
UNGDOMARS MÖJLIGHET TILL 
INFLYTANDE I DEN FYSISKA 
PLANERINGEN

Under 1900-talet har en allt bredare syn på planeringen växt fram. 
Detta har medfört nya arbetsformer, som inneburit bl.a. att man 
alltmer tar tillvara den kunskap som fi nns hos medborgarna. Kom-
munerna har alltmer börjat använda sin fantasi för att få igång sam-
talet med medborgarna. I arbetet med att engagera medborgarna, 
glöms tyvärr ofta ungdomarna bort. För i arbetet med att engagera 
ungdomar i samhällsplaneringen krävs andra tillvägagångssätt än 
för vuxna. Maria Nordström (2002) menar att beskriva en plats el-
ler den upplevelse man haft av en plats med ord kan vara svårt för 
ungdomar, eftersom de bl.a. ej har det ordförråd som kan behövas. 
De har inte heller lätt för att i ord beskriva och kommunicera sina 
synpunkter, erfarenheter och upplevelser. Det är därför viktigt att 
fi nna andra arbetssätt för att få reda på ungdomars upplevelser av 
olika platser. Metoder så som att rita teckningar och markera platser 
på en karta och ta fotografi er av platser kan därför vara lämpliga att 
använda.

Pia Björklid som är professor i pedagogik vid Lärarhögskolan i 
Stockholm, säger att ungdomar har så som vuxna behov av att få 
vara med och påverka i frågor som är angelägna för dem. Genom 
att de är med och påverkar så utvecklas förutom dem själva även 
samhället, såvida det är öppet för förnyelse och förändringar. Det 
är en förutsättning att deras kunskaper och erfarenheter respekteras 
och erkänns för att delaktighet och infl ytande skall kunna uppnås. 
Detta är något som omgivningen kan motverka eller förstärka. Pia 
Björklid menar att många av de forskare som studerat ungdomar 
och deras utemiljöer, länge har understrukit vikten av att ungdo-
marna måste få vara delaktiga inom forskning samt beslutsfattande 
processer. Då det är de som är mest kvalifi cerade att berätta om sin 
egen närmiljö.

Detta kapitel bygger huvudsakligen på fakta från den utredning 

Ungdomars möjlighet till infl ytande i den fysiska planeringen

4



vilken Boverket genomförde år 2000, tillsammans med en arbets-
grupp bestående av representanter från Vägverket, Ungdoms-
styrelsen, Barnombudsmannen samt Svenska kommunförbundet. 
Utredningen resulterade i boken ”Unga är också medborgare - om 
barn och ungdomars infl ytande i planeringen”. Där inget annat 
anges är fakta hämtad ur denna bok.

INTERNATIONELLA DOKUMENT

Barnkonventionen

I november 1989 antog FN:s generalförsamling FN:s konvention 
om barnens rättigheter, och världens barn fi ck nu en egen interna-
tionell överenskommelse till skydd för sina mänskliga rättigheter. 
Enligt barnkonventionen räknas människor under 18 år som barn. 
Sverige skrev under konventionen, utan att reservera sig på någon 
punkt, och den 2 september 1990 trädde den i kraft. Efter tio år har 
191 stater undertecknat konventionen. Det är endast i Somalia och 
USA där den ännu ej trätt i kraft. Barnkonventionen är folkrättsligt 
bindande för alla de länder som antagit den, och det är de vuxna 
som bär ansvaret för att barnens rättigheter förverkligas.

Konventionen utgår från att barndomen har ett värde i sig, och 
att den inte enbart är en period för förberedelser inför vuxenlivet. 
Den bygger på fyra viktiga huvudprinciper: ”att barnet har rätt till 
likvärdiga villkor, att barnets bästa skall beaktas vid alla beslut, att 
barnet har rätt till liv och utveckling samt att barnet har rätt att säga 
sin mening och få den respekterad.”  (Boverket 2000 s.28)

Barnkonventionen har lett till att barnets roll i samhället och famil-
jen har stärkts. Tidigare talades om barnets behov och intressen, 
men i och med konventionen har man nu en annan syn på barnet. 
Barnet ses som en självständig individ med egna rättigheter, och 
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kan därmed själv vara med och påverka samhället. Konventionen 
ger alla beslutsfattare ett ansvar att se till så att barnets rättigheter 
respekteras, vilket fordrar ett aktivt barnperspektiv. Med begreppet 
barnperspektiv menas att barnets fulla människovärde och integri-
tet skall respekteras. Boverket anser dock att begreppet är mång-
tydigt och att man kan urskilja minst tre olika dimensioner av dess 
betydelse. De menar att barnperspektivet i grunden handlar om 
barnens och ungdomarnas egen syn på sin tillvaro. Denna dimen-
sion får enligt Boverket sällan göra sig gällande, de menar istället 
att de vuxna använder sig av begreppet utifrån hur de själva ser på 
barn och ungdomar.

För samhällsplaneringen är det främst artikel 3 och 12 i barnkon-
ventionen som är av betydelse. Artikel 3, handlar om att barnens 
bästa alltid skall komma i främsta rummet, medan artikel 12, hand-
lar om att alla barn har rätt att fritt uttrycka sin mening i alla frågor 
som berör dem. Dessa båda artiklar ger barnen rättigheter i frågor 
som rör fysisk samhällsplanering, till exempel bostadsbyggande, 
stadsplanering och trafi kplanering.

Barnombudsmannen
Som en följd av att Sverige undertecknade barnkonventionen 
tillkom 1993 en barnombudsman. Barnombudsmannen har till 
uppgift att övervaka frågor som berör barn och ungdomars in-
tressen och rättigheter. Barnombudsmannen skall även utveckla 
och sprida kunskaper om goda exempel på olika metoder, så som 
barnplaner, barnbokslut och barnchecklistor. Som behövs för att 
kunna förverkliga barnkonventionen. Boverket anser att Sverige 
idag har kommit en bra bit på väg med sitt arbete med barnkonven-
tionen när det gäller ökad medvetenhet och intresse. Arbetet med 
att förverkliga barnkonventionens intentioner är dock en långsiktig 
process, och fortfarande krävs många insatser och mycket arbete 
innan barnen och ungdomarna själva märker barnkonventionen i 
sin vardag. Nic Nilsson (2002) är styrelsemedlem i IPA - Barns rätt 
till lek, söm är en internationell förening vilken försöker förbättra 
barns möjligheter till lek över hela världen. Han anser att Sveriges 
förverkliganden av barnkonventionen inte har gått så bra, och att 
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av våra 289 kommuner är det endast 28 av dem som tillsatt en sam-
ordningsfunktion, för arbetet med barnkonventionen i kommunen.

Förutom barnkonventionen fi nns det andra internationella do-
kument som påpekar vikten av barn och ungdomars infl ytande i 
samhällsplaneringen. Några av dessa är Agenda 21 och BRA 21.

Agenda 21 är ett av de handlingsprogram som antagits i Rio de Ja-
nerio 1992 vid FN:s konferens om miljö och utveckling. Agenda 21 
ger riktlinjer och mål för hur en hållbar utveckling skall kunna nås 
genom att undanröja hoten mot miljön och att utrota fattigdom. 
Det 25 kapitlet handlar om barns och ungdomars roll för en hållbar 
utveckling och här slås fast att det är viktigt att barn och ungdomar 
deltar i genomförandet av programmet för att arbetet skall kunna 
genomföras, samt för att Agenda 21 skall lyckas. 
I Sverige har, enligt Boverket, arbetet med Agenda 21 fått ett stort 
genomslag. Många kommuner har en ambition att integrera Agenda 
21 med översiktsplanen, samt i en rad andra sektorer. Ofta ligger 
fokus på skola och miljöfrågor medan kommunens ekonomi och 
sociala frågor knappt berörs. I kommunernas Agenda 21- arbete 
är barn och ungdomar en viktig målgrupp, och satsningar har ofta 
lagts på skola och omsorg.
BRA 21, Barnets Rättigheter- Agenda 21, har kopplat samman 
dessa båda dokument, eftersom de är viktiga FN- dokument som 
griper in i varandra. I båda dokumenten framhålls vikten av män-
niskors engagemang och delaktighet i beslut och planering. BRA 21 
arbetar för en samordning mellan olika aktörer på alla nivåer i sam-
hället samt för att stödja och utveckla dialogen mellan aktörer på 
lokal nivå. De vill även inspirera näringslivet, kommuner, enskilda 
medborgare och organisationer att samarbeta kring Barnets Rätt-
tigheter och Agenda 21, vilket görs genom att de förmedlar goda 
kontakter och sprider goda kunskaper. 

Några viktiga utgångspunkter för BRA 21 är (Boverket 2000 s.32):
– ”Fråga barnen vad som är viktigt för dem.
– Lyssna till deras tankar och visioner
– Låta barn vara med i planering och skötsel av den egna miljön
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– Möta barn och ungdomar med respekt
– Barnens medverkan är avgörande för att skapa en hållbar utveck-
ling”

SVENSKA LAGAR - I DEN FYSISKA PLANE-
RINGEN

I de Svenska grundlagarna fi nns ingen bestämmelse som tillförsäk-
rar barn och ungdomars infl ytande över samhällsplaneringen. Men 
de grundläggande fri- och rättigheterna, där yttrandefriheten ingår, 
gäller dock varje medborgare oavsett ålder.

Plan- och bygglagen

Den lag som i Sverige reglerar planering och byggande är Plan- och 
bygglagen, PBL. 
PBL har till syfte ”att främja en samhällsutveckling med jämlika och 
goda sociala levnadsförhållanden och en god och långsiktig hållbar 
livsmiljö för människorna i dagens samhälle och för kommande 
generationer” (SFS 1987:10). 

Inom den kommunala planeringen fi nns olika nivåer av planer 
som exempel översiktsplan, detaljplan samt områdesbestämmelser. 
Varje kommun skall ha en översiktsplan, vilken skall omfatta hela 
kommunen. Översiktsplanen visar på hur kommunen kommer att 
utvecklas i framtiden, samt att den kan fungera som en kunskapskäl-
la om kommunen. Detaljplanen är den som är bindande av dessa 
båda planer, och den reglerar markens användning och bebyggelse 
inom kommunen. Områdesbestämmelser används för begränsade 
områden där detaljplan ej fi nns.
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PBL säger att planeringsprocessen skall ske med medborgarinfl y-
tande och människors delaktighet i samhällsplaneringen. Det ställs 
krav på samråd med boende, hyresgäster, sammanslutningar och 
enskilda som har ett väsentligt intresse av ett planförslag. Lagen 
säger dock inget om någon åldersgräns för infl ytande i planeringen, 
men det fi nns inte heller något som garanterar infl ytande för män-
niskor under 18 år. Detta innebär att det är upp till de kommunala 
tjänstemännen att själva bestämma vilka de vill innefatta i samråds-
kretsen.

Förutom PBL fi nns det andra lagar som styr samhällsplaneringen 
några av dessa är Miljöbalken samt Väglagen. Dessa båda säger så 
som PBL att samrådskretsen kan komma att utgöras av ungdomar 
under en planläggning. 

Förutom de lagar som här ovan beskrivits, vilka reglerar sam-
hällsplaneringen, fi nns andra lagar som på ett eller annat sätt kan 
påverka och öka ungdomars infl ytande. En av dessa är Skollagen. 
Många kärnämnens kursplaner förespråkar elevers förståelse för 
bl.a. samhällets organisation, uppbyggnad och demokrati. Skolan 
har därför bra förutsättningar till att fungera som en arena där pla-
nerare och politiker kan träffa ungdomar. Boverket anser att skolan 
behöver lämna klassrummet för att ge ungdomarna möjlighet att 
undersöka och ta ställning till olika frågor i naturliga sammanhang. 
Dagens läro- och kursplaner ger stora möjligheter att utforma ett 
varierat lärande.
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HUR KAN UNGDOMARNAS INFLYTANDE I 
PLANERINGEN ÖKA?

”Demokrati, medborgarinfl ytande och samhällsplanering förutsätter 
varandra. Om inte allas kunskaper, erfarenheter och behov tas till 
vara i samhällsplaneringen fi nns inte en levande demokrati och utan 
en levande demokrati löser vi inte på bästa möjliga sätt gemensam-
ma samhälleliga planeringsfrågor” (Boverket 2000 s.63)

Boverket anser att bl.a. för att en levande demokrati skall fungera 
krävs att medborgarna ges möjlighet att direkt eller indirekt kunna 
delta i beslut om gemensamma frågor, men även att människor vill 
vara med och delta. Vidare krävs att information fi nns om det som 
skall beslutas, samt att en offentlig debatt skapas. För att detta skall 
kunna uppnås behöver kommunerna en långsiktig strategi för hur de 
skall nå ut och göra fl era människor delaktiga i planeringen. 

I Sverige ges stora möjligheter till delaktighet och infl ytande i sam-
hällsplaneringen för de människor som vill vara med och påverka 
menar Boverket. Men medborgaraktiviteten är inte så stor, speciellt 
inte hos barn och ungdomar. De ungas begränsade möjlighet till 
infl ytande, beror på bristen av infl ytande i samhällsplaneringen över-
huvudtaget. Men det fi nns specifi ka hinder och restrektioner för 
unga att som fullvärdiga medborgare kunna påverka. Oftast handlar 
det om att förändra de vuxnas attityder och förhållningssätt, 
och ej enbart om metoder och lagstiftning. Det är också viktigt 
att ungdomarnas åsikter och kunskap får vara med i alla steg
till dess att ett område/en plats står färdigt. Risken fi nns annars 
att deras kunskap och erfarenheter tas tillvara i ett tidigt skede och 
därefter när man går in i ett senare läggs deras åsikter åt sidan. 
Boverket (2002) menar att för detta inte skall ske är det viktigt att 
redan från början bestämma vilka spelregler som skall gälla för hur 
deltagandet skall gå till, vilka som har rätt att delta och vad som kan 
påverkas. Risken fi nns annars att det blir orealistiska förväntningar 
som medför besvikelser. Kommunerna behöver därför precisera 
spelreglerna, genom en tydlig avsiktsförklaring där även medbor-

Ungdomars möjlighet till infl ytande i den fysiska planeringen



garnas handlingsutrymme beskrivs. Även hur inkomna synpunkter 
kommer att behandlas bör redovisas. Viktigt är också att det som 
framkommer av samråden och samtalen, presenteras på ett så-
dant sätt så att det blir synligt för alla berörda, så att inget sker 
på osynliga vägar. 

Förslag till hur vi kan se till att öka ungdo-
mars medverkan i planeringen

Som nämnts i detta kapitel, fi nns många dokument och lagar vilka 
alla talar för ett ökat infl ytande för ungdomar i planeringen. Trots 
detta har inte ungdomar så stort infl ytande som de borde. För att 
kunna öka ungdomars medverkan i planeringen föreslår Boverket 
i sin utredning att det görs ett tillägg till PBL 1 kap 1 §. Så som 
lagen är skriven idag ger den redan ungdomar rätt till infl ytande 
men för att förtydliga detta och för att stärka de ungas roll, ändras 
den till:

”1 kap. Inledande bestämmelser
1 § Denna lag innehåller bestämmelser om planläggningen av mark 
och vatten och om byggnader. Bestämmelserna syftar till att med 
beaktande av den enskilda människans frihet främja en samhällsut-
veckling med jämlika och goda sociala levnadsförhållanden och en 
god och långsiktig livsmiljö för alla människor, såväl barn som 
kvinnor och män, i dagens samhälle och för kommande generatio-
ner.” ( SFS 1987:10)

För att kunna påverka de vuxnas attityder om ungdomars rätt till 
infl ytande, samt att de kan bidra till värdefulla kunskaper föreslår 
Boverket attitydsförändrande och kunskapshöjande projekt. 
Denna föreslagna åtgärd anser de behövs oavsett om Plan- och 
bygglagens paragraf  ändras, eftersom det är en central del i arbe-
tet att just kunna ändra attityder och förmedla kunskap. De me-
nar dock att förändra attityder samt att genomföra en lagändring 
behöver följas åt och är bägge medel för att kunna nå barnkonven-
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tionens syfte. Kommunerna behöver likaså ett initialt stöd för att 
kunna komma igång med sitt arbete med barnkonventionen. Därför 
föreslås olika aktiviteter för att stimulera och stödja kommunerna 
och andra aktörer för att förverkliga arbetet ”ungdomars infl ytande 
i planeringen”. De föreslår därför kommunförsök, som skall ha till 
syfte att förverkliga ungdomars infl ytande i planeringen. Detta skall 
ske genom att inspirera och stödja kommunerna att påbörja arbetet 
med ett offensivt arbete med ungdomars infl ytande i trafi kplane-
ringen och samhällsplaneringen. Samtidigt som det skall leda till 
att få fram goda exempel som kan fungera som kunskapskälla och 
inspiration. Vidare föreslås konferens serier i samarbete med Väg-
verket, Boverket, Socialdepartementet, Ungdomsstyrelsen, Barn-
ombudsmannen och Svenska kommunförbundet. Konferenserna 
skall ge inspiration och kunskap till så väl planerare som politiker, 
för att de skall kunna påbörja eller fortsätta sitt arbete med ungdo-
mars infl ytande i den fysiska planeringen. Boverket föreslår även 
kurspaket- och seminariepaket, som skall erbjudas för kommuner. 
Alla som berörs av arbetet med ungdomars infl ytande i planeringen 
skall erbjudas dessa. De skall så som konferensserie förmedla och 
inspirera kunskaper men även knyta kontakter för det kommande 
arbetet.

Boverket påpekar att skolan har en viktig roll i arbetet med att öka 
infl ytandet. Då de kan fungera som en arena där politiker, plane-
rare och ungdomar kan mötas. Inom läroplanens ramar fi nns stora 
möjligheter att utveckla skolans arbete med sitt närsamhälle samt 
medborgarinfl ytande i samhällsplaneringen. Boverket föreslår att 
man bör förtydliga läroplanens möjlighet till ungdomars infl ytande i 
samhällsplaneringen samt att goda exempel bör tas fram. 

Boverket menar även att kommunerna bör genomföra en invente-
ring av hur ungdomarna själva upplever den fysiska miljön, och att 
detta bör utgöra ett kommunalt planeringsunderlag. 
Underlaget bör fi nnas på översiktlignivå samt som detaljerat un-
derlag. Vidare anser de att Boverket borde få i uppdrag att utarbeta 
en rådgivande skrift, vilken skall behandla hur MB och PBL kan 
tillämpas för ungdomars infl ytande i den fysiska planeringen. Vilket 
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skulle kunna utveckla hur ett planeringsunderlag, för den fysiska 
planeringen enligt PBL kan visa på ungdomars egna erfarenheter 
och kunskaper om sin miljö.

De påpekar dessutom vikten av ungdomarnas medverkan i 
genomförande och förvaltningen av den fysiska miljön, för att 
medverkan i planeringsskedet ej skall gå förlorad. För det är i dessa 
skeden som det avgörs hur den fysiska miljön skall fungera och 
utformas, och här fi nns inte de krav om insyn och samråd vilket 
planeringsskedet har. Boverket menar att forskare bör få i uppdrag 
att se hur ungdomar kan få infl ytande över hela sin livsmiljö.

Boverket menar även att vissa av våra utbildningar bör få mer 
kunskap om hur vi kan öka ungdomars infl ytande i samhällspla-
neringen. De menar att planerarutbildningar bör ge kunskap i hur 
man möter och arbetar med medborgare. Kunskaper om ungdomar 
och deras uttryckssätt och behov är något som studenterna behö-
ver lära sig redan under studietiden, samt att vara förtrogen med 
exempelvis barnkonventionen vilken är grunden för detta arbete. 
Även förskole- och lärarutbildningar bör undervisa i grundläggande 
kunskaper om planering. De bör dessutom få kunskap om att för-
medla till sina elever att det är möjligt att få infl ytande i den fysiska 
samhällsplaneringen.

I samtal med Berit Israelsson1 , handläggare på Ungdomsstyrelsen, 
framkommer att nästan inget av de ovanstående förslagen på hur 
ungdomars infl ytande i planeringen kan öka har blivit verklighet. 
Endast ett fåtal föreläsningar har hållits. Nu frågar sig Socialdepar-
tementet om det fortfarande är relevant att arbeta med dessa frågor 
som rör ungas infl ytande. Man har då diskuterat kring förslaget 
kommunförsök, om det kan leda till att stimulera fl era kommuner 
att arbeta med ungdomarna. Berit Israelsson menar att det kanske 
inte är i samhällsplaneringen som ungdomar borde vara med utan i 
den fysiska planeringen i deras närmiljö, i frågor som berör föränd-
ring och förbättring i miljöerna runt om kring dem.
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En planerares kontakt med ungdomar

Boverket anser att det är nödvändigt för stadsplaneringen att ung-
domars kunskaper och erfarenheter får ett ökat utrymme. Det är 
därför viktigt att kommunernas strategi för medborgarinfl ytande 
innehåller metoder som ger ungdomar möjlighet att komma till tals. 
Ungdomar måste kunna ges möjlighet att påverka indirekt, även 
på andra sätt än de traditionella tillvägagångssätten. Berit Israels-
son säger i en artikel att ungdomars infl ytande inte kommer att bli 
verklighet genom politiska beslut, handlingsprogram eller enstaka 
möten med unga på konferenser. Hon menar att det viktiga är hur 
ungdomarna upplever mötet med vuxna och hur de blir värderade 
som människor. Detta för att självkänsla, tillit och förtroendet för 
samhället har sin grund i hur de upplever samspelet och mötet med 
andra människor. Det är därför viktigt att vi alla frågar oss själva 
hur vi bemöter unga i vardagen.

I arbetet med ungdomar är det viktigt att planeraren använder sin 
kunskap, inlevelseförmåga och sin fantasi. Men även att språ-
ket inte är byråkratiskt, utan att det är lättförståligt både muntligt 
och skriftligt. Boverket anser att samtalet är den bästa planerings-
metoden, och att vi genom att föra ett samtal lär känna varandra. 
Samtalet kan därefter leda till förtroende och tillit, vilket i sin tur 
leder till att rädsla och behov av gränser motverkas. När det gäller 
arbetet med ungdomar är det viktigt att de känner att det de säger 
är viktigt och att det tas emot med respekt. Det är också viktigt att 
fi nna lämpliga mötesplatser där planerare och ungdomar kan mötas. 
Skolan är en sådan plats så som ungdomarnas egna platser, som 
exempelvis ungdomsgårdar och liknade. (Boverket 2002)

Metoden – är viktig i arbetet med ungdomar

I arbetet med ungdomarna i planeringen är metoden av stor vikt, 
detta eftersom de unga ej har samma förutsättningar att förmedla 
sina kunskaper om platser i staden som vuxna. (Maria Nordström 
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2002) Det är därför viktigt att fi nna andra arbetssätt för att få reda 
på ungdomars upplevelser av olika platser. Metoder så som att rita 
teckningar och markera platser på en karta och ta fotografi er av 
platser kan därför vara lämpliga att använda.

Det fi nns många olika metoder som planerare kan använda sig av 
för att få ta del utav ungdomars upplevelser av olika miljöer. Några 
av dessa metoder är mental maps och gåtur. Jag har i min fallstudie 
använt mig av dessa båda metoder och kommer därför senare i rap-
porten förklara dem närmare. Några kommuner använder sig även 
av olika arbetssätt för att se till så att hänsyn tagits till ungdomarna 
under planeringsskedet. Några av dessa arbetssätt är barnbokslut, 
barnbilaga samt barnchecklista. I vissa kommuner fi nns ungdoms-
råd, vilka har till uppgift att föra en dialog med beslutsfattarna, 
samt att bilda ett forum där ungdomarna kan påverka planeringen.
Skriva om metoder

Ida Ohlén (2004), menar i sitt examensarbete om medborgare och 
itprocessen, att ungdomars datavana kan vara en tillgång om In-
ternet skall ses som ett sätt att locka dem att engagera sig i plane-
ringsfrågor. Wide & Gustafsson (2001) säger att många kommuner 
alltmer börjar använda sig av Internet för att öka medborgarinfl y-
tandet. Kalix är en kommun som provat detta arbetssätt, och utvär-
deringen visade att 86 % av dem som deltog i projektet använde sig 
av Internet. Åldersgruppen 11-25 år var här kraftigt överrepresen-
terad bland deltagarna i projektet. En undersökning som Statistiska 
centralbyrån, SCB, genomfört visar att ca 50 % av dagens ungdo-
mar mellan åldrarna 16-24 år använder Internet dagligen. Främst 
använder de Internet till informationssökning och kommunikation. 
Wide & Gustafsson (2001) menar även att under de senaste åren 
har debatter inom så väl Sverige som internationellt, handlat om att 
Internet har en stor potential att öka demokratin i samhället. Vad 
som anses ha betydelse är kommunernas hemsidor, vilka SCB:s un-
dersökningar visar är de sidor vilka besöks mest. På kommunernas 
hemsidor kan medborgarna fi nna information, e-postadresser till 
olika tjänstemän och politiker samt chatta med varandra via elek-
troniska debattforum. En granskning som tidningarna Råd & Rön 
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och Kommunaktuellt genomförde i november 2000 visar dock att 
många kommuners hemsidor inte är särskilt användarvänliga.
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