (jfr 
Sveriges kommuner och landsting, 2009). Från medborgarnas perspektiv och från 
demokratisynpunkt är det också värdefullt att samråden får en systematisk roll i plane-
ringen. Dessutom bör de som är berörda och intresserade komma till tals tidigt i plane-
ringsprocessen, eftersom det är tidigt i processen som de största möjligheterna finns att 
vara med och påverka utformningen av vägprojektet. 

Utifrån vägprojektens syften; som inkluderar att öka tillgänglighet, kvalitet, regional 
utveckling, säkerhet och miljö för alla dem som bor och arbetar i regionen, behöver 
också genusperspektivet få en noggrannare genomlysning redan från början i de flesta 
planeringsprocesser. Att utarbeta en systematisk konsekvensanalys utifrån genus- och 
jämställdhetsperspektiv har nämnts som en framkomlig väg av flera av dem som del-
tagit i föreliggande projekt. En slutsats, med hänvisning till heterogeniteten inom 
grupperna kvinnor och män, är att också andra aspekter kan behöva inkluderas i en 
sådan analysmodell (såsom sociala, ekonomiska, funktionella intressen och hinder för 
vissa individer och grupper). Genom att införa rutiner för en sådan analys, skulle man 
bli tvungen att fokusera på variationer i befolkningsunderlaget och komma fram till 
vilka konsekvenser det planerade infrastrukturprojektet kan få för olika gruppers 
intressen. Även vilka barriärer som tillkommer genom projektet, inte bara ur miljösyn-
punkt utan också ur demografisk och social synvinkel.  

 
9.5 Vad som är viktigt att tänka på 

Jämställdhet och genus handlar om makt och resurser. Om man vill öka jämställdheten 
måste således makten och resurserna omfördelas i vissa lägen. Det kan innebära att söka 
nya metoder andra miljöer än som de brukats vid tidigare tillfällen. Det kan innebära att 
i praktiken skapa olika typer av samrådsmöten beroende på vilka man vill nå. 
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Omfördelning av makt och resurser är inte bara en fråga om representation, det vill säga 
inte enbart säkerställa att andelen män och kvinnor som kommer på mötena är lika. Man 
kan emellertid få syn på asymmetrier genom att räkna deltagare och mäta aktiviteter, det 
vill säga studera vilka som kommer, vilka som får komma till tals, hur de kommer till 
tals och hur deras frågor blir bemötta.  

För att genomföra genomgripande förändringar krävs också engagemang och förståelse 
för den process som skapar ojämställdhet och ojämlikhet på olika platser. Många arbetar 
intensivt för att öka jämställdheten. Men de normer och arbetssätt som finns har skapat 
ett ojämställt samhälle och om man fortsätter göra som förut, riskerar man att återskapa 
ojämställdheten istället för tvärtom. Att integrera jämställdhet som ett genomgående 
perspektiv i planeringen kräver reflektion och omvärdering av tidigare arbetssätt.  

Tidigare studier visar att då planerare försökt att arbeta genusneutralt har det istället 
resulterat i genus- eller könsblindhet. Man ser helt enkelt inte de ojämlika förhållandena 
om man inte fokuserar på kön (Larsson & Jalakas, 2008). Föreliggande forskningspro-
jekt vill fästa uppmärksamhet på att det behövs specifik kompetens hos dem som arbetar 
med att integrera genus och jämställdhet i verksamheten.  

Andra undersökningar visar att när jämställdhet ska stärkas i alla verksamheter och inte 
betraktas som en enskild fråga, försvinner ofta fokus. Det beror delvis på att frågan inte 
prioriteras men också för att kunskapen och kompetensen sprids ut och att genusmed-
vetenheten inte alltid finns i alla delar av en organisation. Mark (2007) menar att 
integrering av jämställdhet (eng: gender mainstreaming) kräver att någon som har 
särskilda kunskaper i genus och jämställdhet tar rodret och leder arbetet. Det krävs att 
ledningen för en organisation tar frågan på allvar och om den inte själv besitter 
kunskaperna ser till så att någon som kan frågan får befogenheter att driva förändrings-
processen. Det krävs också ett långsiktigt ansvar eftersom genus är något som ständigt 
görs; i organisationer, i hemmen och i samhället, i den interaktion som pågår mellan 
människor.  

Samtidigt är det känt från andra studier att jämställdhetsintegrering kan skapa motstånd. 
Det beror på att vissa känner sig utmanade eller till och med hotade i sin profession och 
i sin arbetsroll som projektledare, expert eller chef. Det finns också myter om jämställd-
het som kan behöva lyftas upp till ytan och undersökas närmare. En sådan är att Sverige 
betraktas som ett av de mest jämställda länderna i världen (jfr JämO, 2008; Sveriges 
kommuner och landsting, 2008). Att Sverige har kommit långt på vissa områden inne-
bär inte att vi redan har uppnått jämställdhet i alla sektorer. Transportsektorn är fortfar-
ande en manlig domän och vägbyggandet har en lång tradition av manlig dominans. 
Den stora utmaningen att öka jämställdheten inom transportsektorn har nog egentligen 
bara hunnit börja.  

Denna rapport speglar och problematiserar en del av de arbeten för ökad genusmed-
vetenhet och jämställdhet i samråden som pågått de senaste åren. Arbetet måste fortgå 
för att problemen ska fortsätta synliggöras och bli begreppsliggjorda. En rapport från ett 
forskningsprojekt om jämställdhet är således inte slutprodukten utan ett delmoment i en 
pågående process.  

Resultaten av de genomförda studierna visar att det idag sker en snedrekrytering till 
samråden inte bara sett ur ett genusperspektiv utan även sett utifrån ålder, utbildning 
och inkomst. Många människor, både kvinnor och män, har långa arbetsdagar och 
pendlingsavstånd till sina arbeten. Barnfamiljer gör förflyttningar mellan daghem/ 
skolor och hemmet. Vissa åldersgrupper har kanske inte möjlighet att delta i samråden 
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på grund av vardagens rutiner. Detta behöver analyseras bättre i samband med plane-
ringen av samråden. 

En annan reflektion över arbetet med samråd och jämställdhet är att tankearbetet kring 
upplägget av samrådet bör inledas redan i utarbetandet av förfrågningsunderlaget, det 
vill säga innan man upphandlar konsulten som ska genomföra planeringen eller 
projekteringen. Skälet till detta är att vilken typ av samråd som kommer att genomföras 
till stor del beror på vad konsulten offererar. Eftersom de flesta vägprojekt genomförs 
av olika aktörer, både vid myndigheten och av inhyrda konsulter, är det därför viktigt att 
man redan i förfrågan tydliggör om man vill göra något som går utöver det som upp-
fattas som gängse standard bland konsulter och projektledare, exempelvis att tydliggöra 
att man ställer höga krav på jämställt deltagande i samrådsprocessen. Detta innebär att 
även upphandlingsenheten på myndigheten måste vara väl förtrogen med jämställdhets-
arbetet internt såväl som externt vid myndigheten, så att den kan integrera jämställd-
hetsperspektivet i sina förfrågningsunderlag. 

Det finns en rad goda exempel att ta tillvara inom myndigheten (före detta Vägverket, 
nu Trafikverket) samt även inom andra myndigheter och kommunerna. Det finns även 
handlingsplaner och checklistor, men eftersom alla projekt är unika kan man inte hitta 
verktyg som passar alla. Den lokala kontexten behöver alltid beaktas och målen verk-
samhetsanpassas (Banverket, 2002/2003; Nilsson Fägerlind, 2004; Vägverket, 2006, 
2009). 

Vi har i det här avseendet även identifierat att det finns ett behov av att någon form av 
utbildning i jämställt samråd/ kommunikation finns tillgänglig för myndighetens 
projektledare men även för konsulterna. Faith-Ell (2006) visade i ett tidigare forsknings-
projekt av miljöstyrning av drift och underhåll av vägar under perioden 1997–2003, att 
det inom dåvarande myndighetens Vägverket organisation fanns en tydlig uppdelning 
av olika uppgifter vilket gör att organisationen har svårt att överföra information internt. 
Föreliggande forskningsprojekt kunde identifiera samma företeelse trots att organisa-
tionen har förändrats sedan 2003. Ett exempel på detta är processen för att samla in fall 
till interventionsstudien där forskarna gick via individer på enheten Samhälle. Då 
ansvaret för att jämställdhet är en uppgift som ligger på enheten Samhälle samtidigt som 
vägprojekten som ska samrådas ligger under en annan enhet; enheten Väg, visade det 
sig svårt för vissa av Vägverkets medarbetare att identifiera vad som förväntades av 
dem. När forskarna istället valde att kontakta sina egna tidigare etablerade kontakter via 
Vägenheten blev utfallet bättre i och med att kommunikationen kunde föras direkt med 
dem som arbetade i vägprojekten. Dessa problem bottnar troligen även i den problema-
tik som Wittbom (2009) beskriver i sin avhandling: att Vägverkets jämställdhetsarbete 
följer två separata linjer, det internt orienterade respektive den externt orienterade 
jämställdheten. Vi menar att den externa kommunikationen (såsom samråd med allmän-
heten) inte kan frikopplas från den interna organisationen och de kunskaper och före-
ställningar som finns hos dess medarbetare. Detta bör beaktas i den nya myndighets-
organisationen Trafikverket som är under bildande. 
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10 Slutsatser 

Det är av stor vikt att förstå hur kön/genus kommer till uttryck inom transportsektorn, 
hur människors livssituation präglas av kön och på vilket sätt det sker i förhållande till 
transporter (se t.ex: Friberg, 2005, 2006; Friberg, Brusman & Nilsson, 2004; Friberg & 
Larsson, 2002; Friberg, m.fl., 2005). Föreliggande rapport har presenterat och diskuterat 
ett antal fall som studerats inom ett sammanhängande forskningsprojekt. Projektet har 
studerat kvinnors och mäns deltagande vid sammanlagt 16 samrådsmöten i samband 
med vägplanering.  

Projektet består av sammanlagt tre olika delstudier: 

1) en explorativ studie (8 samråd) 
2) en annonsstudie (32 annonser)  
3) en interventionsstudie (8 samråd). 

Föreliggande kapitel återknyter till syftet med projektet. Syftet är att öka kunskapen om 
hur kvinnor och män faktiskt kommer till tals vid samråd med allmänheten i samband 
med vägprojekt samt deras möjligheter att påverka i beslutsprocessen. Syftet är också 
att nå ökad jämställdhet i planeringsprocessen i samband med vägtransportutbyggnad 
och att vidga förutsättningarna för en jämställd medborgardialog i samband med väg-
planering. 

 
10.1 Bilden av samrådsdeltagandet 

Äldre män var överrepresenterade på samråden både i den explorativa studien och i 
interventionsstudien. Deltagarna hade också högre utbildning än genomsnittet och kom 
från högre inkomstlägen. Flera av dem är pensionärer. Mötena dominerades också av en 
bilburen population – nästan alla som kom på samråden tog sig dit med bil. I interven-
tionsstudien var det ingen som uppgav att de åkte buss till mötet. 

Syftet med annonsstudien och interventionsstudien var att öka rekryteringen av kvinnor 
till samråden. Forskningsprojektet lyckades visserligen öka andelen kvinnor från 26 till 
32 procent. Men ökningen var så liten att det inte går att dra några slutsatser om resul-
tatet. Genom att göra annonserna mer inbjudande för en oinvigd publik hoppades 
forskarna även att en yngre publik skulle komma. Detta lyckades inte alls. Tvärtom 
ökade medelåldern i interventionsstudien med fler medelålders och fler pensionärer 
samtidigt som andelen yngre minskade. En sak som emellertid lyckades var att få en 
jämnare fördelning vad avser utbildningsnivån på dem som deltog i samråden: i den 
explorativa studien dominerade de med högre utbildningsnivåer medan det i interven-
tionsstudien deltog fler personer även med lägre utbildningsnivåer. 

Är det så att ungdomar inte engagerar sig i vägprojekt? Är äldre män mer intresserade 
av infrastruktur? En del av svaret på dessa frågor kan vara Vägverkets val av forum för 
sina annonser. När man annonserar i dagspressen når man huvudsakligen dem som är 
vana tidningsläsare och som har råd att prenumerera på en dagstidning. Dessa är enligt 
medieforskare företrädesvis högutbildade, personer med stabil bostad, höginkomst-
tagare samt pensionärer. Vilka konsekvenser får detta för informationen till allmän-
heten? 

Pensionärer är en viktig grupp att engagera i samrådsprocesser kring vägprojekt. Men 
andra generationer, inte minst ungdomar, har kanske andra perspektiv och rörelse-
mönster som är viktiga att få vetskap om i transportplaneringen eftersom en stor andel 
av framtidens trafikanter utgörs av dagens ungdomar och unga vuxna. 
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De som kom på mötena var, enligt svaren i enkäterna, i stort sett nöjda med innehållet 
och sina möjligheter att komma till tals. Kvinnorna tenderade att uttrycka högre till-
fredsställelse med mötet. Det visade sig också att merparten av dem som deltog var 
personer som antingen var något insatta i och/eller intresserade av vägprojektet. Bland 
deltagarna fanns flera som var föreningsaktiva, lokalpolitiker och markägare. Vid en 
analys av vilka som ställer frågor på mötena framkom att kvinnorna i förhållande till sin 
procentuella andel av mötespopulationen ställer fler frågor än männen. Däremot talar 
männen längre, ibland utan att ställa en enda fråga, medan kvinnorna talar kortare tid 
och ställer frågor till Vägverkets experter. Experterna ger lika långa och uttömmande 
svar oberoende av om det är en man eller en kvinna som frågar. Av de frågor som 
ställdes och de diskussioner som initierades på mötena kan man dra slutsatsen att vissa 
var starkt engagerade och argumenterade starkt för sina åsikter. Men det fanns också 
många tysta deltagare på mötena. En slutsats är att det borde gå att få fler aktiva del-
tagare på samråden. Ett sätt att öka engagemanget hos deltagarna är att en aktiv samtals-
ledare/moderator går runt i lokalen och uppmuntrar tveksamma frågeställare samt 
hjälper till att organisera talarlistan. 

I princip alla projektledarna, för vägprojekten som ingick i forskningsprojektet, sa sig 
vara relativt nöjda med deltagandet på samrådet. Deras uppfattning var att de lyckats 
locka intresserade och berörda. Vidare tyckte sig ingen projektledare sakna representa-
tion eller närvaro av specifika samhällsgrupper som kan tänkas bli berörda, men som av 
någon anledning inte kommer på samrådet. Dock påpekade några att ungdomar gene-
rellt sett är svåra att locka till samråd. Det är här intressant att relatera till det faktiska 
deltagandet av kvinnor och män. I alla samråd i interventionsstudien var den över-
vägande delen av deltagarna män (68 procent män och 32 procent kvinnor i genom-
snitt). Andelen kvinnor på samråden varierade mellan 27 till 42 procent. Trots att detta 
var något som projektledarna var medvetna om var ändå den generella uppfattningen att 
samrådsdeltagarna var representativa för dem som kommer att beröras av åtgärden. 

Detta kan tyda på att det finns omedvetna föreställningar och förväntningar. Projekt-
ledarna ger uttryck för en utgångspunkt som är vanlig inom områden där kvinnor och 
män inte har samma utrymme. Den innebär att kvinnor inte förväntas delta i samma 
utsträckning som män (på samrådsmöten i det här fallet). Det är en utgångspunkt som är 
skapad i enlighet med att samrådet och även transportområdet i övrigt är ett könat 
område, där kvinnor inte i riktigt lika hög utsträckning förväntas vara delaktiga, berörda 
och intresserade. Totalt sett var det färre kvinnor som ställde frågor på samråden, men 
aktivitetsnivån hos kvinnor var procentuellt sett ändå relativt hög. Detta kan ha bidragit 
till projektledarnas uppfattning om att ”alla” var representerade. Men faktum kvarstår, 
nämligen att målsättningen hos myndigheten är att fördelningen kvinnor/män vid sam-
råd ska vara minst 40/60 procent. 

Resultaten av de genomförda studierna visar att det idag sker en snedrekrytering till 
samråden inte bara sett ur ett genusperspektiv utan även sett utifrån ålder, utbildning 
och inkomst. 

Vägverket vinner mycket på att få in fler perspektiv redan tidigt i processen. Genom att 
öka kunskaperna hos både allmänheten och dem som planerar vägen kan man identifiera 
och korrigera eventuella missförstånd och förhoppningsvis bidra till att minska antalet 
överklaganden senare i processen. Från medborgarnas perspektiv är det mest intressant 
att vara med tidigt i processen eftersom det är då som det verkligen är möjligt att på-
verka. Senare i processen när många av vägvalen i projektet redan är gjorda återstår ofta 
bara små möjligheter att påverka och förändra.  
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Vi föreslår nya typer av annonsering som komplement eller istället för tidnings-
annonserna: till exempel affischering på busshållplatser, pendeltågstationer och 
närbutiker, annonser i radion, TV-reklam. Även interaktiva samråd på internet tror vi 
skulle kunna vidga medborgardialogen. 

 
10.2 Vad mer kan man göra? 

För att vidareutveckla samrådsprocessen mot ökad jämställdhet föreslår vi följande: 

 Fortsätt testa nya metoder och anpassa metoderna efter kontexten, det vill säga 
göra en analys av den lokala miljön och den lokala demografin inför samråden i 
varje specifikt vägprojekt och av den målgrupp man vill nå i samband med varje 
samråd 

 Riktade samråd till vissa grupper som är särskilt viktiga att få med eftersom man 
vet att de är svårare att nå 

 Utvärdering efter varje samråd, med reflektion över deltagandet. Om bara en 
grupp dyker upp eller väldigt få personer kommer – överväg nytt samråd på 
annan tid och annan plats 

 Sök aktivt upp människor genom nya sätt att annonsera om samrådsprocesser 
 Det fungerar inte längre alltid att allmänheten ska komma till myndigheten, 

myndigheten måste komma till allmänheten 
 Ordna möten med kvinnor och män i deras vardag exempelvis genom att ordna 

samråd på stora arbetsplatser och organisationer i lokalsamhället 
 Ordna samråd i bokbussen, i samband med en teaterföreställning, konsert eller 

idrottsevenemang 
 Ny information kan också behövas om nyttan att delta i dialogen 
 Unga människor behöver kanske motiveras och bearbetas annorlunda än de äldre 

människor som ofta deltar i samrådsmöten. De yngre generationerna ingår i vad 
som ibland brukar kallas nätverkssamhället och kommunicerar och inhämtar 
information via nya sociala medier såsom SMS, Facebook, Twitter, etc. 

En viktig fråga att ställa är om det är svårt att ta sig till samråden. De som deltog 
samråden i den här rapporten är en bilburen grupp. Till majoriteten av samråden som 
ingick i våra studier kunde man inte åka kollektivtrafik på grund av valet av möteslokal 
och tidpunkt på dygnet. Hur tas hänsyn till dem som saknar tillgång till bil? Finns deras 
perspektiv med i planeringen? 

I interventionsstudien i detta projekt hade en projektledare engagerat en grundskola att 
arbeta med material om trafiken och vägprojektet (min bästa/sämsta skolväg). I många 
vägverksprojekt genomförs så kallade Barnkonsekvensbeskrivningar (BKA). Dessa 
borde kunna utvecklas som en del i själva samrådsprocessen. Detta kan vidareutvecklas 
till andra grupper, gymnasieungdomar, arbetsplatser, föreningar. I ett pågående projekt 
med planering av framtidens kollektivtrafik i Malmö arbetar man med att identifiera 
olika intressegrupper och bjuder sedan in ett antal dialog- eller fokusgrupper ur dessa 
intressegrupper. 

 
10.3 Fortsatt arbete 

Fortsatt forskning och tillämpning av jämställdhet i samhällsplaneringen behövs. Det 
finns också andra viktiga dimensioner som behöver studeras i större utsträckning. 
Åldersperspektivet som framkom i föreliggande projekt behöver beforskas vidare för att 
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nå och engagera fler unga människor i transportplaneringen. En aspekt som inte stude-
rats i denna rapport men som också förtjänar att uppmärksammas är till exempel etni-
citet och även hur människor med olika funktionsnedsättningar kommer till tals, kan 
behöva utforskas vidare. Hur ofta genomförs exempelvis samråd i invandrartäta områ-
den och vilka erfarenheter har man av detta? Vilka metoder och perspektiv krävs i en 
multietnisk kontext? 

En aspekt som är intressant att belysa är hur genus- och jämställdhetsfrågorna hanteras i 
själva planeringen och projekteringen av infrastruktur. I inget av samråden som ingick i 
projektet tog man upp frågan om hur intressen från olika grupper hade tagits in i plane-
ringen från början. Frågor man ställer sig är: Hur projekteras jämställdhet tidigt i 
planeringsprocessen? Vilka kunskaper har planerarna om genus och jämställdhet?  

Vi tror också att man kunde utforma rutiner för att arbeta mer systematiskt med sociala 
konsekvensanalyser i samband med vägplanering där genus och jämställdhet integreras 
som en viktig del i analysen. För att uppnå jämställda samråd (och ett jämställt trans-
portsystem), krävs att man kan integrera jämställdheten som en legitim del i samtliga 
delar av processen. Det krävs också kunskaper i frågan hos samtliga medarbetare som är 
engagerade i processen.  

Det handlar om att på ledningsnivå utforma riktlinjer och implementera dessa inom hela 
myndigheten. Det räcker inte att sätta upp kvantitativa mål om inte dessa mål når ut till 
alla delar av verksamheten. Jämställdhetsmålen behöver verksamhetsanpassas i 
respektive del av myndigheten. 
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11 Verktygslåda25 

Forskningsprojektet Jämställdhet i samråd (JämSam) har studerat kvinnors och mäns 
deltagande i samrådsprocessen vid planering av vägar. Projektets syfte har varit att öka 
kunskapen om hur kvinnor och män faktiskt kommer till tals vid samråd och hur deras 
möjligheter att påverka i beslutsprocessen ser ut samt att nå ökad jämställdhet i plane-
ringsprocessen i samband med vägtransportutbyggnad.  

Under arbetets gång har forskarna mött olika metoder och verktyg som används vid 
samråd på olika håll i landet. Vidare har ett antal olika dimensioner identifierats som 
skulle kunna förbättras i samråden. Därför utvecklas i föreliggande kapitel även en 
”verktygslåda” som syftar till att ge läsaren uppslag och idéer för hur man skulle kunna 
förbättra samråden med allmänheten. 26 

Verktygslådan är inte på något vis komplett utan kan tjäna som inspiration till projekt-
ledare och andra som håller på med samråd. Vidare vill vi understryka att många av 
förslagen som presenteras nedan syftar till att förbättra samrådet som helhet oberoende 
av samhällsgrupp. Verktygslådan kan läsas separat från huvudrapporten men vi rekom-
menderar att de som arbetar med samråd också tar del av de resultat och diskussioner 
som finns i slutrapporten för JämSam-projektet (Faith-Ell m.fl., 2010). 

Verktygslådan är indelad i olika delar, först en introduktion till ämnet jämställdhet och 
genus. Sedan ett avsnitt som rör projektledning och upplägg av själva projektet. Där-
efter kommer en del som beskriver olika metoder som kan användas inför, under och 
efter samrådet. Det är viktigt att se samrådet som en process som påbörjas redan innan 
själva vägprojektet har börjat. 

 
11.1 Om jämställdhet och genus 

Jämställdhet och genus handlar om fördelningen av makt och resurser. Om man vill öka 
jämställdheten måste således makten och resurserna omfördelas i vissa lägen. Det kan 
innebära att söka nya metoder eller koncentrera samrådet till andra miljöer än som de 
brukats vid tidigare tillfällen. Det kan innebära att i praktiken skapa olika typer av 
samrådsmöten, beroende på kontexten (det vill säga miljön och vilka som förväntas 
delta). 

Omfördelning av makt och resurser är inte bara en fråga om representation, det vill säga 
det handlar inte enbart om att säkerställa att andelen män och kvinnor som kommer på 
mötena är lika. Man kan emellertid identifiera vissa asymmetrier genom att räkna del-
tagare och mäta aktiviteter, det vill säga studera vilka som kommer, vilka som får 
komma till tals, hur de kommer till tals och hur deras frågor blir bemötta.  

                                                 
25 Det här kapitlet är en fristående del som kan lyftas ut och läsas separat. 
26 Vi har i slutrapporten till projektet Jämställdhet i samråd noterat att det råder olika kunskaper och olika 
ambitioner vad gäller samråd i de olika projekten. Därför kan vissa av dessa verktyg och råd verka enkla 
och självklara för en del.  
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För att genomföra genomgripande förändringar krävs också engagemang och förståelse 
för de processer som skapar ojämställdhet och ojämlikhet på olika platser:  

För att integrera ett medborgar- /brukarperspektiv i vägplaneringsprocessen måste man inhämta 
kunskap om hur människor rör sig i samhället och vilka behov de har av transportmedel och 
transportvägar. Genom den informationen kan en kartläggning av samhället växa fram, som visar 
förflyttningsmönster för olika grupper. Utifrån information om och från medborgarna kan man 
också göra en bedömning av vilka konsekvenser olika vägalternativ får för människorna i området. 
Det är t.ex. viktigt att inte bara fokusera på bilvägar, utan att även fundera över hur gång- och 
cykelvägarna ser ut i samhället. De olika stegen – inhämtande av kunskap, kartläggning av sam-
hället och bedömning av positiva och negativa effekter – kan gå in i varandra (Vägverket, 2003:8). 

 

Ett liknande perspektiv har också framförts i en rapport från Banverket: 

Vilka grupper av resenärer gynnas och missgynnas av tänkta åtgärder? Exempelvis kan en god 
komfort, turtäthet och tillgänglighet ha olika effekter för olika grupper av kvinnor och män. 
Förutom att se till de direkta behoven handlar jämställdhet även om att ifrågasätta och proble-
matisera de tankesätt som tidigare varit självklara i planeringen. Befintliga resmönster behöver 
nödvändigtvis inte avspegla verkliga behov. Det är därför viktigt att analysera varför medborgarna 
reser som de gör och sedan analysera i fall det befintliga systemet verkligen är tillgängligt, säkert 
och högkvalitativt för alla medborgare. Finns det exempelvis behov av att förbättra systemet eller 
själva resmönstren för att öka säkerheten för alla, främja en positiv regional utveckling för alla 
eller uppnå långsiktig hållbarhet (Gustavsson Brandt, m.fl., 2005: 14–15). 

 
11.2 Projektledning 

Samråd är en process som pågår under hela planeringsprocessen. För att få ett bra sam-
råd är det därför viktigt att tankearbetet kring upplägget av samrådet inleds redan i ut-
arbetandet av förfrågningsunderlag, det vill säga när man upphandlar konsulten. Skälet 
till detta är att vilken typ av samråd som kommer att hållas beror till stor del på vad 
konsulten offererar. Det är därför viktigt att man i förfrågan tydliggör om man vill göra 
något som går utöver det som uppfattas som gängse standard bland konsulter och 
projektledare. Detta innebär även att exempelvis en upphandlingsenhet måste ta del av 
policyn för myndighetens jämställdhetsarbete och integrera det i sina förfrågnings-
underlag. 

När sedan projektet är upphandlat är det viktigt att den aktuella myndigheten har en 
egen samrådsstrategi eller en tydlig bild av vad den vill uppnå med samrådet. Kom-
munikationsplanen kan exempelvis användas och verksamhetsanpassas till samråd i 
större utsträckning än vad som är brukligt. 

 
Figur 48  Förberedelse inför samråd. Foto: WSP. 
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Andra åtgärder som kan vara till hjälp för ett väl genomfört samråd kan vara följande: 

Lyft fram myndighetens egna ”experter” på samråd, exempelvis beteendevetare och de 
projektledare som har nått framgång med olika samrådsformer och genusintegreringen i 
samråden. Använd deras erfarenheter. 

Gå igenom kommunikationsplanen i projektgruppen. Diskutera vad som är viktigt och 
vad som är svårt att kommunicera. 

Överväg om det ska knytas en särskild kommunikatör till projektet. 

Även om det ingår en kommunikatör i projektgruppen ska projektledaren se till så att 
alla medarbetare känner till kommunikationsplanen och kan sätta in den i det aktuella 
sammanhanget. 

Varje del i projektet ska kunna kommuniceras. Förbered viss kommunikation och var 
alltid beredd på att även kommunicera om sådant som inte är förberett. 

 

Projektmål 
Ta fram ett projektmål för det specifika utredningsarbetet som anger hur många kvinnor och män som bör 
delta vid samrådsmötena. Detta mål kan sedan användas för uppföljningen av projektet.  

Exempel: Inget av könen ska vara representerade av färre än 40 procent. 

Om färre än det fastslagna antalet deltar bör en utvärdering ske för att identifiera ev. behov av ytterligare 
samråd. Komplettera med andra mötesformer eller andra sätt att nå grupper som inte deltagit på det 
ordinarie samrådsmötet. Ordna ytterligare ett möte på annan plats/annan tid? Eller pröva att komplettera 
samrådsmötet med exempelvis en fokusgrupp med bara kvinnor eller bara män (beroende på vilken grupp 
som är underrepresenterad på det ordinarie samrådsmötet)? 

Sätt också upp ett antal frågor som ska besvaras inom projektet – varje projekt är unikt och det behövs en 
analys av vilka frågor som är relevanta.  

Exempel på frågor: 

• Vad anser kvinnor respektive män om trafiken i området?  

• Ger planen förutsättning för goda sammanhängande och säkra förbindelser med olika 
 transportslag, även gång och cykel? 

• Vad anser kvinnor och män, flickor och pojkar om utformningen av vägen till  
 skolan/arbetsplatsen?  

• Vilka områden trafikeras/trafikeras inte av kollektivtrafik idag? (Finns de lokala  
 kollektivtrafikbolagen med under planprocessen?)  

• Finns tillgång till grönområden i den utsträckning som kvinnor respektive män önskar?  

• Hur använder kvinnor respektive män olika grönområden?  

• Hur uppfattas parker och grönområden av kvinnor och män på dag- respektive kvällstid? 

Allmänhetens synpunkter är viktiga under hela förstudie-, utrednings- och planarbetet. 
Projektledaren kan behöva gå igenom detta vid ett projektmöte, så att alla medarbetare 
känner att det är deras gemensamma ansvar att det blir så. Även om det finns en kom-
munikatör knuten till projektet måste enskilda projektmedarbetare ta ansvar för en del 
av kommunikationen med allmänheten. 
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11.3 Inför samrådet 

Det är viktigt att förbereda samrådet väl. Några aspekter som kan vara lämpliga att 
tänka igenom inför samrådet är: 1) hur ser projektgruppen ut (andel kvinnor män)?, 
2) hur ska rekrytering till samrådet ske? och 3) hur bör presentationsmaterial utformas, 
med mera? 

 

1) Projektgruppen 

Reflektera över representationen inom projektgruppen och vad den ger för signaler utåt. 
Är båda könen och olika åldrar representerade i projektgruppen? Hur många av projekt-
ledarna är kvinnor? Går det att göra annorlunda?  

Exempel på åtgärder som kan bidra till en ökad jämställdhet är: 

 att lyfta fram kvinnor som projektledare (internutbilda fler kvinnliga 
projektledare) 

 anlita en kvinna som kommunikatör i projektgruppen och ge henne en tydlig 
ledande roll vad gäller samrådskommunikationen – och det omvända bör 
gälla ifall det råder kvinnlig dominans 

 eftersträva en sammansättning på hela projektgruppen som speglar varia-
tioner i kön, ålder, etnicitet. 

 

2) Rekrytering till samrådet 

En målgruppsanalys är viktig användbar vid planeringen av samrådet. Denna kan utgå 
ifrån frågan: vilka grupper kommer troligen att beröras av projektet (utöver genus: 
integrera etnicitet, ålder, intressen)? Hur ser demografin ut i området? Ta fram underlag. 
Målgruppsanalysen används sedan för att identifiera lämpliga forum för annonsering av 
samrådet. Den används även vid uppföljningen av samrådet för att identifiera om någon 
berörd grupp har varit underrepresenterad i samrådsprocessen.  

För att bredda rekryteringsbasen till samrådsmöten kan följande åtgärder övervägas: 

 Intressera medierna att skriva om vägprojektet på redaktionell plats i en lokal-
tidning eller göra reportage i lokalradion (utforma pressinbjudan, ring och 
berätta om projektet, ställ upp på intervju) 

 Fundera över om annonser/inbjudningar till samråd och förhandsinformation om 
vägprojektet kan lämnas på annat sätt än genom annonssidor i traditionella 
medier? Morgontidningar läses inte lika regelbundet av ungdomar och unga 
vuxna idag. Vilka kanaler är lämpliga för det aktuella samrådet? 

 Fundera på när i tiden det är lämpligt att lägga samrådet från ett avnämar-
perspektiv snarare än projektperspektiv. Till exempel är december + maj–juni ej 
bra för familjer med barn på dagis och i skolan. Kontrollera vilka de viktigaste 
aktiviteterna är för dem som bor i regionen. Beakta älgjakt och renskiljning, 
konserter/teaterprojekt, hummerfiske, etc. 

 Möjligheten att ta sig till samrådet kan skilja mellan olika yrkesgrupper. Valet 
av tid och lokal kan således vara avgörande för vilken publik som kommer. Ta 
reda på viktiga arbetsplatser, arbetstider och hur arbetspendlingen ser ut på 
orten. Anpassa tiden för samrådet till de transporter som finns i området. Hur tar 
man sig både till och från samrådet utan bil? 
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 Definiera vad målet med samrådet är. Var tydlig med detta redan i annonser och 
inbjudningar. Utveckla sedan målet mer detaljerat under samrådet 

 Vägverket behöver ha fler samråd som attraherar yngre personer och barn-
familjer. Stora samråd kan exempelvis kompletteras med öppet hus i närheten av 
skolor/daghem under en eller ett par eftermiddagar. Ordna någon aktivitet som 
sysselsätter barnen och annonsera i förväg att det är möjligt att ta med sina barn 
på mötet. 

 

3) Presentationsmaterial, med mera 

Det är viktigt att presentationsmaterialet är genomtänkt och anpassat för målgruppen. 
Visa att deltagarnas synpunkter är viktiga, även vad gäller mötets och informationens 
utformning: 

 Utforma enkät för utvärdering av mötet. (Ett exempel på enkät för utvärdering 
finns i slutrapporten för JämSam-projektet) 

 Underlätta allas möjlighet till förberedelse inför mötet genom att skicka ut eller 
lämna material via myndighetens hemsida 

 Enklare kartor i ett informationsmaterial som delas ut inför mötet kan utgöra bra 
hjälpmedel. 

 Formulera gärna konkreta frågor till allmänheten: Detta vill vi ha hjälp med…; 
Detta vill vi ha svar på… (till exempel lokala kunskaper om bostadsmiljön och 
situationer som kan uppstå). Formulera frågorna så att de appellerar till både 
kvinnor och män 

 Sätt som mål att vissa frågor ska vara adresserade så att det inkommer synpunk-
ter/svar från det underrepresenterade könet (kvinnor) 

 Använd någon ”testperson” som får ta del av presentationen och frågorna i 
förväg och som ger synpunkter på upplägget. 

 

För utarbetandet av annonser och informationsmaterial: Vår bedömning är att en dialog-
inriktad annons är den annonsform som ofta bör eftersträvas. Speciellt viktig är utform-
ningen av annonsen/inbjudan om man vill rekrytera nya grupper till samråden. Redan i 
inbjudan bör man visa att man öppnar för en dialog med allmänheten och att det inte 
krävs några specifika förkunskaper om myndigheten (Trafikverket) och dess verksam-
het för att delta. Däremot bör det finnas informationsmaterial att ta del av för dem som 
vill förbereda sig före mötet. Ett bra samrådsmöte karaktäriseras av en öppen dialog 
mellan myndigheten och allmänheten. Figur 50 visar ett exempel på en dialoginriktad 
annons. 
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Figur 49  Enkla kartor i ett informationsmaterial som delas ut inför mötet kan utgöra bra 
hjälpmedel. Foto: WSP. 

 

 
Figur 50  Exempel på en dialoginriktad annons. Annonsen inleds med en fråga och inbjuder till 
flervägskommunikation (dialog) med medborgarna. 
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I vissa annonser används bilder. Ett skäl till att bilder används är att man vill lätta upp 
annonsen. Stora skillnader kan urskiljas i annonser. Bildens budskap är inte alltid klart. 
Det är viktigt att man tänker igenom bildvalet samt vilket budskap det ger. Bidrar bilden 
till förståelsen för projektet? Väcker den intresse för att delta i samrådet? 

Nedan följer ett exempel på bilder där bildens budskap är otydligt (figur 51 samt 53), 
respektive bilder som förmedlar ett tydligt och specificerat budskap (figur 52). 

 
Figur 51  Exempel på bild med otydligt budskap. 

 

 
Figur 52  Exempel på en bild med ett tydligt budskap. 
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Som visas ovan förekommer uppmanande texter i vissa annonser. Dessa används för att 
väcka intresse. Uppmanande texter är bra just för att väcka intresse. Samtidigt bör man 
dock vara uppmärksam på att vissa uppmaningar kan tolkas på olika sätt av olika 
personer. 

Figur 53 visar på ett exempel som skulle kunna innebära två olika tolkningar beroende 
på läsaren: 

1) Ja! Nu ska vi börja diskutera framtiden! 
2) Jaha, då var det dags igen… nu ska vi ännu en gång diskutera denna väg. Vi har 

gjort det förut men då hände ju inget så nu måste vi börja om ännu en gång… 

Skälet till att uppmärksamma detta är att det i många vägprojekt faktiskt sker flera 
omtag innan vägen faktiskt byggs. Det kan därför finnas en viss resignation hos delar av 
allmänheten som enbart bekräftas av en sådan här annons. 

 
Figur 53  Exempel på en uppmaning som kan ha flera tolkningar för läsaren. 

 

Om annonsutformning 
Allmänt 

* Ställ frågan dig frågan: Vad ska annonsen förmedla? 

* Testa annonsen på någon utöver dina kollegor 

* Om den dialoginriktade annonsen används bör även samrådet läggas upp med en 
 ambition att skapa en dialog med allmänheten.  
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Rubrik 

Tänk på att rubriken ska väcka intresse och vara relevant. 

Bilder 

Det är viktigt att man tänker igenom bildvalet och vilket budskap det ger samt om bilden bidrar till 
förståelsen för projektet eller väcker intresse för att delta i samrådet. I vissa fall skulle faktiskt annonsen bli 
bättre utan bild. 

Uppmanande och dialoginriktade texter 

Vi uppmuntrar till användandet av uppmanande texter. Det är dock viktigt att man funderar på om 
uppmaningen kan ha flera betydelser. Ett bra exempel är figur 50. 

 

Praktiska förberedelser inför mötet 
Att tänka på: 

* Vad ska man ta med sig 

* Hur ser presentationen ut? 

* Hur länge bör man prata? 

* Gör ett genrep undvik oförberedda presentationer 

* Vilken tid ska samrådet förläggas på? 

* Om man bjuder på fika, servera även juice eller saft (alla vill inte ha kaffe på kvällen) 

* Orientera dig om platsen och lokalen (Hur är akustiken? Behövs det mikrofon för att  
allas röster ska höras? Finns det plats för barn att leka i anslutning till möteslokalen?) 

* Inbjudningarna och förberedelserna är viktiga, men även bemötandet av dem som kommer på 
 samråden. Placera information vid ingången till lokalen så att alla hittar 

* Utse gärna en eller ett par personer ur projektgruppen som ansvarar för att ”ta hand om” dem som 
kommer till samrådet: möter i dörren och hälsar välkommen (medan de andra tar fram material, 
dukar fram fika, etc.) 

*  Visa intresse för vilka de besökande är, var de bor, etc. 

* Är det någon som har speciella behov? Anvisa plats i lokalen för dem som till exempel behöver 
extra utrymme, behöver sitta nära för att höra eller se bra 

* Ett sätt att öka engagemanget för vägprojektet kan vara att dela ut uppgifter till exempelvis 
skolorna i området (inventera trafikfaror på skolvägen, skriva och rita hur en bra skolväg ska se ut). 

 
11.4 Under samrådet 

Till att börja med är det viktigt att projektledaren och övriga medarbetare i projekt-
gruppen (myndighetens experter och inhyrda konsulter) tydligt signalerar att man vill att 
samrådet ska resultera i kunskaper och synpunkter från allmänheten och att man inte 
behöver vara expert för att då yttra sig. Alla ska kunna komma med sina synpunkter 
oavsett tidigare kunskaper och erfarenheter.  

Vidare kan det vara viktigt att förstå den lokala kulturen. I vissa lokala samhällen inne-
bär inte en tystnad från samrådsdeltagarna att de inte har något att invända mot 
projektet. Tvärtom kan det innebära att de är helt emot projektet.  

Utgå från att alla som kommer på samrådet har något att säga. Uppmana dem att tala 
eller skriva ner sina åsikter, tankar, reflektioner. 
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Var beredd på att förändra mötet om det kommer många fler eller färre deltagare än 
beräknat: 

 Möblera eventuellt om i lokalen så att deltagarna sitter i grupper 
 Placera experter för olika delar i projektet på varsin plats i rummet och låt 

mötesdeltagarna cirkulera (ett bord med projektledaren, en grupp för vägut-
formning, en grupp för miljö, etcetera). 

Tala om hur man kan delta i samrådet även efter mötet (viktigt ange tidpunkt för sista 
inlämning av förslag/synpunkter om de ska komma med i samrådsrapporten). 

Dela ut enkät för självutvärdering i början av mötet, påminn om enkäten i början av 
presentationen och samla aktivt in enkäten vid slutet av mötet. 

Ställ fram en postlåda för skriftliga kommentarer. 

 

Att tänka på under frågestunden 
*  Hur fungerar dialogen? 

*  Vem svarar på frågorna? 

*  Vem/vilka ställer frågor och vem/vilka ställer inte frågor? 

*  Finns det personer och perspektiv som dominerar? Är detta bra eller dåligt för  
 mötets syfte och för allas möjlighet att komma till tals?  

*  Hur besvaras de svåra frågorna? Frågor som inte har något tydligt svar måste också 
 få ställas och ska också tas om hand. Vet deltagarna om på förhand hur detta ska 
 ske? Kan frågeställaren lita på att hon/han kommer att få ett svar?  

 

Visa bildspel i samband med öppet hus, med rullande bilder som besökarna kan stanna 
upp vid. Då är det lättare att få kontinuitet i informationen, det blir inte lika många 
upprepningar för dem som ska berätta om projektet och de kan istället koncentrera sig 
på att svara på frågor. 

Mikrofon och högtalare (speciellt viktigt vid större möten och i stora lokaler) 

Presentationen: Variera mötesformen - prata till exempel två och två istället för som 
”föreläsare” (prövades vid ett av samråden som ingick i interventionsstudien och det var 
mycket uppskattat av deltagarna). 

Använd reflexvästar eller annan enhetlig klädsel i pausen så är det lättare identifiera 
Vägverkets representanter. 

 

Praktiska tips 

* Sätt upp kartor på väggarna som man kan samlas kring i pausen 

* Lägg fram post-it-lappar för förslag och kommentarer, att fästa på kartor 

* Hämta frågor i pausen, sammanför/ tematisera gärna frågorna vid presentationen 

* Använd gärna olika färger för att illustrera olika saker, men använd inte rött och grönt 
på samma karta (10 procent av befolkningen är rödgrönfärgblinda) 

* Färgpennor/färgkritor också användbara i samma syfte, markera olika perspektiv och 
förslag direkt på planscher och kartor. 
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Figur 54  Användning av post-it-lappar för redovisning av för och nackdelar. 
Foto: Sylvester Holmström, WSP. 

 

 

Samtalsledare 

Vid ett möte i JämSam-projektet deltog en moderator som introducerade samtalsregler i 
början av diskussionen där varje deltagare fick ställa en fråga och inte förrän talarlistan 
var tömd fick någon deltagare återkomma med ytterligare frågor. Det är en intressant 
metodik som bör utvecklas vidare. Det är troligt att även ovana mötesdeltagare kan 
komma till tals i större utsträckning då reglerna är tydliga. Moderatorn i det här fallet 
var också aktiv i att söka upp frågor från publiken under mötet och i pausen och kunde 
även uppmuntra dem som var lite tveksamma. En moderator kan fungera som samtals-
stöd och medberättare. 

Utse en samtalsledare/moderator som fördelar ordet och ser till så att alla som vill får 
komma till tals. 

Möten där man delar upp stora grupper och för diskussioner i mindre grupp kan också 
vara ett sätt då fler kommer till tals. Projektledaren känner ofta till vilka som är politiker 
eller har framträdande positioner i föreningslivet eller näringslivet på orten. Ser man att 
det är flera vana talare i möteslokalen kan man kanske försöka samla dem i samma 
grupp. Ett sätt att ordna mötena från början kan vara att sätta samman fokusgrupper med 
deltagare med olika åldrar, kön, bakgrund och intressen. 
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Figur 55  Gruppdiskussioner. Foto: WSP. 

 

Spelregler vid frågestunden 

 

Formulera de spelregler som ska gälla för mötet. Till exempel: 

* att varje deltagare (som vill) får ställa en fråga vardera först innan man tar andra runda 
med frågor från samma frågeställare 

* alla ska använda vårdat språk och en vänlig ton i samtalet 

* respektera varandras åsikter och kunskaper – förklara tydligt sådant som kan verka otydligt 
eller svårt att ta till sig (gäller vägprojektets experter och lokalsamhällets experter) 

* att det är viktigt att hålla sig till ämnet  

*  tala tydligt, använd gärna mikrofon eller stå upp så att så många som möjligt kan höra alla 
inlägg i diskussionen. 

 
11.5 Efter samrådet 

Efter samrådet är det viktigt att man utvärderar vilka grupper som deltog och som har 
lämnat synpunkter. Här är målgruppsanalysen en viktig del. 

Om man i utvärderingen identifierar att kvinnorna har varit underrepresenterade – är det 
ett misslyckande? Hur gör vi för att reparera detta misslyckande i så fall? 

Utvärdera samråden. Reflektera över varje samråd som ett unikt tillfälle. Vad kunde vi 
ha gjort för att lyfta intresset för just det här samrådet? Vad bör vi tänka på nästa gång? 

Reflektera över andra mötesasymmetrier än kön – var och när behövs en bredare repre-
sentation i samrådet? Kan vi räkna med att alla olika grupper 1) ser en annonserad 
inbjudan och 2) kommer på samrådsmötet? Hur gör man för att komplettera med infor-
mation från dem som inte kommer? 

Sammanställ alla synpunkter som har lämnats vid samrådet. 

 
11.6 Exempel på andra samrådsformer 

I den ovanstående verktygslådan har vi främst fokuserat på idéer som rör publika 
”klassiska samrådsmöten” och ”öppna hus”. Det finns även andra typer av samråds-
former som skulle kunna användas. I rapporten Samråd och dialog (de Lavall, 1999) 
beskrivs till exempel: 
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 Dialogprojekt, mindre diskussionsträffar 
 Fokusgrupper/arbetsgrupper som träffas flera gånger och ev. även deltar i 

dokumentationen med en samrådsrapport (jfr ”arbetsgruppsmetoden”, 
(de Lavall, 1999) 

 Charette 
 Studiecirkel. 

Vidare finns det internetbaserade interaktiva möten (dessa förutsätter att deltagarna har 
tillgång till dator och bredbandsuppkoppling). 

Man kan även utse olika representanter i ”grannskapsråd”/eller använd befintliga byalag 
för att sprida information om projektet samt ge återkoppling till dem som bor i grann-
skapet när det händer nya saker som Vägverket vill informera om.  

Involvera barn och ungdomar via till exempel skolor, idrottsföreningar och scoutkårer i 
området: låta dem göra inventering av säkerhet, tillgänglighet och hållbarhet ur ett barn-
/ungdomsperspektiv. 

Man kan även fundera över om deltagande i samråd kanske borde berättiga till någon 
form av ersättning, ekonomiskt/meritmässigt. Hur? Biobiljetter/värdecheckar eller tim-
arvode…? Intyg om utfört dialog/arbetsgruppsarbete i vägprojekt? (kan till exempel 
vara befogat för att locka fler ungdomar).  

Sträva efter att utjämna olika former av makthierarkier som förefaller vara relevanta i 
den aktuella kontexten för samrådet (exempelvis där olika starka intressen står mot 
varandra eller där föreningsaktiva medborgare och politiker är närvarande och tenderar 
att ta stort utrymme). Sträva efter att synliggöra olika normer som präglar samrådet och 
på så vis öka förutsättningarna för en mer jämställd och jämlik medborgardialog.  

Fundera över varje projekts unika förutsättningar. Det finns inte en mall som fungerar 
på alla samråd. 

Myndigheten (Vägverket, nu Trafikverket) bör komma till dem som är berörda – inte 
tvärtom. Fundera över hur det kan genomföras i samband med projektstart i varje 
aktuellt vägprojekt. 
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Fall i den explorativa deskriptiva studien 
Totalt ingick åtta fall i den explorativa studien. Fyra olika regioner var representerade, Region 
Norr, Region Mälardalen, Region Stockholm och Region Väst. Nedan följer en kort beskrivning 
av fallen i fallstudien. 

Kalix       

Projekt:  Vägombyggnad i samband med Banverkets ombyggnad av Haparandabanan, 
Kalix kommun 

Region: Region Norr 

Planeringsskede:  Tre parallella arbetsplaner (Väg 771, Väg 723 och Väg 728) 

Typ av samråd:  Markägarsammanträde 

Annonsering: Genom annons i tidningar och brev till sakägarna 

Uppskattad projektkostnad: Väg 711 3,0 miljoner kr 

 Väg 723 1,1 miljoner kr  

 Väg 728 0,7 miljoner kr 

 
Kostnaderna för vägombyggnaderna är förhållandevis små. Det här projektet föranleds av en större 

ombyggnad av järnvägen i området. 

Arvidsjaur       

Projekt:  Väg 95 genom Arvidsjaur, kombinerat beläggnings- och 
trafiksäkerhetsobjekt 

Region: Region Norr 

Planeringsskede:  Arbetsplan 

Typ av samråd:  Dialogprojekt och öppet hus med särskilt inbjudna representanter 

Annonsering: Annonserades i lokala dagstidningar, med affischer vid butiker, bibliotek etc. 
och på kommunens hemsida. Dialoggruppen bestående av olika 
intressegrupper (skola, handikapporganisationer, näringsliv etc.) fick direkta 
inbjudningar. 

Uppskattad projektkostnad: 15–18 miljoner kronor 

Hammar       

Projekt:  Arbetsplan på riksväg 50 (mötesfri landsväg), Hammarsund 

Region: Region Mälardalen 

Planeringsskede:  Arbetsplan 

Typ av samråd:  Markägarsammanträde 

Annonsering: Genom annons i tidningar och brev till sakägarna 

Uppskattad projektkostnad: Ca 20 miljoner kronor (en etapp i upprustning av rv 50) 
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Norra Station       

Projekt:  Förstudie Väg E4/E20 Norra Stationsområdet 

Region: Region Stockholm 

Planeringsskede:  Förstudie 

Typ av samråd:  Möte med allmänheten 

Annonsering: Annonserades i dagspress (DN) och på Solna Stads, Stockholm Stads och 
Vägverkets hemsidor samt utskick till berörda organisationer och fastig-
hetsägare 

Uppskattad projektkostnad: Ca 700 miljoner kronor (finansiering ej klar men ska delas mellan 
Stockholm/Vägverket) 

Vallentuna       

Projekt:  Väg 268 E4–Grana 

Region: Region Stockholm 

Planeringsskede: Förstudie 

Typ av samråd:  Möte med allmänheten i Vallentuna kommun 

Annonsering: Annons var införd i gratistidningarna Mitt i Upplands Väsby och Mitt i 
Vallentuna samt ytterligare en Vallentuna-tidning 

Uppskattad projektkostnad: Någon kalkyl har ej gjorts än 

Upplands Väsby       

Projekt:  Väg 268 E4–Grana 

Region: Region Stockholm 

Planeringsskede: Förstudie 

Typ av samråd:  Möte med allmänheten i Upplands Väsby kommun 

Annonsering: Annons var införd i gratistidningarna Mitt i Upplands Väsby och Mitt i 
Vallentuna samt ytterligare en Vallentuna-tidning 

Uppskattad projektkostnad: Någon kalkyl har ej gjorts än 

Hol       

Projekt:  Vägutredning E20 Alingsås–Vårgårda 

Region: Region Väst 

Planeringsskede:  Vägutredning 

Typ av samråd:  Möte med allmänheten i Hol 

Annonsering: Annonserades i lokaltidningen och en dagstidning 

Uppskattad projektkostnad: 1 050 miljoner kr 

Bälinge       

Projekt:  Vägutredning E20 Alingsås–Vårgårda 

Region: Region Väst 

Planeringsskede:  Vägutredning 

Typ av samråd:  Möte med allmänheten i Bälinge 

Annonsering: Annonserades i lokaltidningen och en dagstidning 

Uppskattad projektkostnad: 1 050 miljoner kr 
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Fall i interventionsstudien 
Totalt ingick åtta fall i interventionsstudien. Fyra olika regioner var representerade, Region 
Norr, Region Mälardalen, Region Stockholm och Region Skåne. Nedan följer en kort 
beskrivning av fallen i interventionsstudien. 

Berga       

Projekt:  Trafiksäkerhetsåtgärder i Berga för att förbättra situationen för oskyddade 
trafikanter, Knivsta kommun  

Region: Region Mälardalen 

Planeringsskede:  Förstudie 

Typ av samråd:  Öppet hus 

Annonsering: Genom annons i Uppsala Nya Tidning, projektledaren delade också ut lappar 
i folks brevlådor. 

Uppskattad projektkostnad: Ca 8 miljoner kronor 

Gimo–Börstil       

Projekt:  Utbyggnad/ombyggnad av väg 288 mellan Gimo och Börstil 

Region: Region Mälardalen 

Planeringsskede:  Förstudie 

Typ av samråd:  Informationsbuss som stod uppställd under särskilda tider vid Gimo 
vårdcentral, Hökhuvuds kyrka, Uppskedikas busshållplats och Östhammars 
busstation 

Annonsering: Annonserades i lokala dagstidningar, med affischer på anslagstavlor längs 
sträckan och genom en affisch i kommunhuset. Projektledaren blev också 
intervjuad med anledning av projektet av lokalradion och lokaltidningen. 

Kristianstad–Broby      

Projekt:  Väg 19 mellan Kristianstad-Broby, utredning om 2+1-väg med mitträcke 

Region: Region Skåne 

Planeringsskede: Vägutredning 

Typ av samråd:  Möten (två st.) med allmänheten 

Annonsering: Genom annons i tidningar samt på Östra Göinge respektive Kristianstads 
kommuns hemsida 

Hedenäset       

Projekt:  Gång- och cykelväg längs väg 99 genom Hedenäset 

Region: Region Norr 

Planeringsskede:  Förstudie 

Typ av samråd:  Möte med allmänheten 

Annonsering: Annonserades i dagstidningar, informationsblad sattes upp på större arbets-
platser och i kommunhuset. Projektet uppmärksammades även med en artikel 
i lokaltidningen. 

Uppskattad projektkostnad:  

  



Bilaga 2 
Sidan 2 (2) 

 

 VTI rapport 700 

 

Grytnäs–Ytterbyn      

Projekt:  Gång- och cykelväg mellan Grytnäs och Ytterbyn 

Region: Region Norr 

Planeringsskede: Förstudie 

Typ av samråd:  Möte med allmänheten 

Annonsering: Annonserades i dagstidningar, informationsblad sattes upp på större 
arbetsplatser och i kommunhuset. Projektet uppmärksammades även med en 
artikel i lokaltidningen. 

Huddinge       

Projekt:  Utbyggnad av västra Botkyrkaleden 

Region: Region Stockholm 

Planeringsskede: Arbetsplan 

Typ av samråd:  Möte med allmänheten 

Annonsering: Annonserades i dagstidningar, information lades också ut på kommunhuset, i 
deras broschyrmonter 

Klippan–Nybygget      

Projekt:  Gång- och cykelvägar mellan Klippan och Nybygget 

Region: Region Skåne 

Planeringsskede:  Arbetsplan 

Typ av samråd:  Markägarsammanträde och samråd med allmänheten 

Annonsering: Annonserades i dagstidningar samt genom brev till direkt berörda 

Uppskattad projektkostnad: Ca 1,4 miljoner kronor 

Katrineholm–Bie      

Projekt:  2+1-väg mellan Katrineholm och Bie 

Region: Region Mälardalen 

Planeringsskede:  Förstudie 

Typ av samråd:  Öppet hus 

Annonsering:   
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Intervjumall 

Följande intervjumall användes som stöd vid intervjuerna med Vägverkets projektledare 
i interventionsstudien. 

 

Frågor 

Annonsering/kallelse 

Frågor kring annons i dagspress/andra tidningar 
 Om du bortser från JämSam-projektets synpunkter/medverkan, fanns det några 

speciella tankar, krav eller idéer som var styrande vid utformningen av annonsen 
(känsligt projekt, viktigt att nå viss målgrupp etc.)? 

 Skulle du säga att annonsen är typisk för de annonser som du/ni vanligtvis 
använder inför samråd? (Eller finns det ingen typisk annons?) 

 I den mån JämSam-projektet hade synpunkter på annonsen, ändrande du/ni 
annonsen enligt dessa?  

Om inte, vad valde du/ni att inte ta med? Varför?  

Vad tyckte (reflektioner) du om våra (forskarnas) synpunkter på annonsen? 
Tycker (reflektioner) du annorlunda om våra synpunkter nu (dvs. efter 
samrådet)? 

 

Frågor kring annan annonsering 
 Informerade du/ni om samrådet på annat sätt än genom annons i tidningar?  

Om ja, på vilket sätt? 

 

Generella frågor kring annonsering/kallelse/inbjudningar 
 Är du/ni generellt sett nöjda (dvs. fyller annonsen sitt tänkta syfte) med den 

annonsering (utformning och exponering) som görs inför samråd för 
Vägverksprojekt? 

Om inte, vad skulle kunna ändras? Vad tror du skulle kunna uppnås med 
förändringarna? Varför görs inte dessa ändringar?  

 Skulle du säga att dina annonser/inbjudningar till samråd skiljer sig från gängse 
annonser/inbjudningar för Vägverkets samråd (dvs. har den här personen 
medvetet ändrat sina annonser/inbjudningar jämfört med andra 
annonser/inbjudningar till samråd hos Vägverket)?  

 

Om ja, hur länge har du arbetat så här? När började du utforma dina 
annonser/inbjudningar annorlunda? 
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Samrådet 

Frågor kring samrådet 
 Var det något speciellt som styrde upplägget av just detta samråd (”gammal 

vana”, passade just det speciella projektet etc.)? 

 Var upplägget av samrådet typiskt för just de samråd som du/ni ansvarar för? 
(Eller finns det inget typiskt upplägg?) 

 Har du/ni provat någon annan gång att ändra uppläggen på samrådet?  

Om ja, hur gjorde ni då? Hur gick det? 
 Skulle du/ni vilja pröva andra samrådsformer, ändra uppläggen på samråden?  

Om ja, vad skulle du/ni vilja ändra? Vad tror du skulle kunna uppnås med 
förändringarna? Varför görs inte detta? 

 Är ditt intryck att de som deltog på samrådet är representativa för dem som 
kommer att beröras av åtgärderna?  

Om inte, vilka grupper saknades? Når ni ut till dessa grupper på annat sätt? 
 Tror du att annonseringen/kallelsen till samrådet lyckades locka fler deltagare än 

vanligt från grupper som generellt sett är underrepresenterade (kvinnor, 
ungdomar etc.) vid samråd? 

 

Avslutande frågor 
 Tycker du att det är lätt att prova på nya idéer och former för annonsering och 

samråd eller finns det hinder/svårigheter? 

Om det finns hinder/svårigheter, vad består dessa i? Vad tror du de beror på? 

Är det något som du vill tillägga eller fråga oss om? Om det t.ex. finns saker som du har 
tänkt på sedan vi kontaktade dig första gången? 
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VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.
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