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Abstract
The intention of this work is to point out possibilities and problems when making municipal
comprehensive plans available on the Internet through interactive maps. An Internet
application has been built. Statistics were generated to get a general view over the visitors of
the Internet application. Also a web-based survey was carried out in connection with the
Internet application.

Following conclusions have been made from the work:

 i. Internet is a good complement to the traditional presentation of the municipal
comprehensive plan. The Comprehensive Plan of Övertorneå on the Internet had during
the test period more than 1500 visitors, which is a high number for such a plan. But the
survey also showed that the majority of these visitors probably did not live in Övertorneå
municipality.

 ii. By making a comprehensive plan available on the Internet new target groups are reached.
How many these are is difficult to estimate due to a low number of received survey
answers.

 iii. The web-based survey had an overall response of about 3%. This is a low figure, which
result in uncertainty in conclusions based on the survey. The low response in the web-
based survey indicates that methods for Internet based surveys needs to be improved.

 iv. The users of the Internet application expressed their appreciation. However, the need of
some improvements were also pointed out, e.g. the user interface would benefit from a
design more like a conventional GIS program. The possibility to have an adaptable map
size on the computer screen was also mentioned.
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Sammanfattning
Avsikten med detta arbete är att peka på möjligheter och problem med att lägga ut en
kommuns översiktsplan på Internet i form av en interaktiv karta. En Internetapplikation för
interaktiva kartor har byggts. För att få en överblick över vilka som har tittat på
Internetapplikationen så genererades besöksstatistik och en enkätundersökning lades ut i
anslutning till Internetapplikationen.

Av arbetet har följande slutsatser kunnat dras:

 i. Internet är ett bra komplement till traditionell utställning av planer. Övertorneås
Översiktsplan på Internet besöktes av ca 1500 personer, vilket är en hög siffra för en
översiktsplan över Övertorneå. Av enkätsvaren framgår dock att huvuddelen av dessa
besökare troligen ej var bosatta inom Övertorneå kommun.

 ii. Genom att lägga ut en översiktsplan på Internet nås nya målgrupper. Hur många dessa är,
är svårt att uppskatta på grund av dålig svarsfrekvens på enkätundersökningen.

 iii. Enkätundersökningen hade en svarsfrekvens på 3%. Detta är en låg siffra, vilket medför
att slutsatser baserade på enkätundersökningen är osäkra. Svarsfrekvensen indikerar dock
att metoder för Internetbaserade enkäter behöver förbättras.

 iv. Den Internetapplikation som utvecklats har bemötts positivt. Vissa förbättringar behöver
dock göras, t ex behöver användargränssnittet göras mer likt ett traditionellt GIS-verktyg
och vidare finns det finns ett behov av en anpassningsbar kartstorlek på skärmen.

1 Inledning

1.1 Bakgrund
Informationstekniken håller på att förändra världen i grunden. Den nya tekniken möjliggör
utbyte av information oberoende av tid och rum. Allt fler individer kan utnyttja Internet för
att söka, hämta och sprida information. Samtidigt blir det allt svårare för olika typer av
organisationer att i det växande informationsbruset nå ut till sina intressenter via traditionella
kommunikationskanaler. I takt med att utbudet av information mångdubblas, ökar även
individens möjligheter att själv välja ut information och bortse från annan.
Informationskonkurrensen innebär att kommunikationen måste styras om för att ske på
mottagarnas villkor.
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Kommunerna ska enligt lag hålla översiktsplanen tillgänglig för allmänheten. Vidare finns
önskemål från kommunernas sida att hitta nya metoder för att underlätta förståelsen och
åtkomligheten av översiktsplanen för allmänheten. Som ett komplement till att göra
översiktsplanen tillgänglig i kommunalhusets foajé, finns nu möjligheten att lägga ut den på
Internet i form av digitalt dokument och/eller interaktiv karta.

Ungefär 75% av all information som hanteras inom kommuner har en geografisk koppling
(Svenska kommunförbundet et. al, 1997). Att söka och analysera information via kartor och
geografiska informationssystem (GIS) är ett kraftfullt sätt att synliggöra annars svåråtkomlig
information. Idag blir det allt vanligare att kommunerna går över till att skapa översiktsplanen i
digitalt format. Ajourhållning av kartmaterialet underlättas då materialet lagras digitalt. En
översiktsplan i GIS-format gör det även enklare att återanvända kartmaterialet i planen i andra
användningsområden.

Figur 1 Norrbottens län Figur 2 Övertorneå kommun

1.2 Syfte och mål
Syftet med projektet var att studera nyttan med interaktiva översiktsplaner på Internet. Frågor
som studeras är bl a:

• Är Internet en bra presentationsform?
• Nås nya målgrupper genom mediet Internet?
• Finns det möjligheter att öka medborgarsamverkan?

Målet med projektet var att det skulle resultera i:

• Erfarenheter om hur man, via mediet Internet, på ett bra och effektivt sätt ställer ut en
kommuns översiktsplan till allmänheten.

• En lista med problem samt en lista med möjligheter baserade på den provade tekniken.
• En uppfattning om hur individerna som besökt webbplatsen uppfattade översiktsplanen.
• Att viktiga frågeställningar för fortsatta studier inom området identifierades.
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För att kunna genomföra denna studie utvecklades, med ny teknik, en interaktiv översiktsplan
på Internet. Besöksstatistik genererades och en enkätundersökning lades ut i anslutning till den
interaktiva översiktsplanen.

1.3 Avgränsningar
En rad avgränsningar har gjorts för att kunna genomföra projektet. Applikationen byggdes av
kostnadsskäl med befintliga programvaror vid Luleå tekniska universitet, nämligen Microsofts
Visual Basic, ERSIs MapObjects och MapObjects Internet MapServer (IMS). I
enkätundersökningen begränsades antalet frågor för att få upp svarsfrekvensen. Försöksperioden
med Internetapplikationen och enkätundersökningen begränsades till 5 månader (15 maj - 12
oktober).

1.4 Relaterade projekt och resultat
Eftersom digitala översiktsplaner är en förhållandevis ny företeelse finns en osäkerhet i flera av
de ingående delmomenten bland annat angående presentationen, i form av kartografisk design
och strukturering av material. I ett projekt i Norrbottens län (LINFO-centralen, 1998)
utarbetades ett förslag till mall för utformning av digital översiktsplan. I arbetet med att ta fram
mallen för digitala översiktsplaner har satellitbilder använts som underlagsmaterial vid
informationsinhämtningen. Dessa mallar med satellitbilder har även inkluderats i Övertorneås
Översiktsplan på Internet som bakgrundsinformation.

1995 initierades projektet Pilot-GIS av Civildepartementet. Målet för projektet var att
konkretisera hindren för användning av GIS i fysisk planering och genom samverkan mellan
stat och kommun undanröja några av dem (Svenska kommunförbundet & Länsstyrelsen i
Göteborgs & Bohus län, 1997). Ett flertal projekt, som behandlar GIS i fysisk planering, har
drivits inom ramen för Pilot-GIS. Bland annat så har en Internetapplikation, som fungerar som
ett tittskåp mot geografisk information, utvecklats av Länsstyrelserna i Göteborgs- och Bohus
län samt Älvsborgs län (Öberg, M & Svensson, G & Eckervall, P, 1997).

1997 utfördes, vid Lantmäterilinjen, på KTH ett examensarbete med titeln ”Presentation av
översiktsplan på Internet” (Florell, A & Ly, C, 1998a). Examensarbetet utfördes på GIS-
Gruppen, VBB VIAK AB. I examensarbetet användes programvaran ArcView IMS. Arbete
resulterade i en Internetapplikation som visar Smedby-Kobergas översiktsplan (Florell, A & Ly,
C, 1998b).

1.5 Översiktsplanen
Varje kommun skall enligt Plan- och Bygglagen (PBL) ha en aktuell översiktsplan, som
omfattar kommunens hela yta. Den skall redovisa de allmänna intressena och kommunens
prioriteringar mellan dem till vägledning för efterföljande beslut. I planen beskrivs översiktligt
de förutsättningar som finns för utveckling av den byggda miljön, i första hand för de tio
närmaste åren, samt behov av bevarandeåtgärder.

1.5.1 Översiktsplanens hantering
Hur översiktsplaner ska hanteras regleras i Plan- och Bygglagen. Arbetsgången för att ta fram
och uppdatera översiktsplaner är via samråd - samrådsredogörelse - utställning - antagande.
Lagen säger följande om de olika delmomenten (Gislaved kommun, 1998):

Samråd
"Samrådet syftar till ett utbyte av information och synpunkter." PBL 4:4
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"När förslag till översiktsplan eller ändring av planen upprättas skall kommunen samråda med
länsstyrelsen samt regionalplaneorgan och kommuner som berörs av förslaget. Andra som har
väsentligt intresse av förslaget skall beredas tillfälle till samråd." PBL 4:3
"Länsstyrelsen har tillsyn över plan- och byggnadsväsendet i länet och skall samverka med
kommunerna i deras planläggning." PBL 1:8

Samrådsredogörelse
"Resultatet av samrådet och förslag med anledning av de synpunkter som har framförts skall
redovisas i samrådsredogörelse." PBL 4:4

Utställning
"Innan översiktsplanen eller en ändring av den antas skall kommunen ställa ut planförslaget
under minst två månader. Den som vill lämna synpunkter på förslaget skall göra detta
skriftligen under utställningstiden." PBL 4:6
"Länsstyrelsen skall under utställningstiden avge ett granskningsyttrande över
planförslaget." PBL 4:9

Antagande
"Översiktsplanen och ändringar av den antas av kommunfullmäktige." PBL 4:11

1.5.2 Digital översiktsplan
En digital översiktsplan ger möjligheter till att göra analyser i ett GIS. Informationen i
översiktsplanen kan kompletteras med multimedia, t ex bilder och videofilmer. Genom att
lagra översiktsplanen digitalt blir den lättare att ajourhålla. Idag finns möjligheten att sprida
informationen via Internet. Ingen behöver samla på sig egna kopior av informationen för att
ha till hands utan man kan med sin dator få informationen direkt från källan, där den
ajourhålls. Detta spar tid och pengar och ökar säkerheten och kvalitén i de beslut som bygger
på materialet. Den befintliga informationen i en digitalt lagrad översiktsplan kan även utgöra
grundstomme vid framtagandet av detaljplaner och andra sammanställningar.

1.6 Internet, www och kartor

1.6.1 Internet och www
Internet är det globala nätverk av datorer som på senare tid fått allt större betydelse. En vanlig
missuppfattning är att www (world wide web) eller även kallat webben är detsamma som
Internet. Www är i själva verket en av många applikationer som utnyttjar Internet.

Internet som vi känner till det idag började utvecklas redan 1969, då USA:s
försvarsdepartement finansierade utvecklingen av det så kallade ARPANET. Syftet med
ARPANET var att säkerställa kommunikation mellan datorer i händelse av att några datorer i
ett datornätverk slogs ut på grund av exempelvis en kärnvapenattack. I början på 1970-talet
började man utnyttja nätets möjlighet till att skicka meddelanden, dvs starten på våra dagars e-
post. 1984 infördes konceptet med sk Domain Name Server (DNS), ett system för att hantera
domännamn och översätta dem till IP-adresser. DNS tillåter oss att referera till en dator med IP-
adressen ”130.240.5.1” som domännamnet ”oden.sb.luth.se” vilket är lättare att komma ihåg än
alla siffrorna. 1989 fanns det 3900 registrerade domännamn. 1991 utvecklades World Wide
Web av Tim Berners-Lea på CERN. Det fanns då ungefär 12000 registrerade domännamn.
1992 myntades begreppet ”surfa på nätet”. Antalet registrerade domännamn uppgick till
18100. 1993 dök den första webbläsaren ”Mosaic” upp. Antalet registrerade domännamn:
28000. 1994 började alltfler delar av samhället att koppla upp sig mot Internet. Antalet
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registrerade domännamn: 56000. 1995 blev det Internet alltmer tillgängligt via så kallade
Internetleverantörer som tillhandahåller uppkoppling mot Internet via modemförbindelse.
Antalet registrerade domännamn: 120000. 1996 presenterar The Internet Ad Hoc Committee
(IAHC) att de planerar att lägga till 7 nya Top Level Domains, för att utöka antalet möjliga
adresser. Antalet registrerade domännamn: 488000. Antalet registrerade domännamn den 30:e
januari 1997: 828000 (Web Design, 1997). Antalet anslutna datorer är dock fler än antalet
registrerade domäner, se figur 3. Antalet datorer anslutna till nätet beräknas att fördubblas var
12 till 18 månad (Network Wizards, 1998).
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Figur 3 Antalet anslutna datorer till nätet (Network Wizards, 1998).

Www tillhandahåller interaktivitet till Internet genom hypertext-länkarna. Användaren kan
bläddra sig från webbsida till webbsida genom dessa länkar. Webben är en dynamisk plats, där
innehållet uppdateras och ändras kontinuerligt. En viktig anledning till att webben på så kort
tid har fått ett så brett genomslag är det gemensamma gränssnittet för webbläsare på alla större
plattformar. Webben är alltså oberoendet av hårdvara, operativsystem och programvaror
(Engen, 1997). Idag är informationen på webben till största delen i form av statisk text och
bilder som är länkade till varandra genom hypertext-länkarna. Vid distribution av kartor via
www så har denna teknik med statisk information varit starkt begränsande. Allt fler lösningar
på detta börjar komma och i framtiden kommer vi troligen att se mer av dynamiska webbsidor
på www.

Utvecklingen av Internet och www har tillfört tre viktiga förändringar/förbättringar till de
traditionella geografiska informationssystemen (GIS), nämligen

(1)  tillgång till data
(2)  överföring av data och
(3)  tillgång till GIS-analysmöjligheter.

Via Internet kan data lokaliseras och sedan överföras. Ny Internet-teknik kan förbättra
tillgängligheten av GIS-verktyg via Internet. Via sina webbläsare kan Internet-användarna
komma åt att använda GIS-programvaror som ligger på eller i anslutning till en webbserver.
Via Internet kan man arbeta interaktivt med GIS-data i sin webbläsare utan att äga och ha
GIS-programvaror lokalt på sin egen dator. Internet-programvaror som t ex Microsoft
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NetMeeting gör det möjligt att arbeta interaktivt med GIS-program som ligger på en annan
maskin åtkomlig via Internet.

1.6.2 Interaktiva kartor på Internet
Innehållet i en interaktiv karta bestäms av användaren i någon form av dialog. Förmedlingen
av en sådan karta via Internet innebär att användaren i en webbläsare (t ex Netscape Navigator
eller Microsoft Internet Explorer) väljer ut ett område och/eller företeelser som han eller hon
är intresserad av. Information i form av karta och eventuell tilläggsinformation i form av
textmaterial, stillbilder, video och ljud visas sedan via webbläsaren.

1.6.3 Statiska och dynamiska kartor på Internet
Kartor på Internet brukar delas in i två olika typer, nämligen så kallade statiska och dynamiska
kartor.

Statiska kartor fungerar i stort sett som vanliga papperskartor och har samma
användningsområde, dvs presentation av statisk information. En utvidgning av användningen
av statiska kartor på Internet är att göra dem ”klickbara”, dvs kartorna används för att länka till
ett annat dokument som har någon geografisk anknytning till ursprungsdokumentet.

Tekniken bakom de dynamiska kartorna är att det finns en koppling mellan kartan och en eller
flera databaser. Genom interaktiva frågor mot databasen fås en dynamisk karta, dvs användaren
väljer vad som ska visas i kartan.

1.6.4 Feta och tunna kartklienter på Internet
Begreppen feta och tunna klienter anger var kartprocesseringen sker. Antingen sker
bearbetningen hos klienten (fet klient) eller på servern (tunn klient).

Med feta klienter menas alltså att en stor del av funktionaliteten finns på nätsurfarens dator,
klienten. För att webbläsaren ska klara av att visa och göra operationer på kartdata så behövs
ett tilläggsprogram, en plug-in eller ActiveX komponent till webbläsaren. På serversidan finns
en eller flera databaser som ger svar på frågor från klienten, men själva karthanteringen sker hos
den feta klienten. När man en gång har laddat ned och installerat den plug-in som behövs så
går all karthantering relativt snabbt, då den till största delen sker direkt på klienten och inte via
kommunikation med serversidan.

Med tunna klienter menas en sådan lösning där nätsurfarens dator inte innehåller någon
speciell kartfunktionalitet. Kartfunktionaliteten finns i detta fall på serversidan. Tunna klienter
tar endast emot genererade rasterbilder från serversidan. Varje gång användaren vill göra en
förändring i kartan så skickas en uppmaning till servern att skapa en ny karta som sedan skickas
till den tunna klienten. Några exempel på programvaror för att visa kartor på Internet
redovisas i tabell 1.

Tabell 1 Klienter för Internetbaserade GIS-program.

InternetGIS programvara Fet klient Tunn klient
AutoDesk MapGuide 3.0 8
ESRI MapObjects IMS 8
ESRI ArcView IMS 8
Intergraph Geomedia Web Map 1.0 8
MapInfo ProServer 8
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2 Övertorneås Översiktsplan på Internet

2.1 Funktionalitet och design hos Övertorneås Översiktsplan på Internet
Övertorneås Översiktsplan på Internet innehåller följande tre delar:

• Introduktion
• Kartapplikation
• Enkätundersökning

Användaren kan när som helst växla mellan dessa tre delar, se figurerna 4 - 7.

I introduktionen kan användaren läsa om Övertorneås översiktsplan och lite om
översiktsplaner i allmänhet. Här går det även ladda ned den traditionella
översiktsplanehandlingen som ett digitalt dokument i formatet PDF (Portable Document
Format). Genom att ladda hem ett kostnadsfritt tilläggsprogram (plug-in) från Adobe, så kan
man direkt i sin webbläsare öppna och läsa Pdf-dokument. Samma områdesbeskrivningar och
framtida rekommendationer som finns i översiktsplanehandlingen (Pdf-dokumentet) återfinns i
kartapplikationen. Översiktsplanehandlingen innehåller till skillnad från kartapplikationen det
bakgrundsmaterial som använts vid framtagandet av områdesbeskrivningarna och de framtida
rekommendationerna.

Kartapplikationen ger möjlighet att skapa interaktiva kartor med innehåll från översiktsplanen.
Användaren kan själv välja kartans innehåll genom att markera vilka av de befintliga skikten
(bebyggelse, jordbruk, skogsbruk etc) som ska visas. Användaren väljer även aktuell funktion
vid ”klick i kartan” genom att markera en av knapparna högst upp i kartapplikationen, se figur
5. Förutom funktioner för att zooma in/ut och panorera i kartbilden så kan funktionen
’identifiera yta’ väljas. Denna funktion ger användaren möjlighet att peka på ett område i
kartbilden och i ett separat webbläsarfönster få upp den områdesbeskrivning och de framtida
rekommendationer som gäller för detta område, se figur 6. Översiktsplanen har dessutom en
enkel innehållsförteckning och aktuell skala för kartbilden anges på skärmen. Det finns en
”genväg” till att visa hela Övertorneå kommun (utgångsbilden i kartapplikationen), ifall
användaren t ex har panorerat sig vilse i översiktsplanen.

Figur 4 Introduktion. Figur 5 Karta.

Områdesbeskrivningarna och de framtida rekommendationerna visas i ett separat fönster, som
öppnas via ett JavaScript. Detta script ser till att det nyöppnade fönstret alltid ligger högst upp
av alla de befintliga programfönstren. Detta för att undvika att användaren öppnar ett stort
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antal fönster med områdesbeskrivningar. Fönstret med områdesbeskrivningen stängs ned
genom att användaren trycker på den ’Okay’-knapp som finns längst ned till höger i fönstret.
Först därefter kan användaren välja att visa information om ett nytt område i kartan.

Enkätundersökningen är en dynamiskt genererad www-sida med ett svarsformulär. När
användaren skickar svaren, genom att trycka på ‘Skicka svaren’-knappen längst ned på sidan, så
kontrolleras att alla obligatoriska frågor har besvarats. Detta görs för att få in kompletta
enkätformulär, vilket är viktigt då flera av frågorna är beroende av varandra vid analysen av
enkätsvaren. Om användaren av applikationen missat eller struntat i att svara på en obligatorisk
fråga i enkäten så genereras automatiskt en ny html-sida där alla de tidigare ifyllda svaren redan
är markerade och den eller de obligatoriska enkätfrågorna som var obesvarade är betonade (i
fet stil och med blink för de webbläsare som stöder html-taggen <blink>) Om användaren har
besvarat alla de obligatoriska frågorna i enkätundersökningen skickas svaren till en
relationsdatabas på servern.

Figur 6 Områdesbeskrivningar. Figur 7 Enkätundersökning.

2.2 Data och programvaror
Data i Övertorneås Översiktsplan på Internet består av områdesbeskrivningar (text) och
geografiska data enligt tabell 2 nedan:

Tabell 2 Geografiska data som använts i Övertorneås Översiktsplan på Internet.
 Bakgrundsmaterial från Röda Kartan   
  Kommungränser    
  Vägnät    
  Sjöar    
  Ortnamn    
 Övertorneå kommuns översiktsplan    
  Bebyggelse    
  Jordbruk    
  Skogsbruk    
  Bevarande    
  Täkt    
  Friluftsliv    
 Satellitbilder från SCC Satellitbild    
  Spot-2 XSPan    
  Spot-2 XS    
  Spot-2 Pan    
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Kartapplikationen i Övertorneås Översiktsplan på Internet utvecklades i Visual Basic 5.0, ett
utvecklingsverktyg ifrån Microsoft, med tilläggen MapObjects och MapObjects Internet Map
Server (IMS). MapObjects är en ActiveX komponent utvecklad av ESRI som låter
programutvecklare lägga till GIS-funktionalitet till sina applikationer. MapObjects IMS är
ytterligare en ESRI-produkt som kan användas tillsammans med MapObjects för att leverera
interaktiva kartor via Internet.

2.2.1 Beskrivning av MapObjects IMS
MapObjects IMS baseras på överföring av rasterbilder. Tekniken bygger således på en så kallad
tunn klient. MapObjects IMS lägger till ny funktionalitet till webbservern. Programvaran
esrimap.dll bygger ut webbservern så att alla URL:er (Uniform Resource Locator) som
innehåller esrimap.dll lämnas över till programmet esrimap.dll, som sköter kommunikationen
med kartserverapplikationen. Kommunikationen mellan esrimap.dll och kartservern går via
protokollet TCP/IP, vilket gör det möjligt att webbservern och kartservern kan finnas på olika
maskiner. Kartservern måste innehålla komponenterna Map i MapObjects för karthantering
och WebLink i Internet Map Server. Kommunikationen mellan esrimap.dll och
kartapplikationen sker via WebLink, se figur 8.

Web
server

ServerKlient

TCP / IP

Internet

Webläsare
HTML

Kartserver applikation
esrimap.dll

MapObjectsWebLink

Figur 8 Översikt över MapObjects Internet MapServer funktion.

För att få tillgång till en applikation som använder MapObjects IMS, så skickas från
webbläsaren en URL med parametrar där det bl a anges att IMS servern (kartservern) ska
anropas från webbservern. URL:en innehåller också parametrar som talar om hur klienten vill
ha sin karta. Denna information används av MapObjects för att skapa kartan. Ett exempel på
hur anropet, som skickas från webbläsaren till webbserver som i sin tur anropar IMS kan se ut
återfinns i figur 9.

http://git.anl.luth.se/scripts/esrimap.dll?name=Dator17&Cmd=Map1&Left=1500000&Bottom=7250000&Right=1900000&Top=7700000

Figur 9 Exempel på URL.

esrimap.dll är programvaran på webbservern (git.anl.luth.se) som anropar kartservern (i det här
fallet Dator17). Parametrarna Left, Bottom, Right och Top anger det geografiska utsnittet för den
efterfrågade kartan. Cmd är ett exempel på hur man kan skicka med andra parametrar till
kartservern för att kunna skräddarsy en kartapplikation för Internet med olika funktionalitet, t
ex möjlighet att zooma in och ut, panorera mm i kartan, dvs att göra den interaktiv.

När Weblink tar emot ett anrop ifrån esrimap.dll så aktiveras en händelse som sedan används
för att generera kartapplikationen, antingen som ett HTML dokument eller endast som en
bild. WebLink används sedan för att skicka data till esrimap.dll som kommunicerar med
webbservern, som i sin tur skickar data till klienten.
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3 Enkätundersökningen
Syftet med att göra en enkätundersökning i samband med kartapplikationen var att undersöka
problem och möjligheter med att lägga översiktsplaner på Internet i form av interaktiva kartor.

Det finns många olika metoder för att samla in åsikter, bland annat genom personliga
intervjuer eventuellt via telefon, enkätundersökningar brevledes eller via Internet. Den typ av
enkätundersökning som passade bäst i detta projekt var att göra det i form av ett www-baserat
formulär i direkt anslutning till Internetapplikationen. Formuläret bestod av en webbsida med
20 stycken frågor, 17 av dessa var envalsfrågor och de övriga tre besvarades med text. Enkäten
var till sitt innehåll uppdelat i fyra olika avsnitt, nämligen:

• Uppgifter om personen som besvarar enkäten.
• Frågor om funktion och användning av Övertorneås Översiktsplan på Internet.
• Frågor om utformningen av Övertorneås Översiktsplan på Internet.
• Övrigt, dvs fria kommentarer från användarna.

I bilaga A redovisas frågorna som ställdes i enkätundersökningen. Enkäten fanns tillgänglig i
anslutning till Internetapplikationen ”Övertorneås Översiktsplan på Internet” under perioden
15 maj 1998 till 12 oktober 1998, dvs fem månader. Totalt svarade 42 stycken personer på
enkäten. Besöksstatistiken visar att cirka 3% av besökarna på webbplatsen tog sig tid till att
svara på frågorna i enkätundersökningen.

3.1 Uppgifter om personen som besvarar enkäten
I enkäten ställs ett antal frågor för att få en överblick över användarens bakgrund. Frågorna
som ställs tar reda på var personen bor, vilket kön och vilken åldersgrupp personen tillhör, var
personen sitter uppkopplad mot nätet, hur personen hittade till applikationen och personens
erfarenhet av översiktsplaner. Av svaren framgår bland annat att

• 4 personer av de som svarat på enkätundersökningen kommer från Övertorneå tätort.
• 5 personer av de som svarat på enkätundersökningen kommer från Övertorneå kommun.
• 60% av de som svarat på enkätundersökningen kommer från Norrbottens län.

Fem personer från Övertorneå kommun har svarat på enkätundersökningen och fyra av dessa
är även bosatta i Övertorneå tätort. Enkätsvarens geografiska fördelning visar att 60% av svaren
kommer från boende i Norrbotten. De flesta enkätsvararna tittade på applikationen från sin
arbetsplats. Majoriteten, 40%, av enkätsvararna var i åldersintervallet 30 till 44 år. Något fler
män än kvinnor svarade på enkätundersökningen.
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Tabell 3 En översikt av enkätsvararen (siffrorna i tabellen är antalet personer).
   Övertorneå tätort  Övertorneå

kommun
 Norrbottens län  Utanför Norrbotten

 Miljö     
  Skola  1  2  6  0
  Arbetsplats  2  2  16  15
  Privat  1  1  3  2
 Ålder     
  0-18 år  0  0  0  0
  19-24 år  0  0  2  1
  25-29 år  1  1  7  2
  30-44 år  0  0  8  9
  45-64 år  1  2  6  5
  65+ år  2  2  2  0
 Kön     
  Kvinna  3  3  11  6
  Man  1  2  14  11

Norrbotten
60%

Övriga delar 
av landet

40%

Figur 10 Enkätsvarens geografiska fördelningen.
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Figur 11 Varifrån enkätsvararna tittar på applikationen.
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Figur 12 Åldersfördelning bland enkätsvararna.

Män
60%

Kvinnor
40%

Figur 13 Fördelningen av kvinnor och män bland enkätsvararna.

71% av enkätsvararna känner till att kommunerna regelbundet tar fram och uppdaterar
översiktsplaner. 76 % av enkätsvararna har tidigare sett en översiktsplan. 76% vet vilken
funktion en översiktsplan fyller. Anledningen till att man tittade på översiktsplanen var i de
flesta av fallen att man var nyfiken.

Ja
71%

Nej
29%

Figur 14 Känner till att kommunerna regelbundet uppdaterar översiktsplanen.
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24%

Figur 15 Har tidigare sett en översiktsplan.
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Figur 16 Vet vilken funktion en översiktsplan fyller.
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Figur 17 Varför man tittar på översiktsplanen.

Alla som tittade på applikationen och som inte bor i Övertorneå kommun tyckte att det skulle
vara intressant om deras hemkommun hade översiktsplanen tillgänglig i form av en
Internetapplikation. De flesta som svarade på enkätundersökningen sa sig ha blivit tipsade om
webbplatsen, se figur 18.
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Figur 18 Hur användarna hittade till webbplatsen.

3.2 Frågor om funktion och användning av översiktsplanen
I denna del av enkätundersökningen ställs frågor om översiktsplanens funktion och
användning. Ansågs informationen i Övertorneås Översiktsplan på Internet vara intressant?
Saknades någon viktig funktion? Var svarstiderna acceptabla?

Alla som svarade på enkäten tyckte att informationen i applikationen var intressant.
Jämförelsen mellan den traditionella planhandlingen (i form av ett nedladdningsbart PDF-
dokument) och kartapplikationen säger inte så mycket då de flesta enkätsvaren kom innan
PDF-dokumentet blev tillgängligt på webbplatsen.

På frågan om applikationen saknade någon viktig funktion, så efterfrågades bl a följande saker:

• Vidareutveckling av kartans funktioner. Ett javabaserat (eller ActiveX baserat) gränssnitt för
kartan, för att få en mer traditionell GIS-miljö.

• Möjlighet till att ange fasta skalor.
• Textbaserat sökverktyg.
• Möjlighet till att söka på kartbladsbeteckning.
• Utförligare eller tydligare förklaringar av termer (t ex vad är en panorering?).
• Anpassa kartan för färgblinda, dvs lägga större vikt vid användning av olika raster

(skrafferingar) i stället för färger.

De flesta användarna som svarat på enkäten tyckte att svarstiden för att uppdatera kartan var
acceptabel.

7%5%

88%

Ja

Nej

Vet ej, har inte lyckats
uppdatera kartan

Figur 19 Ansågs svarstiderna för uppdatering av kartinnehållet vara acceptabla?
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3.3 Frågor om utformningen av applikationen
Frågorna som ställdes i denna del av enkäten undersöker hur färgvalet i kartan upplevdes, hur
kartans läsbarhet uppfattades och hur en resultatet vid utskrift av kartan på en skrivare
upplevdes.

De flesta var nöjda med färgvalet i kartan. Kartans läsbarhet på skärmen och vid utskrift på
skrivare fick i övervägande fall godkänt och väl godkänt. En del personer var dock kritiska till
färgvalet i kartan och kartans läsbarhet, se figur 20 och 21.

Ja
86%

Nej
14%

Figur 20 Nöjda med att färgvalet i kartan?
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Figur 21 Vad användarna tyckte om kartans läsbarhet.

Endast nio personer av de 42 enkätsvararna provade att skriva ut en karta. Övervägande delen
av dessa nio personer tyckte att läsbarhet hos kartutskriftens var acceptabel eller bättre, figur
22.
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Figur 22 Vad de användare som skrev ut kartan tyckte om utskriftens läsbarhet.

3.4 Övrigt, dvs fria kommentarer från användarna
I den sista delen av enkäten fanns det möjlighet för användaren att ge egna övriga
kommentarer och reflektioner på Övertorneås Översiktsplan på Internet.

Bl a lämnades följande synpunkter:

• De som satt vid större bildskärmar med en högre upplösning (t ex 17 tum, 1024*768
pixlar) tyckte att kartan skulle vara större för att öka läsbarheten. De som satt vid mindre
skärmar med en lägre upplösning (t ex 14 tum, 800*600 pixlar) tyckte att kartan skulle vara
mindre så att de slapp ”skrolla” i programfönstret.

• Problem med att få fram områdesbeskrivningen för områden på kartan.
• Ett flertal personer gav positiva kommentarer som t ex ‘snygg applikation’.

4 Besöksstatistik
Besöksstatistiken genererades med hjälp av gratisprogramvaran Analog 2.11, som är ett
program för att analysera log-filer från webbservern (Turner, 1998). Besöksstatistiken, se bilaga
B, anger bl a hur många som besöker applikationen och vilka domäner, t ex länder, de
kommer från.

För att öka besöksfrekvensen till Övertorneås Översiktsplan på Internet så annonserades den bl
a på sökmotorerna AltaVista och Webcrawler, med några internationella sökord. Antalet
besökare ökade rejält då en länk skapades från sidorna hos Norrbotten Direkt. Under slutet av
testperioden lades det även in en länk ifrån Övertorneå kommuns hemsida och detta bidrog
troligen till den märkbara ökning av antalet inskickade enkätsvar under de sista veckorna.

Med hjälp av besöksstatistiken var målet att göra en jämförelse mellan antalet enskilda individer
(dvs enskilda IP-nummer för datorer) som besökt webbplatsen och antalet individer som har
besvarat enkätundersökningen. Vid slutet av testperioden visade det sig att cirka 3% av
besökarna vid webbplatsen besvarat enkäten.

Ur den genererade besöksstatistiken, under perioden 15 maj 1998 till 12 oktober 1998, kan
man bl a utläsa att:

• Antalet enskilda individer (datorer) som besökt webbplatsen var 1565 stycken.
• Cirka 75% av besökarna kom från svenska adresser.

I figur 23 visas när enkätsvaren skickades in.
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Figur 23 Datum när enkätsvaren skickades in.

5 Resultat
Erfarenheterna från applikationsutvecklingen och svaren från enkätundersökningen kan
sammanfattas med en lista på problem samt en lista med möjligheter.

5.1 Problem
I samband med utvecklingen av Övertorneås Översiktsplan på Internet uppdagades bl a
följande problem:

• Lång utvecklingstid av egna Internetapplikationer.
• Tidskrävande underhåll av egna Internetapplikationer.
• Begränsningar i presentationsmöjligheter beroende på vilken webbläsare som används.
• Begränsningar i användargränssnittet, svårt att efterlikna en traditionell GIS-miljö.
• Uppgifter som kräver stor datorkraft, t ex högupplösande satellitbilder, blir långsamma.
• Hur ska kartografin utformas hos kartor som presenteras på bildskärm via Internet?
• Hur ska kartografin utformas hos kartor som ska skrivas ut på en skrivare?
• Kartserverapplikationen måste finnas på en win32-plattform, som t ex Windows95,

Windows NT 3.51 eller nyare, eftersom MapObjects är en ActiveX komponent och sådana
måste köras i win32-miljö.

Förutom ovanstående lista på problem fanns under applikationsutvecklingen många
programmeringstekniska problem som behövde lösas.

Enkätundersökningen visade på följande problem:

• Användarna av Övertorneås Översiktsplan på Internet förstod inte alla gånger hur
kartapplikationen fungerade, t ex funktioner som zoomning.

• Funktionen att få upp områdesbeskrivningar fungerar endast med nyare versioner av
Netscape Navigator och Microsoft Internet Explorer som hanterar JavaScript.

5.2 Möjligheter
I samband med applikationsutveckling visade sig ett flertal möjligheter:

• Via en Internetapplikation är möjligt att skapa interaktiva översiktsplaner.
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• Översiktsplanen kan kompletteras med multimedia, t ex bilder och videofilmer.
• Det blir lättare för läsarna att tillgodogöra sig informationen.
• Att vidarebefordra översiktsplaner via Internet erbjuder en möjlighet att samla in åsikter

från allmänheten i direkt anslutning till översiktsplanen.
• Det är möjligt att skapa enklare analysfunktioner i en Internetapplikation så att allmänheten

kan göra egna analyser och dra slutsatser utifrån innehållet i översiktsplanen.

Besöksstatistiken visade på följande möjlighet:

• Ett stort antal besökare av Övertorneås Översiktsplan på Internet visar att det finns en stor
potential att nå ut till allmänheten.

Enkätundersökningen visade på följande möjlighet:

• Alla enkätsvarare som inte var bosatta i Övertorneå kommun tyckte att det skulle vara
intressant om en liknande presentation av översiktsplanen fanns för deras hemkommun.
Positiv respons från användarna antyder att metoden att presentera översiktsplaner på
Internet är ett bra komplement till den traditionella presentationen.

5.3 Når vi nya målgrupper med den nya tekniken?
Via enkätundersökningen var ett av målen att undersöka om nya målgrupper nås genom att
lägga ut en kommuns översiktplanen på nätet. Med nya målgrupper menas här grupper av
individer som inte tidigare varit i kontakt med en kommuns översiktsplan. Vilka individer som
nås via Internet beror till stor del på var länkar till informationen, översiktsplanen, finns.

Av svaren framgår att knappt 30% (12 personer) inte känner till att kommunerna tar fram och
uppdaterar översiktsplaner. Av dessa har 67% (8 personer) inte tidigare sett en översiktsplan.
Av dessa personer vill nästan alla (88%, 7 personer) se en motsvarande Internetapplikation i sin
hemkommun. Dessa personer fördelar sig i de olika åldersgrupperna på följande sätt:

• 1 st var mellan 19-24 år
• 1 st var mellan 25-29 år
• 3 st var mellan 30-44 år
• 2 st var mellan 45-64 år

Det kan konstateras att genom att lägga ut en kommuns översiktsplan på Internet i form av en
interaktiv karta så ges möjligheter att nå nya individer, som inte tidigare har sett eller vetat om
att översiktsplaner existerar. En hypotes som fanns i början av projektet Övertorneås
Översiktsplan på Internet var att fler unga skulle bli intresserade av att ta del av kommunens
översiktsplan om den låg på Internet. Denna hypotes kan inte styrkas med enkätsvarens hjälp.

6 Diskussion

6.1 Internet
Internets betydelse på kort sikt överdrivs ibland. På längre sikt kommer det utan tvekan att
revolutionera det sätt som människor kommunicerar med varandra. Internets breda spridning
och fortsatt kraftiga tillväxt ger stora möjligheter att på ett enkelt sätt nå ut till många
människor. Internet genomgår just nu en explosionsartad tillväxt. Ingen vet exakt med vilken
takt den sker, men de siffror som brukar nämnas ligger runt 10% i månaden (Schriwer, 1995).



19

Internet används redan idag som ett kraftfullt verktyg för att kommunicera, samverka och
arbeta på distans. Det finns idag också flera marknader (böcker, CD-skivor, resor, banktjänster
etc) där mellanled är på väg att rationaliseras bort därför att leverantörerna och kunderna kan
kommunicera direkt via nätet. Steg för steg erbjuds allt mer sofistikerade och individualiserade
Internettjänster. Internet öppnar ständigt nya möjligheter att utveckla tjänster till betydligt
lägre kostnader än med traditionella medel.

Överföringshastigheten på Internet är idag en begränsning för mer avancerade applikationer,
som bygger på krävande överföring mellan server och klient. Utvecklingen går dock framåt
och man kan anta att överföring av data på Internet kommer att gå snabbare, trots ett ökat
antal användare på Internet som dessutom ställer allt högre krav på Internetapplikationer. Vid
Luleå tekniska universitet så har t ex fyra forskare tagit fram en teknik som möjliggör snabbare
routers (Falck, 1997).

6.2 GIS på Internet
När en Internetapplikation utvecklas är det viktigt att den kan köras via många olika
webbläsare och olika versioner av dessa. Irritation kan uppstå hos användarna av
Internetapplikationen om de inte förstår varför applikationen inte fungerar för dem. Det är
arbetskrävande att undersöka hur olika webbläsare hanterar Internetapplikationen och att göra
specialanpassningar. Ett alternativ är att koncentrera sig på att applikationen fungerar för de för
tillfället vanligast förekommande webbläsarna (t ex Netscape 4.0 och Microsoft Internet
Explorer 4.0).

Det finns idag både körklara system för att leverera kartor via Internet och GIS-komponenter
för att använda i egenutvecklade Internetapplikationer. Flera programvaruleverantörer erbjuder
GIS-komponenter för inbäddning i program i ett flertal olika utvecklingsmiljöer.
Komponenttekniken gör det möjligt att i högre grad skräddarsy applikationer. GIS-
komponenterna är billigare än de körklara systemen men kräver programmeringskunskaper av
applikationsutvecklaren.

Med tanke på utvecklingstid och behov av underhåll av den utvecklade Internetapplikationen,
så är det troligen mer lönsamt att utnyttja körklara programvaror som t ex ArcView IMS för
att presentera kommuners översiktsplaner på Internet i form av interaktiva kartor. Fördelen
med att själv utveckla en Internetapplikation med hjälp av programvaror som t ex MapObjects
och MapObjects IMS är att det tillåter större frihet att länka in externa databaser i
applikationen.

Fördelen med tunna kartklienter, som t ex MapObjects IMS, är att någon plug-in behöver
inte installeras för att använda Internetapplikationerna. En nackdel är att alla förändringar i
kartan måste göras via webbservern, vilket i sin tur kan medföra ”långa” väntetider på den nya
kartbilden. Feta kartklienter kan erbjuda ett bättre användargränssnitt, men största fördelen är
främst att tyngre och upprepade analyser av kartdata går snabbare än vad som är fallet med
tunna kartklienter.

6.3 Effekter av digitala översiktsplaner på Internet
GIS i kombination med Internet skulle kunna öppna nya möjligheter för samhället.
Underlagsmaterial som planerare tar fram kan utan stora kostnader göras tillgängligt via
Internet för politiker, miljögrupper, forskare, media och andra. Idéer och förslag kan spridas på
samma sätt. Eftersom mediet Internet alltmer blir en del av de ungas vardag så är kan
utnyttjandet av Internet vara ett sätt att sprida information som bidrar till att dra till sig deras
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uppmärksamhet. Ett effektivare utnyttjande av dagens befintliga resurser för spridning av
kommunernas översiktsplaner skulle kunna öka kontaktytorna mellan planerarna i kommunen
och medborgarna. Ekonomiska vinster kan uppnås genom att översiktsplanen finns
lättillgänglig för alla, dvs det behövs inte någon speciell och/eller dyr programvara för att
kunna ta del av innehållet i översiktsplanen. De flesta kan på ett enkelt sätt ta del av materialet
genom www.

Interaktiviteten som kan fås genom att presentera en översiktsplan på Internet är en viktig
faktor som kan användas för att öka allmänhetens intresse och förståelse för översiktsplaner. En
översiktsplan som presenteras på Internet kan kompletteras med stor mängd tilläggsinformation
i form av textmaterial, stillbilder, video och ljud. Det blir lättare för läsarna att tillgodogöra sig
informationen.

Genom att ställa ut översiktsplanen under remissomgången i form av en interaktiv applikation
skulle det ges möjlighet till ett brett deltagande från allmänheten. I ett senare skede kan de
antagna kommunala översiktsplanerna visas i den interaktiva applikationen. Genom bättre
informationshantering kan man ta fram bättre beslutsunderlag, öka medborgarnas delaktighet
och styra mot en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

6.4 Förutsättningar för översiktsplaner på Internet idag
Vilka förutsättningar har kommunerna för lägga ut sina översiktplaner på nätet? Några av de
hinder som finns för att lägga ut översiktsplaner på Internet idag kan delas in i:

• Tekniska
• Ekonomiska
• Nyttjanderättigheter
• Kompetens/kunskap
• Intresse för Internet och kartor

En kommun måste ha tillgång till utrustning, t ex webbserver mm och programvaror för att
kunna skapa och underhålla applikationer på Internet.

De utvecklingsprogramvaror som finns tillgängliga idag för att göra webbaserade GIS är
fortfarande mycket dyra. Exempelvis kostade, under våren 1998, MapObjects IMS ca 85 000
kr och ArcView IMS ca 140 000 kr (Nordlund, 1998). Till det kommer kostnader för
eventuella nyttjanderättigheter för spridning av geografiska data, bilder och textmaterial på
Internet.

Utveckling inom GIS på Internet går fort. Idag råder ofta brist på kompetens ute i
kommunerna för att utveckla och ajourhålla webbaserade kartapplikationer.

För att kunna göra översiktsplaner tillgängliga via Internet så måste det finnas ett intresse inom
kommunen för att använda GIS på Internet som medium för informationsspridning.

6.5 Enkätundersökningen vid Övertorneås Översiktsplan på Internet
Eftersom antalet inkomna enkäter var relativt få, totalt 42 stycken, så är naturligtvis
möjligheterna till att dra slutsatser från enkätsvaren relativt begränsade. De flesta av besökarna
som svarat på enkäten uppger att de hade blivit tipsade om webbplatsen. Kanske är en stor del
av de tipsade användarna någon arbetskamrat eller bekant till författaren?! Det är naturligtvis
inte bra om så vore fallet. Mening var inte att enkäten skulle vara riktad mot vissa personer, t
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ex de som idag arbetar med kartor i någon form. En slutsats som kan dras är således att det ej
är lyckosamt att bara lägga ut en enkätundersökning på nätet. En svarsfrekvens på bara 3%
innebär att de inkomna svaren ej kan anses vara representativa för besökarna. Metoder för
enkätteknik på Internet behöver vidareutvecklas.

På frågan varför besökarna tittade på applikationen gav de flesta svaret att de gjorde det för att
de var nyfikna. En slutsats som man möjligen kan dra av att få besökare kom från Övertorneå
kommun är att de flesta av besökarna var mer intresserade av metoden för att presenterar
informationen än information i sig. Det hade varit intressant om fler från Övertorneå tätort
och kommun hade svarat på enkätundersökningen eftersom de troligen har mer kännedom om
sin egen kommun än vad ”utsocknes” har och troligen är mer intresserade av innehållet än
presentationssättet.

Från de fria kommentarerna i enkätundersökningen kom det in några synpunkter som sade att
kartans storlek var för stor medan andra tyckte att den var för liten. Detta beroende på vilken
storlek och upplösning, som användaren hade på sin bildskärm. Förbättrad teknik för
kartpresentation kan således behövas utvecklas.

Angående de problem, som en del personer stötte på då de skulle ta fram
områdesbeskrivningarna för områden på kartan så kan det bero på olika orsaker. Eftersom
denna del av applikationen är konstruerad med hjälp av ett JavaScript så krävs att användaren
utnyttjar en webbläsare som hanterar JavaScript. Annars går det inte att läsa
områdesbeskrivningen. En alternativ förklaring till att användaren har problem med att få upp
områdesbeskrivningar kan vara ett missförstånd av hur Övertorneås Översiktsplan på Internet
fungerar och vad som ska göras för att nå områdesbeskrivningen.

Att fler än en person gav positiva kommentarer om applikationen får väl tolkas som om detta
projekt var ett steg i rätt riktning för att undersöka metoder för att göra översiktsplanen
tillgänglig för allmänheten. Dock finns mycket att vidareutveckla och förbättra.

6.6 Framtiden
Tekniken och tillgängliga programvaror för att presentera geografisk information via Internet
utvecklas för tillfället i ett accelererande tempo. Det som var ”senaste nytt” förra året håller
redan nu på att bli passé. Att ge en vision av den framtida utveckling av interaktiva kartor på
Internet är naturligtvis inte lätt, men några saker som man kan anta kommer att hända är:

• billigare programvaror är att vänta då marknaden för GIS på Internet ökar
• större variation av programvaror anpassade efter hur kartorna på Internet ska användas
• nya programvaror för distribution av geografisk information som är enkla att hantera och

som innehåller fler färdiga funktioner än vad som är fallet idag
• komponentbaserade programvaror för att kunna skräddarsy applikationer

Idag ser vi början på att allt mer information läggs ut på Internet t ex i form av interaktiva
översiktsplaner. Nästa naturliga steg i denna riktning är att inte bara presentera information via
Internet utan också att ta emot synpunkter från medborgarna via Internet. Hur detta ska
realiseras är i dagsläget oklart.

6.7 Fortsatta forskningsfrågor
Några frågor som detta projekt har visat att man bör studera vidare är:
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• Hur kan och bör kommunen redovisa översiktsplanen för att öka åtkomligheten?
• Vad kan man göra för att underlätta allmänhetens förståelse av översiktsplanen?
• Hur tar kommunen på bästa sätt hand om synpunkter från medborgarna som studerar

översiktsplanen på Internet?
• Hur formaliseras insamlingen av synpunkter från medborgarna, om den sker via Internet?
• Utformning av kartografiska ”regler” vid presentation av kartor på Internet – på bildskärm

och vid utskrift?

7 Slutsatser
Slutsatser relaterade till syftet för detta projekt är:

• Internet är ett bra komplement till den traditionella presentationsformen för kommunens
översiktsplan. Utan mediet Internet är kommuninvånarna vanligen hänvisade till att
komma in till kommunkontoret eller andra centrala lokaler för att kunna ta del av
utställningen av den föreslagna eller antagna översiktsplanen.

• Nya målgrupper nås genom att lägga ut en kommuns översiktsplan på Internet. Ur
enkätundersökningen kan man utläsa att 29% av enkätsvararna inte tidigare kände till att
kommunerna tar fram och regelbundet uppdaterar översiktsplaner. Om man beaktar
enkätundersökningens låga svarsfrekvens, bör denna siffra i realiteten vara högre. Det är
rimligt att tro att de som besvarade enkäten har något intresse av översiktsplanen. Personer
med egen erfarenhet av översiktsplaner är därför troligen överrepresestaterade i
svarsgruppen.

• Via mediet Internet finns goda möjligheter till att vidareutveckla och förbättra
medborgarsamverkan. Förutom att visa den antagna översiktsplaner erbjuds också
möjligheten att under utställningstiden ge medborgarna fler möjligheter till att komma in
med sina synpunkter på kommunens översiktsplan.

Slutsatser relaterade till målet för detta projekt är:

• En lista med problem samt en lista med möjligheter baserade på den provade tekniken har
tagits fram.

• En lista med viktiga frågeställningar för fortsatta studier inom området har sammanställts.
• Ur erfarenheten från utvecklingen av Övertorneås Översiktsplan på Internet kan

författaren av denna rapport konstatera att det troligen är bättre för en kommun att satsa på
en mer färdig lösning för distribution av interaktiva översiktsplaner på Internet, typ
ArcView Internet Map Server, istället för att själv utveckla hela applikationen. Detta på
grund av den tid och de investeringar som krävs för att utveckla en interaktiv översiktsplan
och sedan vad det kommer att kosta i kontinuerligt underhåll och vidareutveckling av
systemet.

• Cirka 3% av besökarna på webbplatsen tog sig tid till att svara på frågorna i
enkätundersökningen som fanns i anslutning till Övertorneås Översiktsplan på Internet.
Vill man få upp svarsfrekvensen vid enkätundersökningar på Internet så krävs troligen
någon form av ”morot”, t ex lotterier.

Övriga slutsatser som kan dras från enkätundersökningen och besöksstatistiken:

• De flesta av enkätsvaren kom från personer bosatta utanför Övertorneå kommun.
• De flesta enkätsvararna tittade på applikationen från sin arbetsplats.
• Majoriteten, 40%, av enkätsvararna var i åldersintervallet 30 till 44 år.
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• Något fler män än kvinnor svarade på enkätundersökningen.
• 76 % av enkätsvararna har tidigare sett en översiktsplan.
• 76% vet vilken funktion en översiktsplan fyller.
• Anledningen till att man tittade på översiktsplanen var i de flesta av fallen att man var

nyfiken.
• Alla som tittade på applikationen och som inte bor i Övertorneå kommun tyckte att det

skulle vara intressant om deras hemkommun hade översiktsplanen tillgänglig i form av en
Internetapplikation.

• De flesta som svarade på enkätundersökningen sa sig ha blivit tipsade om webbplatsen.
• Alla som svarade på enkäten tyckte att informationen i Övertorneås Översiktsplan på

Internet var intressant.
• Jämförelsen mellan den traditionella planhandlingen (i form av ett nedladdningsbart Pdf-

dokument) och kartapplikationen säger inte så mycket då de flesta enkätsvaren kom innan
Pdf-dokumentet blev tillgängligt på webbplatsen.

• De flesta användarna som svarat på enkäten tyckte att svarstiden för att uppdatera kartan
var acceptabel.

• De flesta var nöjda med färgvalet i kartan.
• Kartans läsbarhet på skärmen och vid utskrift på skrivare fick i övervägande fall godkänt

och väl godkänt.
• Övertorneås översiktsplanen på Internet fick övervägande en positiv reaktion.
• Kartans storlek i Övertorneås Översiktsplan på Internet fick kritik för att vara både för stor

och för liten. Detta beroende på vid vilken storlek och upplösning, som användaren hade
på sin bildskärm. Förbättrad teknik för kartpresentation och möjlighet till variabel
kartstorlek på skärmen kan således behövas utvecklas.

• Ett stort antal besökare av Övertorneås Översiktsplan på Internet visar att det finns en stor
potential att nå ut till allmänheten.

8 Slutord
Övertorneås översiktsplan på Internet tillsammans med den tillhörande enkätundersökning kan
förhoppningsvis komma att verka som en katalysator för att öka kommunernas intresse för
Internet som informationskanal till medborgarna. GIS-tekniken har här en viktig roll att fylla.

Jag är glad över att kunna uttrycka min uppskattning till LINFO-centralen för finansieringen
av projektet och till Övertorneå kommun och SSC Satellitbild AB för tillgång till data. Jag vill
passa på att tacka alla som har tagit sig tid att svara på enkätundersökningen och som på så sätt
möjliggjort och bidragit till detta projekt. Tack till professor Anders Östman för goda idéer
och kontroll av denna rapport.
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Bilaga A

Bilaga A - Enkätfrågor
Besökarna ombads att fylla i en enkätundersökning i anslutning till webbplatsen.

Besökarens bakgrund
1. Är du bosatt i Norrbotten? (J/N)
2. Är du bosatt i Övertorneå kommun? (J/N)
3. Är du bosatt i Övertorneå tätort? (J/N)
4. I vilken miljö sitter du just nu i? (Skola, arbetsplats, privat)
5. Hur gammal är du? (0-18, 19-25, 26-40, 41-65, 66+)
6. Är du kvinna eller man? (Kvinna, man)
7. Innan du kom hit, kände du då till att kommunerna regelbundet tar fram och uppdaterar

översiktsplaner? (J/N)
8. Har du tidigare sett en översiktsplan? (J/N)
9. Vet du vilken funktion en översiktsplan fyller? (J/N)
10. Varför tittar du på denna översiktsplan? (Råkade hamna här, nyfiken, letar efter

något speciellt)
11. Om du inte bor i Övertorneå:

Om en liknande översiktsplan fanns tillgänglig för din kommun, skulle du då tycka att den
vore intressant? (J/N)

12. Hur hittade du hit till denna webbplats? (Via länk, via sökning, via tips)

Funktion och användning av översiktsplanen
13. Ger denna översiktsplan någon information som du tycker är intressant? (J/N)
14. Vilken eller vilka av del på denna webbplats tycker du är mest informativ alt tycker du att

du fått ut mest av? (Kartan, Texten (PDF-dokumentet))
15. Tycker du att denna applikation saknar någon viktig funktion? (Kommentar)
16. Var svarstiderna vid uppdatering av kartinnehållet acceptabla? (J/N)

Utformningen av applikationen
17. Är du nöjd med färgvalet i kartan? (J/N/Vet ej, har inte lyckats uppdatera kartan)
18. Är kartans läsbarhet god? (En skala på 1-4)
19. Blir kartan läsbar vid utskrift? (En skala på 1-4)

Övrigt
20. Övriga kommentarer (Kommentar)
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Bilaga B

Bilaga B – Webbplatsens besöksstatistik

 Web Server Statistics for Christian
Lundberg

Program started at Mon-11-Jan-1999 11:45 local time.
Analysed requests from Fri-15-May-1998 12:06 to Mon-12-Oct-1998 23:20 (150.5 days).

Total successful requests: 40 725 (2 200)
Average successful requests per day: 271 (314)
Total successful requests for pages: 9 284 (534)
Average successful requests for pages per day: 62 (76)
Total failed requests: 87 (0)
Number of distinct files requested: 89 (37)
Number of distinct hosts served: 1 565 (121)
Number of new hosts served in last 7 days: 89
Corrupt logfile lines: 587
Unwanted logfile entries: 843 999
Total data transferred: 114 722 kbytes (6 349 kbytes)
Average data transferred per day: 780 732 bytes (928 756 bytes)
(Figures in parentheses refer to the 7 days to 12-Oct-1998).

(Go To: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Directory
Report: Request Report)

Monthly Report

(Go To: Top: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report: Directory Report:
Request Report)

Each unit ( ) represents 50 requests for pages, or part thereof.

   month: pages:
--------  -----
May 1998:   852: 
Jun 1998:  1799: 
Jul 1998:  1968: 
Aug 1998:  1870: 
Sep 1998:  1961: 
Oct 1998:   834: 

Daily Summary
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(Go To: Top: Monthly Report: Hourly Summary: Domain Report: Directory Report:
Request Report)

Each unit ( ) represents 40 requests for pages, or part thereof.

day: pages:
---  -----
Mon:  1915: 
Tue:  1686: 
Wed:  1468: 
Thu:  1437: 
Fri:  1216: 
Sat:   629: 
Sun:   933: 

Hourly Summary

(Go To: Top: Monthly Report: Daily Summary: Domain Report: Directory Report:
Request Report)

Each unit ( ) represents 20 requests for pages, or part thereof.

hr: pages:
--  -----
 0:   131: 
 1:    55: 
 2:    36: 
 3:    37: 
 4:    33: 
 5:   899: 
 6:    54: 
 7:   133: 
 8:   412: 
 9:   579: 
10:   622: 
11:   767: 
12:   568: 
13:   752: 
14:   662: 
15:   715: 
16:   523: 
17:   438: 
18:   355: 
19:   303: 
20:   371: 
21:   306: 
22:   336: 
23:   197: 

Domain Report

(Go To: Top: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Directory Report:
Request Report)
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Printing all domains, sorted by amount of traffic.
Printing all requested subdomains with at least 0.5% of the traffic.

 #reqs :  %bytes : domain
-------  --------  ------
 22981 :  63.36% : .se (Sweden)
(  507): ( 0.91%):   kiruna.se (Kiruna)
(  364): ( 0.62%):     gislab.kiruna.se (SIGIT i Kiruna)
( 1087): ( 1.91%):   lst.se (Länsstyrelsen)
( 4867): (23.75%):   luth.se (Luleå tekniska universitet)
( 2041): ( 9.11%):       gitpc2.sb.luth.se (Christian Lundberg)
  8091 :  17.46% : [unresolved numerical addresses]
  4512 :   9.69% : .com (Commercial, mainly USA)
( 3756): ( 8.03%):   telia.com (Telia)
  1447 :   2.64% : .fi (Finland)
  1763 :   2.13% : .net (Network)
   192 :   1.84% : .dk (Denmark)
   863 :   1.61% : .no (Norway)
   512 :   0.62% : .de (Germany)
    68 :   0.12% : .nl (Netherlands)
    41 :   0.07% : .ch (Switzerland)
    31 :   0.07% : .be (Belgium)
    30 :   0.06% : .it (Italy)
    40 :   0.05% : .jp (Japan)
    16 :   0.05% : .uk (United Kingdom)
    21 :   0.04% : .arpa (Old style Arpanet)
     9 :   0.03% : .tw (Taiwan)
    21 :   0.03% : .ru (Russian Federation)
    20 :   0.03% : .org (Non-Profit Making Organisations)
    20 :   0.03% : .au (Australia)
    20 :   0.03% : .cl (Chile)
     8 :   0.03% : .is (Iceland)
    19 :   0.03% : .at (Austria)

Directory Report

(Go To: Top: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report:
Request Report)

Printing all directories with at least 0.01% of the traffic, sorted by amount of traffic.
Printing directories to depth 1.

#reqs: %bytes: directory
-----  ------  ---------
40725:   100%: /~cilu/

Request Report

(Go To: Top: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report:
Directory Report)

Printing all requested files with at least 20 requests, sorted by number of requests.

#reqs: %bytes: file
-----  ------  ----



29

 2893: 27.98%: /~cilu/overtornea/introduktion.html
 2345:  0.96%: /~cilu/overtornea/
 2328:  3.99%: /~cilu/overtornea/frame.html
 2208:  9.73%: /~cilu/overtornea/karta.gif
 1967:  1.95%: /~cilu/overtornea/kommun.gif
 1966:  8.17%: /~cilu/overtornea/satellit.gif
 1950:  0.87%: /~cilu/overtornea/linfotopp.gif
 1819:  3.20%: /~cilu/overtornea/ndlink2.gif
 1816:  0.08%: /~cilu/overtornea/legend_satpan.gif
 1761:  0.09%: /~cilu/overtornea/legend_satxspan.gif
 1759:  0.08%: /~cilu/overtornea/legend_satxs.gif
 1754:  0.25%: /~cilu/overtornea/legend_takt.gif
 1752:  0.40%: /~cilu/overtornea/legend_bevarande.gif
 1751:  0.08%: /~cilu/overtornea/legend_bebygg.gif
 1749:  0.67%: /~cilu/overtornea/legend_jordbruk.gif
 1746:  0.25%: /~cilu/overtornea/legend_frilufts.gif
 1741:  0.39%: /~cilu/overtornea/legend_skog.gif
 1595:  0.08%: /~cilu/overtornea/legend_vag.gif
 1595:  0.07%: /~cilu/overtornea/legend_sjo.gif
 1585:  0.17%: /~cilu/overtornea/legend_text.gif
  483:  2.32%: /~cilu/overtornea/enkat.phtml
  403:  0.99%: /~cilu/overtornea/satelliter.html
  265:  1.35%: /~cilu/overtornea/op_hantering.html
  243:  0.34%: /~cilu/overtornea/overtornea.html
  241:  1.30%: /~cilu/overtornea/omradesbeskr.html
  233:  0.40%: /~cilu/overtornea/cdbkgnd.gif
  177:  0.09%: /~cilu/overtornea/plandokument/knapp.html
  158:  0.21%: /~cilu/overtornea/tips.html
   83:  0.82%: /~cilu/overtornea/overtorn.gif
   69:  0.48%: /~cilu/overtornea/lan.gif
   47: 31.70%: /~cilu/overtornea/plandokument/plan.pdf
   35:  0.08%: /~cilu/overtornea/plandokument/bebyggelse/b_4.html
   30:  0.06%: /~cilu/overtornea/plandokument/bevarande/e17.html
   24:  0.01%: /~cilu/overtornea/plandokument/bebygg.html

This analysis was produced by analog2.11/Unix.
Running time: 1 minute, 33 seconds.

(Go To: Top: Monthly Report: Daily Summary: Hourly Summary: Domain Report:
Directory Report: Request Report)

http://www.webtechs.com/html-val-svc/


