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Förord

Vägverket strävar efter att erbjuda den väg- och vägtrafikser-
vice som motsvarar samhällets behov. Det innebär att vi ska utgå 
från medborgarnas perspektiv, samtidigt som vi tar samhälls-
ansvar och använder vårt kunnande. En förutsättning är samar-
bete, som vi kan uppnå genom dialogstyrd drift.

Dialogstyrd drift är ett sätt att få drift och underhåll av vägarna 
utformad så effektivt som möjligt inom givna ramar. Syftet med 
dialogen är att förbättra näringslivets och medborgarnas resor 
och öka servicenivån. Vi ska utreda medborgarnas och näringsli-
vets behov på ett ännu noggrannare sätt än tidigare och beakta 
dessa behov vid planering och genomförande av drift och under-
håll på vägarna. Samarbetet bör ske utan större extra kostna-
der. 

Denna handbok är tänkt att användas som en idébok för den som 
ska arrangera någon form av dialog med allmänheten. Metoder-
na för att genomföra dialog kan vara olika.

Idéboken ger inte detaljkunskap om hur vi ska tillämpa alla de 
metoder som diskuteras, utan ska ge en överblick över vilka val-
möjligheter som finns. Att tillämpa dialog i driftverksamheten på 
ett strukturerat sätt är inte färdigutvecklat. De metoder som vi 
beskriver här  kommer att vidareutvecklas och även  nya vägar 
till kommunikation och dialog kommer att prövas i framtiden.

Lena Erixon cHkv
Avdelningen för verksamhetsstyrning
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1 Förklaring av begrepp
Inledningsvis beskriver vi hur vi använder några av de begrepp som behandlas i denna 
idébok. 

Information är meddelanden, underrättelser, upplysningar, uppgifter och nyheter som 
förmedlas via någon informationskanal. Information innebär överföring av ett budskap 
från en avsändare till en mottagare i syfte att öka mottagarens kunskap.

Kommunikation  uttrycker att man har fått kontakt på det ena eller andra sättet och 
kan överföra information, tankar och känslor så att dessa kan mottas och förstås – man 
kommer i kontakt. Kommunikation kan vara en dialog mellan avsändare och mottaga-
re.

Dialog är ett ömsesidigt utbyte av erfarenheter, idéer och åsikter mellan två eller flera 
parter, ett samtal. Dialog är tvåvägskommunikation eller flervägskommunikation. För 
att få till stånd reellt medborgarinflytande krävs någon form av dialog mellan medbor-
garna och makthavarna.

Samråd är intimt förknippat med en beslutssituation. Vi samråder om hur vi ska göra 
innan vi fattar beslut. 

 
2 Dialog bygger på ömsesidighet och gensvar

Det är stor skillnad mellan att informera och att föra en dialog. I en dialog 
måste alla deltagare ges möjlighet att ta del av den andra partens förslag och 
åsikter och att begrunda dem och besvara dem. Att informera är däremot att 
ensidigt föra ut sitt budskap. Detta kan göras mer eller mindre samvetsgrant 

och kan vara en inledande aktivitet för att skapa dialog. Dialogbegreppet är 
alltså lite djupare i sin innebörd än information och kommunikation. 

Att föra en kontinuerlig dialog under en längre tid, som under ett driftkontrakt, 
kräver både tid och engagemang hos den som driver dialogen. Projektledaren kan ha 
behov av hjälp för att klara detta. En dialogsamordnare som tar hand om den praktiska 
hanteringen för en tidsbegränsad del av processen kan vara ett sätt att klara av dialogen 
med allmänheten.

Eftersom dialog kännetecknas av ömsesidighet, ställer den också krav på handling. Vi 
kan inte lämna deltagarna i sticket efter avslutad dialog. Ett hållbart samhälle med 
medborgarinflytande kräver att den som deltar i samråd och dialog får gensvar i form 
av handling. I annat fall kommer inte deltagarna att ställa upp nästa gång, eftersom det 
inte lönar sig att engagera sig.
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3 Planerad kommunikation gynnar processen
Kommunikation ett viktigt medel för att utveckla kompetens och kontaktnät för våra 
vidgade uppgifter. Vi måste bli ännu bättre på att ta till oss värderingar, kunskap och 
erfarenheter i vår omvärld när det gäller vägar, vägtrafik och miljö. Det förutsätter att vi 
satsar på kommunikation och inte enbart på enkelriktad information och att vi i större 
utsträckning än hittills är ödmjuka och lyhörda inför andras värderingar och synsätt.

Det är viktigt att hitta rutiner för dialog med allmänheten som fungerar långsiktigt. An-
nars riskerar de redan genomförda och de nu planerade dialogprojekten att bli betrakta-
de som speciella evenemang utan betydelse och förankring i verksamheten. I rutinen bör 
ingå att en kommunikationsplan upprättas för projektet. Kommunikationsplaneringen 
gäller dialogstyrd drift i sin helhet och kan omfatta ett antal olika former av dialog i 
olika skeden i kombination med flera typer av informationsinsatser. 

Följande punkter bör ingå i planen.

•  Kommunikationsmål
  Vilka konkreta kommunikationsmål ska uppnås? Målen formuleras i termer av vad
  berörda mottagare ska uppleva, ha uppfattat eller ha lärt sig eller hur de ska bete sig.

•  Strategi för kommunikationen
  I vilka delar av projektet ligger tyngdpunkten på information och i vilka på dialog?
  Vilka metoder ska vi använda?
  Vilket ska vara huvudbudskapet i dialogen och i vilken anda ska kommunikationen   

 ske?

•  Målgrupper
  Vilka grupper av människor ska vi kommunicera med för att uppnå målen?
  Vilka förkunskaper och attityder har de till frågan och till avsändaren?

•  Kanaler
  Hur når vi mottagarna? Vilka vidareinformatörer kan aktiveras till stöd för projektet?

•  Aktiviteter och tidplan
  Vilka aktiviteter ska genomföras och när ska de genomföras?
  Vilka ”gratistillfällen” finns för att nå målgrupperna?
  Vem ansvarar för vad i genomförandet av respektive aktivitet?
  Vad kostar respektive aktivitet?

•  Kritiska framgångsfaktorer
  Vad krävs av oss för att lyckas i kommunikationen?

•  Utvärdering av kommunikationen 
  Hur och när ska kommunikationen utvärderas?
  Vem ansvarar för utvärderingen?
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4 Konflikter
En utgångspunkt för att få till stånd en dialog och ett engagemang är ofta en intresse-
motsättning eller en konflikt. En dialog kan vara ett sätt att försöka hitta nya lösningar 
eller att förhandla sig fram till en lösning eller en kompromiss som kan vara acceptabel 
för de diskuterande parterna. De olika metoderna för dialog kan då vara ett stöd. Genom 
en dialogmetod kan man skapa ett forum där alla sorters synpunkter ges plats och gen-
svar. På det sättet kan alla deltagande lära sig av sina motståndare och alla kan komma 
vidare i sina resonemang. Däremot kan man aldrig garantera att dialogen ger en lösning 
som alla är tillfreds med.

5 Protokoll och dokumentation
Att dokumentera samråd och dialog är mycket viktigt. Det är i stort sett omöjligt att i 
efterhand komma ihåg vad som sades och hur diskussionen gick. Dialogen får också en 
högre status om det är dokumenterat. Protokollen måste skrivas ut och distribueras till 
alla deltagare så fort som möjligt, så att alla har den aktuella informationen i god tid 
före nästa möte.  Det är också viktigt att sammanställa resultatet av en dialog som kan-
ske pågått under en längre tidsperiod. 

De presentationsmaterial som används vid dialog med allmänheten bör vara åskåd-
liga och begripliga. Presentationer bör göras målgruppsanpassade. Bilagd denna idé-
bok finns en checklista som man kan fylla i för att få en snabb sammanställning av den 
dialog som förts.  När man har genomfört dialoger i flera projekt kan man sammanställa 
resultatet av dessa.  Sammanställningen blir sedan underlag för att utvärdera både dia-
logmetoder och processer, samt för att bedöma medborgarinflytandets hållbarhet och 
effekter.

6 Dialogprojekt

6.1 SAMoRDNARE FÖR DIALoGPRojEKT

Dialogprojekt kan bli en tung arbetsbörda för projektledaren. Hon eller han kan ha stort 
stöd av en samordnare, som kan driva dialogprojektet. Det kan också vara bra om en 
neutral person samordnar dialogen med allmänheten. I större projekt kan en projektse-
kreterare som för protokoll, bokar lokaler m.m. vara en ytterligare avlastning för pro-
jektledaren. 

Våra driftentreprenörer bör ta på sig ett ansvar för att driva dialogprojekt vidare. De 
har stora kunskaper om lokala förhållanden och bör ingå som en naturlig partner i 
dialogprojekten

6.2 DELTAGARE I DIALoGPRojEKT

Deltagare i dialogprojekt är som regel människor som engagerar sig i samhällsfrågor. 
En övervägande del av dem som hittills har deltagit i dialogprojekt har varit män i övre 
medelåldern. Men även en grupp kvinnor brukar delta, ofta mödrar som oroar sig för 
barnens trafikmiljö. Vid planering av dialogmöten bör man ta hänsyn till kvinnors möj-
lighet att delta, till exempel genom man lägger möten på sådana tider att även yrkesar-
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betande kvinnor och män kan medverka. Vissa metoder kan ge en bredare rekrytering av 
deltagare. Exempelvis kan öppet hus, med möjlighet för allmänheten att titta in när det 
passar, vara ett sätt att nå bredare grupper av medborgare.
  

7 Dialogmetoder och stöd för dialoger
Det finns ett antal metoder som man kan använda vid dialoger med allmänheten. Några 
av dessa alternativ tas upp nedan och diskuteras. Dessa olika metoder kan användas var 
för sig och i alla upptänkliga kombinationer för att man ska få en dialog som fungerar 
lokalt. Dialog förekommer både under planerings- och upphandlingsskedet och under 
produktionsskedet. I båda dessa skeden tar man också med erfarenheter från tidigare 
dialoger. Dessa erfarenheter ska inarbetas i utförandebeskrivningen för driftentrepre-
naden. Som projektledare för ett dialogprojekt bör man vara uppmärksam på att förut-
sättningar och arbetssätt för projektet kan förändras under arbetets gång. Man måste 
därför vara flexibel och kunna anpassa dialogen efter rådande förhållandena.

7.1 DIALoG UNDER PLANERINGS- oCH 
UPPHANDLINGSSKEDET

Fördialog
En intern dialog som sker före upphandling. I dialogen deltar även regionens kundan-
svariga. Syftet är att redan i upphandlingsskedet väga in kundsynpunkter i driftkon-
traktet. Region Norr har utarbetat en rutin, VN LED �006:�46

Uppföljningsdialog
Under pågående kontrakt följer Vägverket upp utformningen av Funktions- och stan-
dardbeskrivning drift (FSB) , hur ställda krav påverkar verksamheten med mera. Även 
kundsynpunkter samlas in och analyseras för att kunna vägas in i kommande upphand-
lingar.

7.2 DIALoGMEToDER UNDER PRoDUKTIoNSSKEDET 

Kundgrupper är fasta grupper som ofta leds av kundansvariga och som träffas �-� 
gånger per år. Det kan röra sig om olika näringslivsgrupper, handikappråd, skola och 
viktiga samhällsfunktioner, kollektivtrafik mm. Resultatet från kundgruppernas möten 
dokumenteras och används i den strategiska planeringen.

Trafikantråd består av inbjudna människor från olika intressegrupper. Rådet kan vara 
geografiskt avgränsat eller bestå av utvalda kundgrupper. Trafikantrådet träffas �-� 
gånger/år och mötena innehåller både information om Vägverkets verksamhet och om 
driftentreprenörens åtaganden och organisation och synpunkter och diskussion om 
verksamheten. Dialogen med trafikantrådet kan mycket väl vara inriktad på ett tema vid 
varje möte, till exempel vinterväghållning, virkestransporter, trafiksäkerhet eller  Väg-
verkets sektorsansvar. Minnesanteckningar ska föras och delges samtliga deltagare. De 
synpunkter som kommer fram bör föras vidare till regionens kundansvariga. Bland an-
nat Region Väst har gjort en rutinbeskrivning, VVÄ LED �004:40�7.

Dialogprojekt drivs i projektform. Målet kan vara att lösa ett specifikt problem, men 
projektet kan också vara inriktat på ett särskilt tema eller särskilda trafikantgrupper. 
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Möten har man efter behov, vanligen �-6 gånger per år. Minnesanteckningar ska föras 
och projektet ska utvärderas när det är avslutat.

Öppet hus arrangeras under en avgränsad tidsperiod. En lämplig tidpunkt är i samband 
med att ett nytt driftkontrakt påbörjas. Öppettiderna måste anpassas så att allmänhe-
ten har möjlighet att delta. I lokalerna ska ansvariga parter och experter finnas tillgäng-
liga så att besökarna har möjlighet att fråga, diskutera och lämna förslag. Förslagen 
bör också dokumenteras. I samband med öppet hus kan även utställningar ordnas och 
lämpligt informationsmaterial finnas tillgängligt.

Trafikpanel har använts av Region Stockholm sedan år �005. Intresserade får anmäla 
sig till att delta i en marknadsundersökning via www.vv.se, där man får besvara ett an-
tal digitala enkäter om trafikrelaterade frågor. Svaren analyseras och presenteras i tra-
fikpanelens rapporter. Deltagarna är trafikanter som bor eller vistas i Stockholm minst 
�-� gånger i veckan att delta.

Kundtjänsterna och trafikinformationscentralerna, TIC, samlar upp synpunkter från 
trafikanter och allmänhet som sedan kanaliseras till rätt avdelning eller handläggare i 
regionen.

”Vardagsdialog” är den vanligast förekommande dialogformen i driftverksamheten och 
handlar om spontan dialog med kringboende och trafikanter. Dialogen sker via telefon, 
e-post med mera, men den kan även omfatta informationsmöten och ske även utanför 
arbetstid. Vardagsdialogen kan visa på behov av djupare dialog i form av dialogprojekt 
eller liknande. Eftersom vägtrafik och drift av vägar är en fråga som berör de flesta med-
borgare i landet kommer de flesta medarbetare i Vägverket att förr eller senare att stöta 
på denna dialogform. Ett viktigt hjälpmedel är då ”Vanliga frågor” (FAQ) som beskrivs 
här nedan och där man får hjälp med svaren på de vanligaste frågorna.

7.3 STÖD FÖR DIALoGER

Trycksaker som flygblad, broschyrer, informationstidningar och 
affischer kan vara ett lämpligt sätt att inleda alla former av dia-
loger. Trycksaker är en envägskommunikation men kan locka 
människor att delta i dialog. Som inledning på en dialog kan 
trycksaker kombineras med annonser i tidningar

Utställningar på mässor och informationsmöten ger allmänhe-
ten tillgång till information och möjlighet att i egen takt studera 
innehållet. Någon sakkunnig bör medverka vid utställningen för 
att svara på besökarnas frågor.

Inbjudan till dialog kan ske genom annonsering, Vägverkets webbplats, in-
formationsblad, affischer, e-postlistor med mera.

Informationskampanjer används då vi behöver nå många människor. Omfattande in-
formationskampanjer kan innehålla affischer, annonser, flygblad, reklam i radio och TV, 
telefonväkteri med mera och kan vara ett bra sätt att nå ut med budskap om större för-
ändringar i vårt sätt att arbeta, om vinterväglag med mera.
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Presskonferenser används vid speciella tillfällen och riktar sig till medierna i allmän-
het

En webbsida med diskussionsforum har provats i driftområde Norsjö och kommer även 
att finnas i driftområde Umeå Södra, http://vv.se/umevagar. Diskussionsforumet ska 
vara öppet för alla som vill fråga, lämna synpunkter med mera och det ska vara möjligt 
att vara anonym. Detta ställer även krav på en ansvarig för webbsidan så att inkomna 
synpunkter besvaras eller tas om hand på annat sätt. Diarieföring sker som gruppdia-
rieföring enligt särskilda rutiner.

Direktkontakt med Vägverket via www.vv.se (lämna synpunkter) ger bara möjligheter 
att lämna synpunkter. Återkoppling sker på annat sätt än via webben direkt till den som 
ställt frågan.

Vägverkets webbplats  www.vv.se är tillgänglig dygnet runt och här finns möjligheter 
att få information om Vägverkets hela verksamhet. Här beskrivs även våra serviceå-
taganden. Läget på vägarna på Internet och med SMS uppdateras dagligen. SMS är en 
betaltjänst.

Massmedier: Det är alltid bra att få publicitet i massmedierna om dialogprojekt, sär-
skilt i inledningen av dialogen. Har man sedan tur kan den lokala pressen fortsätta att 
bevaka dialogen och sprida frågeställningarna till allmänheten. Det kan självklart ge 
upphov till negativa opinionsyttringar, men dessa kan bidra till att dialogen blir mer 
omfattande.

Kundprogram är strategiska dokument för hur kundernas behov ska fångas. Det finns 
både nationella och regionala kundprogram

Driftområdeshandbok finns i vissa regioner och ger information om respektive drift-
område. Handboken innehåller uppgifter om hur man når driftområdets beställare och 
driftentreprenör. Den innehåller även annan nyttig information till trafikanterna. 

Kundpeng är en pott som är avsatt särskilt för att ta hand om behov av mindre åtgärder 
som kommit fram vid dialog med kunderna. Kundpengen används av driftentreprenören 
i samråd med driftledaren och ger snabb respons på saker som uppkommit vid dia-
log. Snabb respons är en framgångsfaktor i dialogsammanhang. Projektbeskrivning på 
kundpeng finns hos Region Norr.

Vanliga frågor (FAQ), är en samling av de vanligaste frågorna om Vägverkets verksamhet 
och lämpliga svar på dessa frågor. En sådan kunskapsbank håller på att byggas upp i 
VN Region Norr och finns på Infarten http://infarten�.vv.se/InfartenTemplates/Page___
_7808�.aspx
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8 Vilken dialogmetod ska man välja?
Sammanfattningsvis kan man säga att det i de flesta fall inte rör sig om att man bara 
väljer en dialogmetod. Vissa metoder lämpar sig bättre i glesbygd, andra fungerar bäst i 
befolkningstäta områden. Vissa frågor är mycket kontroversiella och bör behandlas med 
stor lyhördhet och en större insats på dialogsidan. Kanske ska flera dialoger föras paral-
lellt med olika intressegrupper i storstäderna. Samarbetet med den enskilda kommunen 
måste anpassas efter de lokala förhållandena. I en storstad är vissa typer av frågor tro-
ligen mindre angelägna för medborgarna och då är det svårare att rekrytera deltagare, 
eller också blir de som engagerar sig ännu mindre representativa för medborgarna. De 
kommunala samrådsrutinerna kan kanske utvecklas. Med lokalkännedom kan man hitta 
de befintliga nätverken och använda dem för att rekrytera deltagare i dialoger, även i 
storstäder. 

Projektledarens inställning till dialog är avgörande för om dialogen blir av och om den 
lyckas. Projektledaren måste också använda sitt sunda förnuft för att göra en bedöm-
ning av vilka dialogalternativ som är lämpliga i den aktuella situationen. Den kommuni-
kationsplan som upprättas ska styra både de informationsinsatser och de dialoger som 
genomförs. Om projektledaren tar hjälp av en samordnare, administratör eller informa-
tör i dialogprojektet, blir inte arbetsinsatsen oöverstiglig.
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