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Sammanfattning 

Den här uppsatsen består av två jämförande fallstudier av två detaljplaneutställningar i två olika 
kommuner. Empiriska fakta har samlats in genom intervjuer av ansvariga planutställare och vid 
studiebesök vid planutställningar. Den bakomliggande orsaken till att studien genomförs är att 
fler och fler aktörer involveras i planprocessen och att den demokratiska utvecklingen går mot 
ökad direktdemokrati, vilket leder till att privatperson i större utsträckning engagerar sig i lokala 
planprocesser. Enligt syftena till plan- och bygglagen ska planprocessen vara en tillgänglig 
process och medföra ett kontinuerligt utbyte av åsikter, fakta och information. I den här 
uppsatsens undersöks planutställningar utifrån de temana; tillgänglig process och kontinuerligt 
utbyte. Fallstudien stöds av vetenskapliga teorier inom information och kommunikation. Utifrån 
dessa teorier har en undersökningsmodell skapats för att öka fallstudiernas kvalité. Eftersom 
fallstudierna har genomförts enhetligt, ökar möjligheten att dra slutsatser om återkommande 
företeelser.  
 
Komparationen mellan de två fallstudierna har lett till följande slutsatser:  
� Planutställningar genomförs i enlighet med plan- och bygglagen. 
� Planutställningar kan utformas för att ge ökad tillgänglighet i planprocessen. 
� Planutställningar är inte en bra plattform för diskussion och utbyte av åsikter. 
� Kommunerna använder planutställningar som en granskningstid. 
� Webbforum och internet är bra verktyg för att skapa och föra dialog, men det krävs ett 

formellt slut på dialogen där synpunkter kan värderas och beaktas.  

Abstract 

This paper is based upon two comparative case studies of two the exhibition of local plans in two 
different municipality. Empirical facts have been collected by interviews of exhibiter in charge 
and by study visits of the exhibitions. The underlying reason for this study is the fact that more 
and more participant involves in the planning process and the democratic development turns to be 
more of a direct democracy, which makes individuals more involved in the local planning 
process. According to the purposes with Swedish law for regulation in building and planning, the 
planning process should be an accessible process and lead to a continuous exchange of opinions, 
facts and information. The case study is based on scientific theories in the field of information 
and communication. Out of these theories, an analysis model has been constructed in order to 
increase the quality of the case studies. Since the case studies have been uniformly implemented, 
it is possible to make conclusions about intermittently occurrences. 
 
On the basis of the comparison between the two case studies the following conclusions have been 
made: 

� Exhibitions of local plans are done in accordance with the Swedish law for regulation in 
building and planning. 

� Exhibitions of local plans could be design to increase the accessibility in the planning 
processes. 

� Exhibitions of local plans are not a good platform for discussion and exchange of views. 
� The municipality uses the exhibitions as a time to inspection. 
� Message boards and internet are good instruments to discuss and have dialogue, but it 

must be a formal end of the dialogue where the definitive views can be evaluated and 
considered 
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Inledning  

”− Besvärstiden? Skrek Arthur Dent. Vilken besvärstid? Första gången jag gick fick höra 
talas om det var igår, när en arbetare kom till mitt hus. Jag frågade om han kommit för att 
tvätta fönstren, men han sa att nä, han hade kommit för att riva huset. Det sa han inte med 
detsamma förstås. O nej då. Först torkade han några fönster och krävde mig på en hundring. 
Sen sa han det. 
− Men Mr Dent. Planerna har funnits tillgängliga på planeringskontoret de senaste nio 
månaderna. 
− Visst. Så fort jag fått veta om det gick jag raka vägen för att få se dom, igår eftermiddag. 
Ni hade inte direkt ansträngt er för att få uppmärksamhet kring dom, eller hur? Jag menar i 
stil med att säga det till nån, eller så? 
− Men planerna fanns utställda.. 
− Utställda? Jag blev tvungen att gå ner i källaren för att få se dom. 
− Där ligger utställningsavdelningen. 
− Jag var tvungen att ha med mig en fackla. 
− Det var väl fel på lyset. 
− Det var fel på trappan också. Den var borta. 
− Men ni hittade planerna, eller hur? 
− Jotack, dom fanns utställda längst ner i ett låst arkivskåp som var inställt i en före detta 
toalett, med en skylt på dörren där det stod Varnings för leoparden.” 

Ur Liftarens guide till galaxen av Douglas Adams.  

Planeringsprocessen ska vara demokratisk. Alla ska kunna ta del av processen och sakägare ska 
ha möjlighet att påverka beslutet. Ett aktivt deltagande av medborgare och andra aktörer ger ett 
förbättrat beslutsunderlag och ökar kvalitén på planeringen. Det är nästintill omöjligt att hitta en 
helt objektiv metod för att bestämma vilken användning ett område är mest lämpat för (Nyström 
2003).  

Den demokratiska utvecklingen går mot ökad direktdemokrati, där de röstberättigade ges 
möjlighet att själva fatta beslut. Färre medborgare engagerar sig i politiska partier, och vill hellre 
mer individuellt planera sin situation. Det beror på att medborgarna har blivit mer självständiga 
och i större utsträckning planerar och organisera sitt eget liv. För många är det enklare att 
engagera sig i frågor som påverkar det vardagliga livet snarare än i frågor för hela samhället 
(Boverket 1998). 

Planeringsprocessen har utvecklats till att involvera många privata aktörer; markägare, 
byggherrar och intresseföreningar. I plan- och bygglagen från 1987 förstärks även medborgarnas 
rätt att delta i planprocessen. Nya planeringsteorier hävdar att kunskap inte bara upptäcks av 
vetenskapliga undersökningar, utan skapas genom aktiva sociala möten mellan planprocessens 
deltagare (Healey 2006). Planeringen måste alltså ske i samverkan mellan medborgare, andra 
privata aktörer, politiker och tjänstemän. Planeraren har inte längre funktionen som 
planeringsexpert utan är istället en diskussionsledare mellan planprocessens alla aktörer, och då 
inte minst med medborgare (Larsson 2008). 
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Dessa demokratiresonemang kombinerat med Arthur Dents totala ovetskap av, en för honom 
högst relevant utställning, väcks en rad frågor. Vilka stärks av att allmänheten sällan vet vad en 
planutställning är och att samtliga planutställningar som uppsatsförfattaren besökt har utgjorts av 
väggposters. Hur genomförs egentligen planutställningar i Sverige? Vilka faktorer bidrar till att 
göra en planutställning tillgänglig? Är planutställningar som de genomförs en bra plattform för 
diskussion och utbyte av åsikter? Är det så att planutställningarna endast genomförs för att plan- 
och bygglagen kräver det? 

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka om planutställningar genomförs i enlighet med plan- 
och bygglagen samt om de uppfyller lagstiftarens avsikt i förarbeten till lagen, samt diskutera 
förbättringsmöjligheter för en bättre dialog i utställningsskedet.  

Metod och disposition 

Uppsatsen är en komparativ fallstudie av planutställningar. I studien granskas planutställningar i 
två olika kommuner i Östergötland: Norrköping och Finspång. Det empiriska materialet har 
samlats in genom intervjuer av ansvarig planutställare från kommunernas planavdelningar och 
genom studiebesök av deras planutställningar. Studiebesöket består av besök vid kommunernas 
planutställning samt besök på kommunernas hemsida.  

Anledning till att uppsatsen baseras på två fallstudier är att beskriva hur planutställningar 
genomförs i Sverige, utan att för den delen undersöka alla planutställningar i Sverige. Ett sådant 
arbete är för omfattande för uppsatsens avgränsning, istället får fallstudien representera hur de 
generella planutställningarna genomförs i Sverige. (Ejvegård 2009). För att öka fallstudiens 
trovärdighet i att representera verkligheten genomförs fallstudien i två kommuner med olika stor 
befolkning (Ejvegård 2009). 

De två vetenskapliga tekniker, intervju och deltagande observation, som används i uppsatsen ger 
”genuina” upplevelser och erfarenheter. Ofrånkomligen upplevs erfarenheter utifrån egna 
värderingar och åsikter, och blir således subjektiva (Ejvegård 2009). En observerad skillnad i 
förkunskaper finns mellan ansvariga planutställare och besökande av utställningen, vilket har 
tagits i beaktning. Exempel på en sådan skillnad är att ansvariga tjänstemän besitter ett 
professionellt språkbruk som besökare ofta saknar. Utifrån dessa erfarenheter har en ny 
kunskapsbank skapats varur nya insikter har nåtts.  

Det är viktigt att noggrant tolka intervjumaterial ur flera synvinklar. Om en planerares personliga 
åsikter i frågan om utställningarnas nytta inte överensstämmer med dennes uppdrag som 
tjänsteman, kanske informationen bara kan finnas genom tolkning av ordval och antydningar. Det 
är även viktigt att vid studiebesök inte involveras för mycket i utställningen eller att egna åsikter 
tar överhand. 

För att besvara uppsatsen syfte, att undersöka om planutställningar genomförs i enlighet med 
plan- och bygglagen, görs en deskriptiv genomgång av vad plan- och bygglagen reglerar kring 
planutställningar, samt vad syften med lagen är enligt dess propositioner. Denna genomgång ges i 
kapitel Plan- & bygglagen och planerarollen. 
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För att standardisera fallstudien har en undersökningsmodell upprättats. Modellen baseras på ett 
spektrum av tidigare kända teorier och metoder, vilka kan appliceras på planutställningar. Efter 
teorigenomgången följer en redogörelse av hur undersökningsmodellen är konstruerad och hur 
den kopplas till teorierna. Ett standardiserat intervjumaterial förbättrar möjligheterna för att 
jämföra resultaten från de olika intervjuerna (Ejvegård 2009). Därför har ett enhetligt 
intervjuschema upprättats och varit till grund för intervjuerna. Redogörelse för detta sker i kapitel 
Kommunikations- och informationsteorier och Undersökningsmodell. 

Fallstudierna jämförs med varandra, för att finna återkommande företeelser. Om en komparation 
kan vissa att företeelser är återkommande stärker det uppsatsens slutsatser. För att komparationen 
ska ha en hög genomslagskraft genomfördes fallstudierna för kommunerna på samma sätt. I 
komparationen har både likheter och olikheter upptäckts (Ejvegård 2009).  

Uppsatsen avslutas med kapitel, Diskussion och slutsatser, där en diskussion förs kring 
fallstudiens resultat och hur utställningarna har för förbättringsmöjligheter. 

Respondenter i uppsatsen är Josef Erixon, planeringsarkitekt i Norrköping, och Marika Östemar, 
planarkitekt i Finspång. De har båda två vid ett flertal tillfällen arrangerat planutställningar.  

Plan- & bygglagen och planerarollen 

I plan- och bygglagen regleras att planer, både detaljplaner och översiktsplaner, ska ställas ut 
innan de kan antas. Bestämmelserna för detaljplaner och översiktsplaner variera något, och fokus 
i detta arbete ligger på utställningar av detaljplaner. En detaljplan ska vara på utställning i minst 
tre veckor innan den kan antas av kommunfullmäktige (PBL kap5 §23). Under utställningstiden 
kan den som vill lämna synpunkter på den förslagna detaljplanen. När planen ställs ut måste även 
följande dokument finnas tillgängliga; planbeskrivningen med genomförandebeskrivning, 
samrådredogörelse, program för planen, miljökonsekvensbeskrivning, grundkarta och 
fastighetsförteckning och annat planeringsunderlag som kommunen anser är av betydelse (PBL 
kap 5 26 §). Det finns inga bestämmelser i plan- och bygglagen som reglerar hur 
planutställningen ska se ut. 

I miljöbalkens 6:e kap 11§ regleras att kommunen måste genomföra en 
miljökonsekvensbeskrivning för en detaljplan när planen medför en betydande miljöpåverkan. 
För att avgöra om en plan har betydande miljöpåverkan ska en behovsbedömning genomföras. 
Om bedömningen visar att en miljökonsekvensbeskrivning inte är nödvändig ska istället 
behovsbedömningen ställas ut i planutställningen. 

I proposition (Proposition 1985) till antagande av plan- och bygglagen framkommer vad lagens 
avsikter är. Här klargörs att planproceduren ska utformas så att den lokala demokratin fördjupas, 
samt att planprocessen ska innebära ett kontinuerligt utbyte av information, åsikter och fakta. Ett 
karaktärsdrag för processen önskas vara att ett lämpligt underlag i begriplig form och i bestämda 
skeenden presenteras för alla aktörer. Här identifieras två avsikter som behandlas och diskuteras 
genom hela uppsatsen. Avsikterna är att planprocessen ska ge ett kontinuerligt utbyte av 
information, åsikter och fakta, samt att lämpligt underlag ska presenteras i begriplig form, alltså 
ska planprocessen vara en tillgänglig process.   
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Regeringen överlämnade den 23 mars i år en ny omarbetade version av plan och bygglagen som 
beräknas börja gälla den 2:a maj nästa år (Boverket 2010). Ett övergripande syfte är att göra 
hantering av plan- och byggärenden enklare. I propositionen till den nya lagen har utställningen 
av detaljplan ersatts med ett skriftligt granskningsförfarande (Proposition 2009). Det betyder att 
detaljplanen inte behöver ställas ut, istället räcker det med att kommunen ser till att handlingar 
finns tillgängliga under en granskningstid på tre veckor.  

I efterkrigstidens Sverige var stadsplanerarens uppgift att fysiskt konkretisera välfärdsstaten 
(Larsson 2008). Den offentliga sektorn var huvudaktör i planeringen, genom myndigheter och 
experter klarlades normer och riktlinjer för den fysiska miljön. Planerarnas uppgift var då att hitta 
vägen till att uppnå de uppsatta direktiven. Planeringen skedde alltså åt staten, för medborgarna, 
mot ett tydligt mål; välfärdsstaten. Denna planeringsteoretiska ansats har föråldrats, nu arbetar 
planerare mot flera olika mål, till exempel; miljömål, transportpolitiska mål, jämställdhetsmål 
och folkhälsomål (Larsson 2008). Planeringsprocessen berör även fler privata aktörer; markägare, 
byggherrar, intresseföreningar med fler. I plan- och bygglagen från 1987 förstärks även 
medborgarnas rätt att delta i planprocessen. Nya planeringsteorier fokuserar på själva processen, 
som aktörer och medborgare har inflytande i (Healey 2006). Planeraren har nu inte funktionen 
som expert utan ska istället föra dialog mellan planprocessens alla aktörer, inte minst 
medborgare. Denna planeringsansats kallas kommunikativ ansats (Larsson 2008).  

Kommunikations- och informationsteorier 

Larsåke Larsson, professor i humaniora och samhällsvetenskap vid Örebro Universitet och 
författare till boken ”Tillämpad kommunikationsvetenskap”, definierar kommunikation som den 
företeelse som beskriver kontakter mellan människor. Det finns ett antal hinder som kan uppstå 
vid kommunikation och som är viktiga att tydliggöra, här följer fyra (Larsson 2001). För det 
första, att budskapet inte går fram, utan drunknar i störningar, uppfattas inte eller är fel adresserat. 
För det andra, mottagaren avfärdar budskapet på grund av att den inte är i behov av, inte litar på 
avsändare eller inte har samma referensramar som avsändare. Det tredje hindret, är att mottagaren 
inte förstår budskapet därför att det är obegripligt eller otillgängligt. Slutligen kan budskapet 
förändras på vägen mellan mottagaren och sändaren.  

I äldre forskning talas det om sändare och mottagare inom kommunikationsbegreppet (Larsson 
2001). Detta synsätt har dock frångåtts till förmån av att se kommunikationen som en integration 
mellan deltagare. Det vedertagna begreppet för kommunikation mellan medborgare och 
myndigheter kallas samhällskommunikation, och är en del av det vidare begreppet public 
relations (PR). 

En allmän uppfattning inom kommunikationsvetenskap är att det finns två huvudsakliga public 
relations–modeller (Larsson 2001). Dels den asymmetriska, där sändaren är överordnad och en 
övertalande retorik förs. Och dels den symmetriska, som förutsätter en balans mellan sändare och 
mottagaren och där en övertygande retorik förs. Den symmetriska modellen bygger av naturen på 
en tvåvägs kommunikation. Medan den asymmetriska modellen kan bestå av både envägs och 
tvåvägs kommunikation. För att symmetri ska uppstå är det en förutsättning att dialog förs mellan 
alla parter. Det är inte självklart att symmetri uppstår bara för att dialog har hafts, dialogen måste 
bygga på ett aktivt och engagerat deltagande från alla parter (Larsson 2001).  
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Larsson redogör för hur viktigt det är att lära känna sin målgrupp: 

”Att så noga som möjligt lära känna och förstå den målgrupp som man vill kommunicera med är 
en central insikt i alla informationsverksamhet, genom att denna analys sedan ska bilda bas för 
den fortsatta planeringen. Det är också väsentligt att ha insikt i grundläggande teorier om 
människors möjlighet och förmåga att tillägna sig information, inte bara om hur de tar till sig 
den information utan också om hinder och begränsningar som de möter.” (Larsson 2001) 

Inom samhällskommunikation har målgrupp samma betydelse som mottagargrupp, vilket är den 
publik som en kommun vill kommunicera med (Larsson 2001). Viktigt är dock att analysera 
vilken gruppsammansättning målgruppen har som kommunikationen ska ske med, samt göra en 
målgruppsanalys av varje grupp. (Larsson 2001). Syftet med målgruppsanalys är att differentiera 
målgruppen så att olika strategier för kommunikation kan användas beroende på grupp. 
Budskapet som förmedlas måste dock alltid vara samma oberoende grupper (Larsson 2001). 

Generellt ställer de flesta kommunerna ut sina planer i posterformat. Det är därför intressant att 
redogöra för hur en bra utställning med poster ska utformas. Anders Boulogner (1987) är 
informatör vid Uppsala Universitet och har bland annat skrivet texten ”Att presentera på poster 
och utställning” som en del i samlingen ”Att kommunicera kunskap”. Boulogner anser att en 
poster ska vara en lättillgänglig sammanfattning av resultat, men utan att göra avkall på den 
vetenskapliga udden. Ett fördjupande material kan istället finnas vid sidan av postern i form av en 
pärm, som är lätt att slå i och att kopiera från. Vidare anser Boulogneratt illustrationer och bilder 
bör användas för att snabbt ge åskådaren övergripande information. Om åskådaren är intresserad 
av mer information bör denna lätt kunna ta del av kontaktuppgifter till ansvariga utställare. För 
att väcka besökarens intresse bör utställningen formas så den skapar en egen nisch i det större 
rummet. Om den får bilda en halvcirkel runt betraktaren fokuseras hörsel och syn på materialet, 
samtidigt som besökaren får en lugn miljö att begrunda informationen i. Utställningens utseende 
är viktigt för att locka till sig besökare som egentligen inte har planerat ett besök. Ett bra utseende 
får besökaren att associera innehållet bara genom att se utställningen på håll. Utseende på 
utställningen är första steget i att spela på besökarens nyfikenhet, det andra steget är att använda 
tydliga, koncentrerade och informativa texter samt att förstärka med flera dimensioner och 
sinnen, med exempelvis rörliga detaljer eller ljud. Steg tre i att utnyttja besökarnas nyfikenhet är 
att erbjuda möjligheter till fördjupning i ämnet och möjlighet för återkoppling till utställaren.  

En naturlig miljö för flervägskommunikation är internet och i synnerhet ”Web 2.0” (Noujua 
2010). Version 2.0 av webben fokuserar på informationsutbyte mellan användare och samarbete 
mellan webbtjänster (Happiness 2010). Vilket skiljer sig markant mot första generationens 
hemsidor, som främst består av statisk presentation av information. Under utvecklandet av en 
kartbaserad webbtjänst, med syfte att underlätta deltagandet i fysisk planering, formulerades en 
rad krav på hur en sådan tjänst skulle fungera (Noujua 2010). För det första måste den lokala 
kunskapen som samlas in från olika kanaler värderas och med lätthet vägas samman med 
expertkunskaper. Vidare måste tjänsten tillåta att kommunikation kan ske vid olika tidpunkter 
och från olika geografiska platser. Planeringsprocessen måste vara tillgänglig för en bred 
målgrupp och transparent med avseende på tydligt underbyggda fakta. Då nya aktörer får upp 
ögonen för en pågående process är det viktig att plattformen tillåter dessa att ta del av tidigare 
diskussioner och att de snabbt kan bli insatta i processen. För att skapa ett brett deltagande måste 
systemet vara användarvänligt och allmänt tillgängligt (Noujua 2010).  
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Undersökningsmodell 

Utifrån teorier och metoder i föregående kapitel formulerades en undersökningsmodell som har 
applicerats på den empiriska fallstudien. Undersökningsmodellen består av två huvudkategorier, 
som grundas på lagstiftarens avsikter till plan- och bygglagen, nämligen en Tillgänglig process 
och ett Kontinuerligt utbyte. De båda huvudkategorierna fördjupas med undersökande frågor 
baserade på tidigare beskrivna teorier och metoder. De båda kommunerna i fallstudien använder 
sina hemsidor för att presentera detaljplanens handlingar i utställningsskedet (se tabell 1). Under 
kategorin Tillgänglig hemsida för kontinuerligt utbyte undersöks därför även kommunernas 
hemsidor. Baserat på detta schema har ett intervjuformulär skapats (se bilaga A). I kapitel 
Diskussion och slutsatser presenteras ett summerat resultat av fallstudien utifrån samma modell. 

Tabell 1. Undersökningsmodell. 

Tillgänglig process Kontinuerligt utbyte Tillgänglig hemsida för 

kontinuerligt utbyte 

� Lagstiftat material 

� Förklaringar av planprocessen 

och utställningsskedet 

� Sammanfattande texter 

� Fördjupande material/ 

beslutsunderlag 

� Används bilder eller illustrationer 

� Alternativa medieformer  

� Egen nisch i rummet 

 

� Möjlighet till kontakt 

� Tvåvägskommunikation 

� Aktiv dialog 

� Symmetrisk-/asymmetrisk- 

kommunikation 

� Tillgång till tidigare 

diskussioner 

� Genomförs en 

målgruppsanalys. 

� Kommunikation oberoende 

tidpunkt och plats 

� Tillgängligt för en bred 

målgrupp 

� Tillgång till beslutsunderlag  

� Tillgång till tidigare 

diskussioner  

� Aktuellt skede i processen 

� Användarvänligt och allmänt 

tillgängligt 

 

I en tillgänglig process ska en besökare med lätthet kunna tillgodogöra sig planutställningens 
information. Här får utställningens innehåll samt hur innehållet förmedlas genom utseende och 
utformning stort utrymme. En grundläggande fråga är om planutställningen uppfyller de krav 
som regleras i plan- och bygglagen, både innehållsmässigt och tidsmässigt. För att uppnå en 
begriplig planprocess väcks här frågan ifall planprocessen i allmänhet, och utställningsskedet i 
synnerhet, förklaras. Om kommuninvånare har en förståelse för processen kan 
kommunikationens andra hinder elimineras, nämligen att budskapets avfärdas på grund av att 
mottagaren inte anser sig beröras av planen eller inte har samma referensramar som planeraren. 
För att uppnå en effektiv kommunikation anser Larsson att det är av stor vikt att analysera vad för 
gruppsammansättning planutställningarnas besökare har. I planprocessen förs dialog med många 
olika aktörer, så som; markägare, byggherrar och intresseföreningar (Larsson 2008), vilka alla har 
olika perspektiv på processen och därför bör kommuniceras med olika strategier. I fallstudien 
undersöks därför om kommunerna gör en målgruppsanalys, och om de anpassar sin 
kommunikationsstrategi till målgruppen. Då planutställningarna i båda fallstudierna är 
presenterade i posterformatet är det intressant att undersöka om de är utformade för att motverka 
det tredje hindret för kommunikation, att budskapet är obegripligt. Följande frågor grundas på hur 
Boulogner anser en bra poster ska utformas, och dessa frågor undersöks i fallstudien. Möts 
besökaren först av sammanfattande texter? Används bilder eller illustrationer för att förklara 
planen? Används alternativa medieformer, såsom ljud eller film? Finns fördjupande material nära 
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till hands? Även Noujua anser att det är viktigt att besökaren ska kunna ta del av beslutsunderlag. 
Boulogner anser att en utställning ska bilda en egen nisch i rummet, hur har kommunerna valt att 
göra?  

I en planprocess med kontinuerligt utbyte måste planutställningen medföra till utbyte av 
information, åsikter och fakta. Detta är en förutsättning för den kommunikativa planeringen, där 
dialog ska föras med alla aktörer. För att uppnå en bra kommunikation bör en symmetrisk public 
relation-modell användas. I en sådan är varken planerare eller kommuninvånare överordnad, utan 
det finns en balans mellan aktörerna. I den symmetriska modellen ska tvåvägskommunikation ske 
och planerare ska använda en övertygande retorik. Den symmetriska modellen vägs mot den 
asymmetriska modellen där planerare har övertag i dialog och använder en övertalande retorik. I 
fallstudien har kommunerna undersökts för att se vilken modell som beskriver deras 
kommunikation under planutställningsskedet bäst. Larssons påpekar att symmetri inte uppnås 
bara för att dialog förs, utan det krävs ett aktivt och engagerat deltagande från alla parter. Alltså 
har dialog undersökts i fallstudien. Noujua anser att ett krav för en webbaserad tjänst för 
medborgardeltagande är att expertkunskap och kommuninvånarnas kunskap lätt ska vägas 
samman. Detta har undersökts i fallstudien, genom att undersöka hur kommunen värderar 
invånarnas kunskap. Ett annat av Noujuas krav är att personer som inte har följt processen från 
början men har åsikter, på exempelvis planutställningen, ska kunna ta del av tidigare diskussioner 
så de snabbt kan sätta sig in i processen. I planutställningen måste enligt plan- bygglagen en 
samrådsredogörelse finnas med. Fallstudien undersöker därför hur väl samrådredogörelsen 
beskriver tidigare diskussioner i den aktuella processen, samt om tidigare redogörelser från till 
exempel programsamråd finns bifogade i utställningen. För att en tvåvägskommunikation ska 
finnas måste utställningsbesökaren på ett enkelt vis kunna få kontakt med ansvarig planerare. 
Detta är något som även Boulogner anser är viktigt.   

När kommunernas hemsidor undersöks i fallstudien används de krav Noujua ställer på en väl 
fungerande webbtjänst för fysisk planering: kommunikation ske kunna ske vid olika tidpunkter 
och platser; tillgänglighet till beslutsunderlag, om det finns fler dokument än planhandlingar 
publicerad på hemsidan; tillgång till tidigare diskussioner, om handlingar från tidigare skeden 
finns kvar på hemsidan när en plan har gått på utställning; aktuellt skede i processen, om det klart 
framgår i vilket skede av planprocessen en plan är; att tjänsten är användarvänlig och tillgänglig. 
För att undersöka hur användarvänliga och tillgängliga hemsidorna är, utförs dels en analys med 
verktyget WAVE1, och dels ett besök på hemsidorna. Vid besöket undersöks hur många musklick 
som behövs för att, från startsidan, öppna en plankarta på utställning. Som referens ges 
Stockholm kommuns hemsida, som är omtalad för sitt arbete med användarvänlighet och 
tillgänglighet. Stockholm.se har inga felaktigheter enligt WAVE och det krävdes sju musklick för 
att öppna en plankarta på utställning.  

                                                 
1 WAVE, Web Accassibillity Evaluation Tool. Ett verktyg för att bedöma hemsidors tekniska 
tillgänglighet. (WAVE 2010a) 



8 
 

Planutställningar i verkligheten 

Kommunerna i sitt sammanhang 

Finspång 

Finspång är en kommun i norra Östergötland. Centralorten med samma namn som kommunen är 
en typisk bruksort där industrin fortfarande har stor betydelse. Industriföretagen, så som Siemens 
och SSAB, sysselsätter en stor del av invånarna. Kommunen har stora landsbygdsområden, med 
flera mindre bruksorter (Finspångs kommun 2010a), där den längsta vägsträckan från 
kommungräns till centralort är 46 kilometer (Google maps 2010a). Finspång marknadsförs som 
en bostadsort, med slogan: ”Närheten till naturen, till jobbet, till skolan och till fotbollsplanen”, 
och med låga boendekostnader. En villa i Finspång är hälften så dyr som i Norrköping och 
mindre än en fjärdedel så dyr som i Stockholm (Finspångs kommun 2009). Kommunen har en 
folkmängd på cirka 20 500 invånare och en befolkningstäthet på 15 invånare/hektar (Statistiska 
centralbyrån 2009). Invånarantalet har varit konstant under de senaste fem åren, ändå är 
centralorten Finspång i behov av villatomter (Östemar 2010).  

Under de senaste åren har kommunen fastställt en till två detaljplaner per år (Östemar 2010). Det 
är både privata aktörer och kommunen själv som tar initiativ till ny planering. En ny 
översiktsplan för kommunen är under arbete och ska antas i år. Vid tidpunkten för fallstudien 
fanns en detaljplan på utställning. Den behandlar ett centralt beläget parkområde där 
markanvändningen ändras till småhusbebyggelse (Finspångs kommun 2010b). Den aktuella 
detaljplanen har utformats av en extern konsult från WSP Samhällsbyggnad men i samverkan 
med kommunens tjänstemän. I detaljplanens programsamråd väcktes starka protester mot den nya 
bebyggelsen, närmare 900 namnunderskrifter inkom till kommunen (Östemar 2010). 

Norrköping 

Precis som Finspång är Norrköping en kommun i Östergötland. Textil- och pappersindustrin var 
länge centralt belägen i stadskärnan, men har nu lagts ner eller flyttat ut ur staden. De gamla 
industribyggnaderna har på senare tid renoverats och används nu till verksamheter inom bland 
annat kultur, utbildning, hotell & restaurang och informations & kunskapsbranscher 
(Norrköpings Kommun 2009). Industriområden kallas nu industrilandskapet. Även Norrköping 
har stora landsbygdsområden, där den längsta sträckan från centralort till kommungräns är 52 
kilometer (Google maps 2010b). Det bor 128 600 personer i kommunen, vilket är cirka 6 gånger 
så många som i Finspång (Statistiska centralbyrån 2009). Under de senaste åren har befolkningen 
ökat med cirka 1000 personer per år. Norrköping marknadsför sig, tillsammans med 
tvillingstaden Linköping, som en del av det som kallas Fjärde Storstadsregionen.  
 
År 2009 antogs 16 detaljplaner i Norrköping (Erixon 2010). Under en tid har planeringsenheten 
upplevt en viss obalans i att många planer varit beställningsjobb från fastighetsägare eller 
kommun. Deras strävan är att föregå efterfrågan vad gäller tomter (Erixon 2010). En ny 
översiktsplan har nyligen varit på utställning och beräknas bli antagen i juni i år. Den nya 
översiktsplanen är gemensam för både Linköping och Norrköping (Norrköpings Kommun 
2010b). Vid tidpunkten för fallstudien fanns en detaljplan på utställning. Dess syfte är att 
möjliggöra en ny etablering av en livsmedelsbutik i ett centralt beläget kvarter (Norrköping 
Kommun 2010a).  
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Tillgänglig process 

Finspång 

Detaljplanerna ställs ut i kommunhusets entréhall på Bergslagsvägen 13-15 i centrala Finspång. 
Här ställs alla planer ut, oavsett var någonstans i kommunen detaljplanen ska genomföras. Alla 
planhandlingar går även att läsa på kommunens hemsida, www.finspong.se. Kommunernas 
hemsidor undersöks närmare i eget kapitel. Utställningstiden är mellan den 28 maj och 25 juni, 
alltså en veckas längre tid än vad som regleras i plan- och bygglagen (Finspångs kommun 
2010e).  

Planutställningen är i posterformat, 
uppsatt på en utställningsvägg (se figur 
1). Utställningen är placerad centralt i 
entréhallen vilket för övrigt är en öppen 
yta. Den syns tydligt från entrén men 
skapar inte någon egen nisch i det stora 
rummet. Vid besöket fanns alla 
handlingar som plan- och bygglagen 
kräver att tillgå, det vill säga en 
detaljplanekarta, planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning i ett 
dokument, fastighetsförteckning, 
samrådsredogörelse samt en 
behovsbedömning om MKB. 
Handlingarna är häftad och upphängd i 
snören som lätt kan hängas av och läsas.  

Utöver dessa handlingar finns ett PM från kommunen till remissinstanser som sammanfattat 
beskriver planens innehåll, det vill säga en sorts sammanfattning av planbeskrivningen. De övriga 
handlingarna sammanfattas ej, vilket kan bero på att ingen av dem består av mer information än 
vad som kan fyllas på tre A4 sidor. 

Vid sidan av den juridiska plankartan finns en illustrationskarta, där tänkta vägar, huskroppar och 
gångstråk finns utritade. Enligt Östemar hör det till ovanligheterna att en sådan illustrationskarta 
görs, så här säger hon: 

”Ja den här är gjord av en extern konsult, och då kommer det ofta till såna saker. Det är något vi 
själva inte har tid att göra. Så hade vi gjort en plan hade det inte kommit med en illustration, kan 
jag säga.” (Östemar 2010) 

Hur planprocessen går till förklaras aldrig i samband med utställningen. Inte heller syftet med och 
anledningen till planutställningen förklaras. Dock menar Maria Östemar att den nog borde ha 
förklarats i planbeskrivningen, och att de funderar på att inför det som rutin. Alltså en rutin om att 
alltid förklara planprocessen i planbeskrivningen. Plankartans teckenförklaring förklaras till viss 
del, dels i plankartan och dels i plan bestämmelserna. Dock beskrivs inte vad som gäller för 
områden markerade med ”PARK”.  

Figur 1. Utställningsmonter Finspång  
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Det används ingen alternativ medieform för att komplettera den skrivna texten, någon diskussion 
för hur det skulle kunna nyttjas i detaljplanutställnigna har heller inte förts. Däremot har man på 
kontoret diskuterat hur en SMARTBoard2 skulle kunna användas i utställningen av kommunens 
nya översiktsplan. Östemar menar att SMARTBoard:en kan användas till att rita på, för att sedan 
spara ner information och använda den senare.  

Det finns inget fördjupande material eller beslutsunderlag att tillgå i planutställningen.   

Norrköping 

Norrköping kommuns detaljplaner ställs ut i 
kommunhusets foajé på Trädgårdsgatan 21 i 
centrala Norrköping. Precis som i Finspång sker 
planutställningarna alltid här, oavsett var i 
kommunen planområdet är (Erixon 2010). Även 
Norrköping lägger upp sina planhandlingar på 
internet. Utställningstiden är, precis som i 
Finspång, fyra veckor (Norrköpings kommun 
2010d).  

Erixon påpekar att större tyngd för tillgänglighet 
läggs vid samrådet. Samrådshandlingarna 
försöker kommunen alltid skicka ut till lokala 
ombud i planområdets närhet.  

Planutställningen är, precis som i Finspång, i posterformat och uppsatt på två utställningsväggar. 
Dock skiljer sig utställningens utformning och placering från den i Finspång. Här finns det en 
antydan i att skapa en nisch i det större rummet, då de båda utställningsväggarna är vinklade mot 
varandra, se figur 2. Samt att utställningsmontern är placerade i entréhallens inre hörn, istället för 
centralt i rummet. Precis som i Finspång finns de handlingar som plan- och bygglagen så kräver; 
plankarta, planbeskrivning, genomförandebeskrivning, fastighetsförteckning, samt en 
behovsbedömning om MKB. Handlingarna finns som blädderexemplar i plastfickor på montern.  

Vid sidan av plankartan presenteras en kungörelse, som kortfattat förklarar detaljplanen med dess 
syfte och omfattning. Kungörelsen har samma funktion som det PM Finspångs kommun 
presenterade, det ger nämligen en sammanfattning av planbeskrivningen. För övrigt finns, precis 
som i Finspång, inga sammanfattningar av övriga handlingar. 

På samma vis som Finspång, har även Norrköpings kommun vid sidan av den juridiska 
plankartan en illustrationskarta. Dessutom har de, vilket inte Finspång har, en orienteringskarta 
som visar planområdets placering i kommunen. En skillnad mellan kommunerna är att Finspång 
sällan använder sig av illustrationskartor, medan Norrköping ofta gör det.  
Så här svara Erixon på frågan om de brukar använda illustrationskartor: 

”Jomen det brukar vi ha, vi brukar oftast har den med planbestämmelserna men så har vi alltid 
en orienteringskarta där man ser var i staden vi är, eller kommunen. Och en illustrationskarta, 

                                                 
2 SMARTBoard är en tryckkänslig whiteboardtavla (SMARTBoard 2010). 

Figur 2. Utställningsmonter Norrköping 
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ibland en hel stor då, som illustration som visa med inritade byggnader. Ibland illustrerar vi 
också med 3D-bilder, eller alltså illustrationer med perspektiv, för att lättar kunna ta till sig vad 
det är vi tar ställningen till så att säga. Så att på så sätt innehåller plankartan oftast: den 
juridiska kartan med bestämmelser, illustrationsplan och i vissa fall sektioner och 
perspektiv.”(Erixon 2010) 

Utöver illustrationskarta och orienteringskartan innehåller även planutställningen i Norrköping en 
flygbild med inritat planområde.  

Tillskillnad från utställningen i Finspång, förklaras i Norrköpings hur planprocessen går till. 
Förklaring finns i planbeskrivningen och består av 116 ord (Norrköpings Kommun 2010a). Enligt 
Erixon ges förklaring av planprocessen större utrymme i samrådet.  

I planbeskrivningen finns referenser till utredningar och riktlinjer vilka finns tillgängliga i 
planutställningen, se figur 3 (Norrköpings Kommun 2010a). 

Kontinuerligt utbyte 

Finspång 

Inför planutställning genomfördes ingen målgruppsanalys (Östemar 2010), så därför har 
planutställningen inte kunnat anpassas för någon speciell mottagare. Kommunen vet heller inte 
hur många som besöker planutställningarna. Däremot finns en medvetenhet om 
kommuninvånarnas olikheter, i synnerhet mellan centralortsbor och landsbygdsbor. 
Medvetenheten visar sig i att kommunen i samband med programsamråd, för den nya 
översiktsplanen, använt olika strategier för att kommunicera med kommuninvånarna, beroende på 
gruppering i målgruppen. Enligt Östemar har den diskussion inte förts kring detaljplaner, utan då 
uppfylls bara plan och bygglagens minimikrav på planutställning.  

Besökare till planutställningen uppmuntras, via det brev till remissinstanser som finns uppsatt på 
montern, att skicka yttranden skriftligen till samhällsplaneringsenheten. I brevet finns även 
kontaktuppgifter till ansvarig planarkitekt. 
 
I planutställningens handling ”Samrådsredogörelse” redogörs för alla tidigare inkomna 
synpunkter i planprocessen för att sedan besvaras av kommunen. Svaren är sakliga och 

 
Figur 3. Utredningar   
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förklarande (Finspångs kommun 2010c). Det framgår dock inte vilka synpunkter som kommer 
från vilket steg i processen, det kan vara både från programsamråd och från plansamråd. Alltså 
hålls en dialog som bygger på tvåvägskommunikation.  
 
Trots denna tvåvägskommunikation har få synpunkter förändrat planen inför planutställningen. 
De förändringar som har skett är av förtydligande, teknisk och redaktionell karaktär, planens 
huvuddrag finns kvar. Under intervjun med Östemar och frågan ”medför planutställningen att 
planen ändras?” är svaret att förändringarna ska ske i plansamrådet:  

”… så att när det kommer ut på utställningen är det i stort sett klart. Då har man ju liksom tagit 
ett eller två varv, om man har haft program också. Så då ska det inte vara så mycket synpunkter 
kvar efter utställningen.”  (Östemar 2010) 

Östemar menar också att de ändringar som sker efter utställningen främst är redaktionella 
ändringar. En dialog som dels inte medför en förändring i planens huvuddrag och dels främst 
består av redaktionella ändringar kan inte anses ha aktiv och engagerade aktörer. Alltså beskrivs 
kommunikationen i utställningen bäst med den asymmetriska PR-modellen. Att dialogen heller 
inte varit aktiv och engagerande tidigare i planprocessen styrks av följande inkomna uttalande i 
utställningens samrådredogörelse:  

”Man anser att kommunen ska skrota planerna på bebyggelse i del av Vibjörnsparken. Man är 
förvånad att kommunen fortsätter med planer på bebyggelse i Vibjörnsparken och menar att 
detta är enda centrala grönområde av naturmarkstyp som finns tillgängligt för 
kommuninvånarna i centralorten.” (Finspångs Kommun 2010c) 

Östemar kan i vissa fall anse att planutställningarna är onödiga och bara är ett formellt hinder 
(Östemar 2010). Det gör hon i de planprocesser då några eller nästan inga synpunkter har 
inkommit i tidigare samråd.  

Norrköping 

Inte heller i Norrköping genomförs en målgruppsanalys (Erixon 2010). Kommunen vet heller inte 
hur många som besöker planutställningarna. 

Precis som i Finspång uppmuntras besökare, via kungörelsen, att skicka in synpunkter skriftligen 
till stadsbyggnadskontoret (Norrköpings Kommun 2010d). I Kungörelsen anges även 
kontaktuppgifter till ansvarig planerare med namn, telefonnummer och e-post adresser. 
Tillskillnad från i Finspång har inget programsamråd hafts, varför samrådredogörelsen bara 
behandlar synpunkter från plansamrådet (Norrköpings Kommun 2010c). 
 
På frågan om Erixon anser att planutställningarna bidrar till utbyte av information, fakta och 
åsikter, svarar han så här: 

”Ja asså information är det ju med den aspekten att vill informera om vad planen kommer 
reglera, mark- och vattenanvändning. Så på så sätt informerar vi ju. Och sen är det ju i 
samrådsredogörelsen så framgår det ju med kommentarer som vi skriver ihop då och gjort 
avvägningarna. Man får ju med både alla synpunkter som kommit och våra synpunkter och plus 
då om man har förtydligat, ibland gör vi ju ytterligare undersökningar efter samrådstiden. För 
att det har pekats på att gjorts vissa ändringar. Så då är vi ju även fakta som har leverarts i 
handlingar. Men om man vänder på det och vad vi får in så är det ju de skriftliga synpunkter 
eller yttranden som vi får under utställningar som vi får, så visst det är det ju.” (Erixon 2010) 
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De påstående som Erixon framför kan verifieras i den undersökta planutställningen.  I 
samrådsredogörelsen har kommunen svarat och kommenterat alla inkomna synpunkter 
(Norrköpings Kommun 2010c). Där presenteras även en solstudie, alltså fakta, som har eftersökts 
av en sakägare. Enligt Erixon görs också ändringar efter utställningen, så de synpunkter som 
inkommer beaktas. Dock är ändringar, precis som i Finspång, bara små justeringar eller 
redaktionella ändringar.  
 
Så ja, en tvåvägskommunikation finns. Men dialogen kan inte vara aktiv och engagerad om de 
ändringar som görs bara är redaktionella ändringar och justeringar. Alltså kan både Norrköping 
och Finspångs kommunikation i planutställningar jämföras bäst med den asymmetriska PR-
modellen. Även i samrådsredogörelsen i Norrköpings planutställnings finns antydningar om att 
dialogen i tidigare skeden inte varit aktiv och engagerande från alla aktörer: 

”Det är märkligt att vi inte har fått planhandlingar skickade till oss. Vi begär att samrådstiden 
ska förlängas så att de närmaste fastigheterna får möjlighet att yttra sig.” (Norrköpings 
Kommun 2010c) 

Tillskillnad från Östemar tycker Erixon att planutställningen aldrig är onödig (Erixon 2010). 
Istället kan han tänka sig att ersätta utställningarna med en granskningstid, som då i princip skulle 
fylla samma funktion som utställningarna gör idag.  

Tillgänglig hemsida för kontinuerligt utbyte 

  
Figur 4. Finspångs kommuns hemsida (Finspångs kommun 2010d)   Figur 5. Norrköpings kommuns hemsida (Norrköpings kommun 2010f).  
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Finspång 

Finspångs kommun använder adressen www.finspong.se som huvuddomän, men 
www.finspang.se och www.finspång.se kan också användas. Enligt WAVE har hemsidan fem 
stycken tillgänglighetsproblem (WAVE 2010b). För att navigera sig till en plankarta som är på 
utställning krävs sex stycken musklick. Under följande avdelningar finns detaljplanerna: ”Boende 
och miljö” / ”Bo och bygga” / ”Planer” / ”Detaljplaner”. Under rubriken ”Detaljplaner” finns sju 
stycken planer listade under en rubrik med namn ”aktuella planer”. Det är svårt att förstå i vilket 
skede av planprocessen de olika detaljplanerna är, för att få den information måste planerna 
öppnas och en löptext läsas. För varje detaljplan är alla handlingar för det aktuella skedet 
publicerade, det går dock inte att läsa handlingar från tidigare skeden. Till exempel för en 
detaljplan på utställning, är inte den plankarta som var på samråd publicerad.  
 
Det finns heller inga undersökningar eller rapporter publicerade, som underbygger fakta i 
planbeskrivningen om till exempel trafikmängder. 
   
Det finns ingen möjlighet till att kommunicera med planarkitekter eller andra besökare på 
hemsidan. Besökare hänvisas till att delge sina synpunkter via vanlig post eller e-post. 
 
På Finspång kommuns hemsida använder de politiskapartierna ett ”e-forum” för att svara på 
frågor från kommuninvånare (Finspångs kommun 2010f). Både frågor och svara presenteras 
offentligt på hemsidan, dock kan den frågande välja att vara anonym. Tjänsten uppges vara ett 
sätt att underlätta för dialog, därför ska frågorna besvaras inom 48 timmar och därför diarieförs 
heller inte frågorna. De senaste fem månaderna har i genomsnitt ca fem frågor behandlats per 
månad. Vid en sökning på den för tillfället utställda detaljplanen ges 21 träffar, alltså 21 frågor 
till politiker om hanteringen av den aktuella detaljplanen.  
 
Enligt Östemar finns det inga planer på att använda e-forumet för dialog mellan planerare och 
aktörer i planprocessen. Hon drar paralleller från arbetet med den nya översiktsplanen, då ett 
formulär fanns på hemsida och synpunkter därifrån vidarebefordrares till hennes inbox: 

”Med tanke vi hade tre stycken som tyckte till om översiktsplanen så är frågan om vi kommer få 
in så mycket annorlunda synpunkter än de vi får skriftligt. Det är ju ofta de som är engagerade 
som tycker nått är dåligt. Vi får inte in så mycket positiva åsikter. ’Å vad bra, det här har vi 
väntat på länge, vad kul att de äntligen blir av’. Det är liksom bara det här negativa som kommer 
in från sakägare” (Östemar 2010) 

 Norrköping 

Norrköpings kommun använder www.norrkoping.se som huvuddomän, men www.norrköping.se 
är länkat till samma sida. Hemsidan har enligt WAVE betydlig fler tillgänglighetsproblem än 
Finspångs, nämligen 18 stycken problem (WAVE 2010c). Å andra sidan har Norrköping lagt en 
genväg på förstasidan som tar besökaren direkt till detaljplaner, vilket gör att antal klick mellan 
huvudsida och en plankarta på utställning blir tre. Om inte genvägen används gäller nästan exakt 
samma avdelningsuppdelning på Norrköpings hemsida som Finspångs; ” Bo och miljö” / 
”Bygga” / ”Planer och ritningar” / ”Detaljplaner”.  På Norrköpings hemsida kan besökaren 
sortera och visa detaljplanerna på fler sätt än på Finspångs hemsida. Dels kan besökaren sortera 
planerna efter geografiskt läge eller status i planprocessen och dels kan besökare visa alla 
aktuella planer på en ”Google maps” karta. På Norrköpings hemsida framgår det tydligt i vilket 



15 
 

skede detaljplanen är i, då detta illustreras av en 
enhetlig tidsaxel för alla detaljplaner (se Figur 6). 
Både sortering av detaljplaner och tidsaxeln är 
något som Finspångs hemsida saknar.  
 
I likhet med Finspång kommuns hemsida går det heller inte att kommunicera med ansvariga 
planerar eller andra besökare på Norrköpings hemsida. Istället hänvisas besökarna att kontakta 
planerare via e-post, vilka också besvaras (Erixon 2010). Det går heller inte, precis som i 
Finspång, inte att läsa handlingar från tidigare skeden i planprocessen.  
 
Norrköpings kommun erbjuder inte möjligheten att ställa frågor till politiker vid deras hemsida, 
vilket Finspångs kommun gör.  
 
Erixon menar att de ser jätte mycket potential i deras hemsida. De arbetar med att utveckla ett 
nytt system för publicering av handlingar på hemsidan. Det nya systemet ska göra handlingarna 
mer publika och öppnare. I dagsläget publicerar inte Norrköpings kommun sina 
samrådsredogörelser på hemsidan. De menar att det strider mot personuppgiftslagen. Finspång 
tolkar lagen på ett annat sätt och publicerar sina samrådsredogörelser.   
  

 
Figur 6. Tidsaxel (Norrköpings kommun 2010e) 
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Diskussion och slutsatser 

En snabb och enkel slutsats kan göras; kommunerna följer lagen. De ställer ut de handlingar som 
krävs och de gör det under den tid som lagen kräver. 

Men hur tillgängliga är utställningarna, och medför de ett kontinuerligt utbyte, och hur väl 
fungera planutställningarna på internet? Här nedan, i tabell 2, presenteras en summering av 
fallstudiens resultat baserat på den tidigare upprättade undersökningsmodellen. 

Tabell 2. Sammanfattning av fallstudie 

Tillgänglig process Finspång Norrköping 

  Lagstiftat material Ja Ja 

 Förklaringar av planprocessen och 

utställningsskedet 

Nej Ja 

 Sammanfattande texter delvis delvis 

 Fördjupande material/ beslutsunderlag Nej Ja 

 Används bilder eller illustrationer Ja, ibland Ja, alltid 

 Alternativa medieformer  Nej Nej 

 Egen nisch Nej Ja 

Kontinuerligt utbyte     

 Möjlighet till kontakt Ja Ja 

 Tvåvägskommunikation Ja Ja 

 Aktiv dialog Nej Nej 

 Symmetrisk-/asymmetrisk- kommunikation Asymmetrisk Asymmetrisk 

 Tillgång till tidigare diskussioner Ja Ja 

 Genomförs en målgruppsanalys Nej Nej 

Tillgänglig hemsida för kontinuerligt utbyte     

 Kommunikation oberoende tidpunkt och plats Nej Nej 

 Tillgängligt för en bred målgrupp Ja Ja 

 Tillgång till beslutsunderlag  Nej Nej 

 Tillgång till tidigare diskussioner  Nej Nej 

 Aktuellt skede i processen Nej Ja 

 

 

Användarvänligt och allmänt tillgängligt Nja Nja 

Frågorna ovan har inget entydigt svar, då kommunerna skiljer sig åt. Östemar, planarkitekt i 
Finspång, påpekar att de kör minimikrav vad gäller dialog i detaljplaneprocessen, vilket också 
avspeglas i fallstudien. I Norrköping har vissa ansträngningar gjorts för att få utställningen tydlig 
och tillgänglig, vilket också syns i tabell 2. Har Norrköpings extra ansträngningar någon effekt på 
tillgänglighet och utbyte? Det diskuteras närmare nedan. 

Trots att plan- och bygglagen inte reglerar hur planutställningen ska se ut är utställningarna i 
fallstudierna slående lika varandra i sin utformning. Fallstudien visar också att skillnader finns 
vad gäller innehållet, utöver det lagen kräver.  

Det extra innehåll som finns i Norrköpings utställning, utöver det som lagligen måste finnas med, 
är av betydande värde. De illustrationskartor som finns i utställningarna ger en markant ökad 
förståelse för hur området kommer förändras, säkerligen i högre grad för besökare med liten vana 
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av att läsa plankartor. Och att Norrköping i vissa fall använder tredimensionella perspektivbilder 
ökar ytterligare förståelsen och tillgängligheten av innehållet. Att Norrköping i sin utställning 
även presenterar undersökningar och beslutsunderlag ger en markant bättre förståelse och 
transparens för hur beslut har fattats och på vilka grunder. Det som i Finspång bara finns som 
referens, till exempel trafikutredningen, går faktiskt att få tag på i Norrköpings planutställning. 
Bara en sådan sak som att utställningen i Norrköping bildar en egen nisch i det större rummet 
skapar ett lugn och gör det lättare som besökare att fokusera på utställningens innehåll. Att 
planbestämmelserna inleds med en förklaring av hela planprocessen är också en faktor som bidrar 
till ökad tillgänglighet. Här utkristalliseras en bekräftelse i Boulogners påståenden om att 
förklaringar, möjlighet till fördjupning, bilder & illustrationer samt utställningens utformning 
som ett rum i rummet bidrar till en ökad tillgänglighet, stämmer. Slutsatsen blir då att en 
planutställning kan, men relativt enkla medel, utformas för att ge ökad tillgänglighet i 
planprocessen.  

Att båda kommunerna har stora landsbygdsområden och alltid ställer ut sina planer i centralorten 
är intressant. Självklart finns den kommuninvånare som inte har tillgång till internet och inte kan 
transportera sig själva till centralorten, dessa personer kan alltså inte besöka en planutställning. 
Under intervju med Erixon påpekar han att de i plansamråd ofta har samrådsmöten i närhet till 
planområdet. Det är konstigt att Norrköpings Kommun bara anser att tillgänglighet är viktigt i en 
del av planprocessen.  

I den planutställning som ställs ut i Finspång har ett område i plankartan markerats som ”PARK”, 
utan att förklara vad en sådan markering innebär. Troligtvis är inte alla besökare på det klara med 
att parkmark kan bestå av asfalterade ytor. Detta är ett exempel på skillnaden i förkunskaper och 
referensramar mellan utställare och utställningsbesökare. Utan att påstå att något missförstånd har 
skett i det aktuella fallet, så bäddar dessa situationer för just missförstånd. Missförstånd som kan 
undvikas genom att i samband med utställningen presentera en teckenförklaring som skapar 
gemensamma referensramar för besökare och utställare. Detta kan härledas till Larssons (2001) 
teori om hinder i kommunikation, där bland annat budskapet kan förloras då avsändare och 
mottagare inte har samma referensramar eller om budskapet är obegripligt. 

I intervjuerna med planerarna i båda kommunerna framkommer vissa tendenser till att en aktiv 
tvåvägskommunikation mellan aktörer och planeringsenhet inte är önskvärd i 
planutställningsskedet. Båda respondenterna anser istället att all dialog ska ske tidigare i 
planprocessen. En orsak till detta tycks vara en rädsla för att bli tvungen att ställa ut planen på 
nytt, vilket i så fall skulle förlänga planprocessen. Baserat på planerarnas inställning till dialog i 
utställningsskedet är uppsatsens slutsats att planutställningarna inte är en bra plattform för 
diskussion och utbyte av åsikter. Den största orsaken är utställningarnas tidsmässiga läge i 
planprocessen. Arbetet med detaljplanen har pågått under en lång tid, vilket gör det svårt att 
ändra betydande frågor i planen i det sena skedet. Det faktum att båda kommunernas 
kommunikation bäst beskrivs med den asymmetriska PR-modellen styrker slutsatsen. 

Larsson (2001) poängterar tydligt vikten av att förstå sin målgrupp, därför är det anmärkningsvärt 
att kommunerna inte undersöker vilka som besöker deras planutställningar. Det är extra intressant 
att Östemar är medveten om Finspångsbornas olikheter, utan att utställningen anpassas därefter. 
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Under arbetets gång har det framkommit flera exempel på hur planutställningar skulle kunna 
förbättras: interaktiva ritplattor med SMARTboard-teknik; webbforum för diskussion; modeller 
av städer i olika material (Uddevalla i trä, Norrköping i LEGO, Stockholm i plast); och flygbilder 
över stadskärnor. Det är lätt att tro att interaktiva och nya visualiseringsmetoder kan bidra till ett 
ökat engagemang och intresse för att diskutera stadsutveckling. Men är det så enkelt? Östemar 
menar att allmänheten inte vet vad en detaljplan är och att ny visualiseringsteknik kan bidra till 
att öppna deras ögon och öka förståelsen för de formella planerna. Hon tror inte det finns en 
konflikt mellan det formella och det informella. Även Erixon ser den största vinsten i ny 
visualiseringsteknik i att kunna visa upp och förklara vilka tankare kommun har i sin fysiska 
planering.  

Det vore synd att låta de nya visualiseringsteknikerna bli en snyggare variant av Powerpoint och 
även fortsättningsvis presenterar statiska förslag, som medborgarna kan vara för eller emot. 
Istället borde kommunernas presentationer bestå av ett flertal variabler, som kan anpassas av 
besökare. Variabler kan vara hushöjd, byggnaders placering eller markanvändning. Besökaren 
kan då ändra variabler för att omedelbart se en ny presentation av förslagen och utvärdera vad de 
tycker om skillnaden. Denna typ av interaktion med kommuninvånare är bara möjlig i tidiga 
skeden av planprocessen, då processen fortfarande tillåter större förändringar. Alltså är det inte 
möjligt i ett planutställningsskede.  

Att använda internet som del i dialog är något som kan tyckas självklart för den kommunikativa 
planeraren. Det är synd att kommunerna, när de genomför sina planutställningar, inte drar nytta 
av internets möjlighet till kommunikation. Det finns dock vissa problem som måste beaktas. I en 
diskussion är det naturligt för en person att ändra åsikt. Åsikterna i en planprocess kan ändras av 
flera orsaker; på grund av andra aktörers argument, när ny fakta framkommer genom till exempel 
undersökningar, eller om förslaget justeras. Även detaljplanen utvecklas under sin gång i 
planprocessen, det som diskuteras i programsamråd kanske inte är relevant i planutställningen. 
Någon gång i dialogen måste varje sakägare framföra sin slutgiltiga synpunkt, för att senare ha 
rätt att överklaga detaljplanen. I fallet med Finspångs partipolitikers e-forum diarieförs inte de 
inkomna frågorna, utan det klargörs att frågor som ska diarieföras måste skickas in via vanlig 
post eller e-post. På samma sätt menar Erixon att den formella vägen måste finnas: 

”… så på ett sätt kan jag tycka kanske nånstans måste vara någon skriftlig: ’Det här är mina 
synpunkter’, för annars blir det svårt att knyta ihop processen. Med sakägare vars synpunkter 
inte tillgodoses, så det formella måste ju ändå finnas kvar på ett sätt. Har jag svårt att se att man 
inte skulle ha. Men som ett komplement ett slags forum för diskussion är ju välkommen absolut! ” 
(Erixon 2010) 

Även Östemar påpekar problematiken med hur sakägares synpunkter ska värderas i ett 
webbforum. Hon menar att sakägares synpunkter måste kunna urskiljas från allmänheten: 

”Då är frågan hur man ska behandla det här med sakägare och allmänhet. Med tanke på nästa 
steg då om de ska överklaga, då måste man hålla isär det då.” (Östemar 2010) 

Slutsats är att webbforum och internet är bra verktyg för att skapa och föra dialog, men det krävs 
ett formellt slut på dialogen där synpunkter kan värderas och beaktas.  

Att två kommuner tolkar personuppgiftslagen så olika att den ena inte publicerar 
samrådsredogörelse på internet, samtidigt som den andra gör det, är tecken på att internet 
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fortfarande är ungt. Lagstiftningen är inte anpassad för internet och dess möjligheter är långtifrån 
uttömda. 

Precis som Erixon poängterar har utställningen i praktiken en granskande funktion. Det speglas 
också av den förändring av planprocessen som sker i och med nya plan- och bygglagen, då 
planutställningen ersätts med en granskningstid. Enligt flera yttranden från remissinstanser i 
arbetet med den nya lagen anses förändringen till en granskningstid inte innebära några praktiska 
skillnader (Proposition 2009/10:170). Båda kommunerna i fallstudien poängterar att denna 
granskning är viktig för deras arbete.  

Skillnaderna mellan innehåll i Norrköping och Finspångs kommuns utställningar varslar om att 
alla planutställningar i Sverige inte är enhetliga. Därför är det svårt att dra generella slutsatser om 
hur planutställningarna lever upp till avsikterna i propositionen till plan- och bygglagen. Detta 
måste tas i beaktning om följande summerade slutsatser rycks ur sitt sammanhang i uppsatsen:  

� Planutställningar genomförs i enlighet med plan- och bygglagen. 
� Planutställningar kan utformas för att ge ökad tillgänglighet i planprocessen. 
� Planutställningar är inte en bra plattform för diskussion och utbyte av åsikter. 
� Kommunerna ser planutställningar som en granskningstid. 
� Webbforum och internet är bra verktyg för att skapa och föra dialog, men det krävs ett 

formellt slut på dialogen där synpunkter kan värderas och beaktas.  
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Bilaga A – Frågeformulär 

Allmänna frågor om planprocessen 
Hur stora delar av kommunen är detaljplanelagd? 
 
Ungefär hur många detaljplaner behandlas per år? 
 
Vilka är initiativtagare till planering?   
Kommunfullmäktige / byggherrar / samhällsplaneringsenheten / medborgare 
 
Hur stort är medborgardeltagande?  
Vid samråd, planutställningar. 
 

Planutställningar 
Tillgänglighet / Utseende  / utformning 

Var ställer ni ut era planer?  
Flera ställen samtidigt / bibliotek / kommunhus / Kringområdens folketshus 
 
Hur genomförs utställningarna?  
Tillgänglighet, Bilder, Kartor, Interaktiva medium,  
 
Brukar ni i samband med planutställningen förklara planprocessen? 
 
Används någons form av interaktiv media vid utställningarna?  
Vad tillför de…  
 
Vilka besöker planutställningarna? Och hur många besöker dem? 
På vilket vis anpassar ni informationen i planutställningen för att matcha målgruppen. 
 
Vad budgetera ni för att genomföra en planutställning?   

 
Kontinuerligt utbyte  

Vad är den främsta tillgången med planutställningar? 
 
Hur kan besökande tycka till om planutställningen? 
 
Medför planutställningarna ett utbyte av information, åsikter och fakta? 
 
Bidrar planutställningarna till att planförslagen ändras? Hur ofta? 
Stora ändringar / små ändringar 
 
Är planutställningar onödiga?  
I nya PBL är de ju bortagna.  
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Hemsida 
I vilken utsträckning använder ni elektronisk informationsteknologi för 
medborgaredeltagande i planprocessen? 
 
Finns det planer på att utveckla ett sådant? 
 
Vad tror du att ett webbforum i anslutning till en väll dokumenterad  planprocess kan 
bidra med? 


