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som en följd av att oljan är en ändlig resurs som dessutom ger upphov till 
koldioxidutsläpp och i förlängningen klimatförändringar.  

Hur var det då med spårbilen? 1971 presenterade Walt Disney sitt förslag till 
ett framtida Disneyworld för politikerna i Florida. I förslaget, som var mycket 
omfattande, ingick byggandet av en helt ny stad – en Disneystad, benämnd 
EPCOT, med bostäder, arbetsplatser, service och självklart underhållning, 
ordnat efter en tidstypisk radialplan. En tågsträckning skulle ansluta EPCOT 
till närliggande orter och inom staden skulle ett, för den tiden tekniskt avancerat 
och visionärt system, bestående av mindre farkoster hängande i balkbanor 
utgöra det primära sättet att ta sig fram. Systemet var det vi benämner spårbilar, 
spårtaxi eller PRT (Personal Rapid Transport) och behandlas närmare i del 3 i 
detta arbete. Även om de tekniska landvinningarna vid denna tid var stora och 
framtidsandan stark, räckte det inte. Projektet blev aldrig av, staden byggdes 
aldrig och några spårbilar blev inte heller realitet. Resultatet blev istället ett 
attraktionsbaserat nöjesfält, Disneyworld, dit många amerikaner idag åker för 
att fira sin semester, men då med bil som främsta transportmedel.

BAKGRUND

Tågstation i Offenbach, Tyskland från sekelskiftet. Bildkälla: http://commons.wikimedia.org/
wiki/File:Offenbach_Lokalbahnhof_1900.jpg

Med denna inledande del avser jag att ge läsaren en historisk inblick 
i och en introduktion av ämnesvalet, syftet med detta, en diskussion kring 
problematiken samt en formulering av de frågor och problem jag kommer att 
behandla i arbetet. Min metod och det resultat jag uppnått samt en diskussion 
kring den litteratur och de källor jag tagit upp i mitt arbete sammanfattas och 
presenteras också här.

INLEDNING OCH BAKGRUND
Idén om ett automatiserat transportsystem med högre kapacitet och bättre 
framkomlighet, som är snabbare och mer energieffektivt än vad vi har idag, är 
inte ny. Tankar kring och förslag för detta har tvärtom funnits under mycket 
lång tid och är något vi kunnat se i både film och läst om i böcker när det 
handlat om Framtiden och hur livet där ter sig. Ofta skildras staden, med 
gigantiska skyskrapor och trafikerad av flygande farkoster eller spårbilar. 
Människor har alltid fantiserat om och visualiserat en framtida bild av den 
värld som komma skall och om vi blickar tillbaka är det inte svårt att förstå 
varför. 

Den förändring av samhället och människors möjligheter till förflyttning 
som järnvägen innebar för delar av USA och England under industrialismens 
framväxt under 1800-talet kom att bli oerhört revolutionerande. Än i 
dag förlitar vi oss till stor del på just järnvägstransporter, även om andra 
transportslag, som bilen och flyget, också inneburit stora omvälvningar för 
människor och samhällets utveckling. 

Historiskt sett har ett transportsystem, när det står på sin topp, avlösts av 
eller kompletterats av ett annat, mer effektivt och med andra förutsättningar 
än de föregående som ett resultat av ny teknik och krav på högre kapacitet. 
Hästdrivna transporter avlöstes av järnvägen, som kompletterades med bilen 
och senare flyget. Till detta kommer många av de transportsystem vi idag 
använder för att förflytta oss mellan hem, arbete och fritidsaktiviteter, såsom 
buss, tunnelbana, pendeltåg och båt. Det här är en helt naturlig utveckling. 
Framtidens samhälle kommer att se tillbaka på oss och hur vi ställde om från 
olja som främsta drivmedel till andra mer långsiktiga och hållbara alternativ 
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EPCOT, Disneyworld, Florida. Bildkälla: http://www.mickeynews.com/Columns/images/
epcot_aerial.jpg

Vi har idag en helt annan situation än den som Walt Disney utgick från 
under 1960- och 70-talet. Klimatförändringarna är nu en realitet som hela 
samhället tvingas anpassa sig till på många olika plan, både genom preventiv 
planering och genom direkta åtgärder. Trafiksituationen i världens städer, 
även svenska, är i många fall oerhört hårt ansträngd. Bilen som under ett halvt 
sekel varit symbol för den personliga friheten ifrågasätts allt mer som en följd 
av de negativa konsekvenser den ger upphov till. De senaste decenniernas 
utveckling, där storstäder växer på bekostnad av befolkningsutvecklingen på 
landsbygden, innebär att systemen för infrastruktur och transport står under 
mycket hög belastning. 

Även om vi i Sverige inte har problem i samma utsträckning som London, 
Bangkok, Mumbai eller Los Angeles, innebär trängseln, utsläppen och 
olyckorna i trafiken samhällsekonomiska förluster varje år. Situationen 
förvärras också i takt med att fler människor uppnår en privatekonomisk 

standard som innefattar bilägande samtidigt allt fler människor varje år söker sig 
till storstadsregionerna, främst Stockholm. Denna utveckling, i kombination 
med kravet på omställning från fossila bränslen, innebär att vi måste hitta 
nya, kompletterande lösningar som är samhällsekonomiskt effektiva och 
privatekonomiskt attraktiva för att skapa en hållbar utveckling för framtiden. 
Jag kommer i detta arbete att visa på ett förslag för ett sådant transportsystem, 
nämligen spårbilar, och visa hur en sträckning av ett spårbilsystem kan se ut i 
Tyresö, en kranskommun till Stockholm. 

PROBLEM OCH MÖJLIGHETER

Detta arbete kommer att ha sin utgångspunkt i begreppet hållbar utveckling, 
ett begrepp som i dagsläget diskuteras och används på många olika plan 
och nivåer. Globalt sett har FN en stor roll i detta genom de riktlinjer och 
direktiv som länder och nationsövergripande organisationer, t.ex. EU, 
ska implementera i sin politik och lagar. Begreppet hållbar utveckling är 
dock mycket omfattande och behandlar såväl sociala som ekonomiska och 
ekologiska faktorer. Det kan vara mycket svårt att särskilja dessa, eftersom 
det i begreppets natur finns en uppfattning om att alla faktorer måste uppnås 
och samexistera för att något ska kallas för just hållbart. Begreppet, som 
använts flitigt, speciellt i samband med problematiken och diskussionen kring 
de klimatförändringar vi står inför, tenderar dock att tappa sin kraft eftersom 
det används i för många sammanhang och i många fall utan reell förankring. 
Det har helt enkelt kommit att bli ett politiskt korrekt och medialt gångbart 
uttryck som på sikt riskerar att urvattnas. 

Jag kommer i mitt arbete utgå från de konkreta mål, riktlinjer och visioner 
som satts upp på internationell, nationell, regional och kommunal nivå för 
att uppnå en hållbar utveckling gällande transporter och transportsystem. 
Utifrån detta kommer jag att visa ett förslag för ett spårbilssystem i Tyresö, 
ett transportsystem som i visioner och riktlinjer, utmålas som ett mycket 
intressant och numera reellt alternativ till dagens transportsystem.  
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Anledningen till att jag väljer att utreda just spårbilsystem har sin bakgrund i 
att det är en av de mest intressanta lösningar som lyfts fram i de utredningar 
som SIKA gjort på uppdrag av regeringen i frågan om att uppnå de nationella 
transportpolitiska målen. Utifrån detta kan antas att frågan om spårbilar har 
stor potential att bli ett av de alternativ vi kan komma att se som en lösning 
på dagens allt mer ansträngda trafiksituation. Även om rapporterna visar att 
en samhällsekonomisk vinst kan uppnås genom en satsning på spårbilar krävs 
det att platsspecifika undersökningar görs och förslag visas eftersom alla 
platser är unika och har specifika förutsättningar. 

Följande frågeställningar är relevanta för arbetet:

Vilka riktlinjer, visioner och mål finns gällande hållbar utveckling i de 
styrdokument på internationell, nationell, regional och kommunal nivå 
som berör kommunens utveckling? Vad säger dessa dokument gällande en 
utveckling av ett spårbilssystem? Fokus kommer att läggas vid Regionplane- 
och trafikkontorets regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen 
– RUFS 2010 samt vid de transportpolitiska mål som Statens Institut för 
Kommunikationsanalys (SIKA) framfört på uppdrag av Sveriges riksdag och 
Regering. Dessa frågeställningar behandlas i del 2.
Vad är spårbilar och hur fungerar dessa system? Vilka styrkor respektive 
svagheter har systemen och hur går debatten kring dessa medialt? Nationella 
och internationella exempel kommer att ges. Skulle en satsning på spårbilar 
kunna innebära samhällsekonomisk lönsamhet? Grunden för dessa frågor 
kommer att ligga i de rapporter och studier som gjorts av SIKA, Statens 
Institut för Kommunikationsanalys samt av WSP (på uppdrag av Banverket, 
SIKA, Vinnova och Vägverket) och behandlas i del 3. 
Vilka är förutsättningarna för en spårbilsdragning i Tyresö kommun? Vad 
säger översiktsplanen? Hur kommer det framtida resmönstret i kommunen 
se ut? Vilka viktiga målpunkter finns? Hur kan noder knytas samman och 
förbättra rörligheten till och inom kommunen? Hur ser befolkningsunderlaget 
ut? Detta behandlas i del 4

Vilka konflikter finns gällande ambitionen om hållbar utveckling när visionerna 
ska implementeras på lokal (kommunal) nivå? Hur ställer sig kommunala 

tjänstemän och politiker till frågan om en eventuell framtida utbyggnad av 
spårbilar i kommunen? Samtal kommer att genomföras med en förespråkare 
och en motståndare (representanter för miljöpartiet respektive moderaterna), 
samt med två kommunala tjänstemän (chefen för kommunens tekniska kontor 
respektive planavdelningen). Syftet är att ge en bredare bild av inställningen 
i kommunen samt för att belysa problematiken ur ett tjänstemanna- och 
politiskt perspektiv och behandlas i del 4.

Hur skulle en lämplig spårbilsutdragning i Tyresö kunna se ut och vilken 
sträckning skulle denna få? På vilket sätt kan ett system av spårbilar föras 
in i den befintliga bebyggelse- och naturmiljön på ett effektivt och attraktivt 
sätt? Det är, utifrån ett planeringsarkitektoniskt perspektiv, av stor vikt att 
ett framtida spårbilssystem inte medför betydande negativa konsekvenser, 
socialt, arkitektoniskt och funktionellt. Arbetet ska alltså ta hänsyn till de 
rådande fysiska och rumsliga förutsättningar som finns i kommunen, dvs. 
vad gäller markutrymme, bebyggelsestruktur, naturområden, landskapsbild 
osv. En detaljstudie för hur en spårbilsstation skulle komma att se ut vid 
kommundelscentrat Tyresö Strand kommer att göras. Illustrativa exempel 
på hur spårsystemen kan integreras i befintlig bebyggelse kommer också att 
redovisas i arbetets femte del.

SYFTE
Examensarbetet syftar till att visa ett förslag för en framtida sträckning 
av ett system av spårbilar och stationer i Tyresö. Detta ska utgå från den 
hållbarhetsproblematik som uppkommit av de senaste årens allt större 
belastning av de befintliga transportsystemen i kommunen som en följd av en 
samhällsutveckling där bilen ges stor prioritet. Arbetet ska visa en alternativ 
och kompletterande lösning och hur denna kan integreras med den befintliga 
natur-, trafik- och bebyggelsemiljön i Tyresö.  
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Kommunindelning enligt översiktsplanen för Tyresö kommun. Mitt arbete innefattar samt-
liga delar, dvs. Trollbäcken, Bollmora, Tyresö Strand och Östra Tyresö. Under del 4, Tyresö 
Kommun, ges en närmare beskrivning av kommunen och dess delområden.

AVGRÄNSNING

Detta examensarbete är ett planförslag och kommer att behandla de 
förutsättningar som ligger till grund för det spårbilssystem som jag kommer 
att redovisa. Det innebär att jag utgår från visioner och mål på nationell och 
regional nivå samt fysiska och rumsliga förutsättningarna på kommunal nivå.

Utifrån de förutsättningar som de olika delarna i kommunen har, med grund 
i kommunens översiktsplan, behandlar mitt arbete följande föreslagna 
sträckning:

Tyresövägen mot Tyresö Strand, Östra Tyresö, Gimmersta, Krusboda, 
kommundelscentrat Tyresö centrum, Granängsringen, Farmarstigen, 
Hanviken, Alléplan (kommundelscentra i Trollbäcken) samt Lindalen. Ett 
mer detaljerat förslag för en spårbilsstation och hur denna kan integreras i 
den befintliga miljön kommer att göras för kommundelscentrat Tyresö Strand.

Arbetet omfattar eller behandlar inte några exakta ekonomiska kalkyler, utan 
fokuserar i hand fokusera på de samhällsekonomiska vinster som en satsning 
på spårbilar skulle kunna innebära. I den mån det går har jag redovisat 
uppskattade summor för vissa delar men eftersom inga kommuner än så länge 
har gjort en fullskalig utbyggnad är det på förhand mycket svårt att beräkna 
de kostnader som en satsning innebär. Jämförelser har dock gjorts med andra, 
alternativa transportsätt som t.ex. buss och spårväg. 

Eftersom arbetet görs utifrån ett planeringsarkitektoniskt perspektiv med 
huvudsaklig fokus på hur ett spårbilssystem skulle kunna integreras i den 
befintliga bebyggelsemiljön behandlar jag inte ett flertal av de tekniska 
problem och frågor som uppkommit under arbetets gång. Trafiktekniska och 
ingenjörsmässiga som handlar om bl.a. systemets kapacitet, dimensionering, 
drift, anläggning osv. överlåter jag till personer bättre lämpade än mig själv att 
undersöka. Jag kommer heller inte i arbetet inte att behandla de förutsättningar 
som krävs utanför kommungränsen eller vilka konsekvenser sträckningen 
utanför kommungränsen tros få eftersom detta skulle kräva en mer ingående 
studie till vilken det inte funnits tid.

METOD

Litteraturstudier

Arbetet utgår från de transportpolitiska miljömål gällande en hållbar 
samhällsutveckling och de direktiv som satts upp på europeisk, statlig, regional 
och kommunal nivå gällande Stockholmsregionen och Tyresö kommun 
samt de utredningar som gjorts om spårbilar som transportsystem. Detta 
innefattar litteratur i form av rapporter från bl.a. FN; SIKA, Statens Institut 
för Kommunikationsanalys; SKL, Sveriges Kommuner och Landsting; RTK 
genom RUFS 2010, Regional Utvecklingsplan för Stockholmsregionen; VTI, 
Väg- och Transportforskningsinstitutet samt Tyresö kommuns översiktsplan. 
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En stor del de utredningar som tagits fram av SIKA, Statens Institut för 
Kommunikationsanalys, på uppdrag av regeringen, handlar om att utreda 
varför de transportpolitiska delmålen i Stockholmsregionen inte uppnås samt 
vilka alternativ som finns till de konventionella transportsystemen i dagsläget, 
med fokus på spårbilar. De slutsatser som SIKA slår fast i sina rapporter, 
framförallt Rapport 2008:5 (Utvärdering av spårbilssystem); Rapport 2006:1 
(Ett generellt transportsystem); Rapport 2008:6 (Infrastrukturplanering för 
transportpolitisk måluppfyllelse i storstäder) ser jag som mycket aktuella 
och intressanta eftersom de behandlar frågan kontextuellt, både tids- och 
rummässigt (ett införande av spårbilar i Stockholmsregionen utifrån dagens 
förutsättningar) och allmänt (för- och nackdelar utifrån olika perspektiv) samt 
konkret behandlar de transportpolitiska målen.

Fokus ligger även på den förstudie som Värmdö kommun tog fram under 2006 
eftersom Värmdö kommun och Tyresö kommun har liknande förutsättningar. 
Båda är kranskommuner (och grannkommuner) till Stockholm med liknande 
bebyggelsestruktur och handlingsmönster hos invånarna som en följd av högt 
bilinnehav. 

Del 3, spårbilar kommer att behandla hur spårbilssystem fungerar och vilka 
för- och nackdelar dessa har. Litteraturen till detta kommer att hämtas från 
SIKA, i form av rapporter; RTK (RUFS 2010); aktuella förstudier från bl.a. 
Värmdö kommun; rapporter från bl.a. WSP gällande kapacitet, nyttjandegrad 
och samhällsekonomisk lönsamhet; TRAST, om hur systemen kan anpassas 
till den befintliga miljön samt vilka hinder som finns vid införandet av ett nytt 
transportsystem; Dagens Samhälle i form av debattartiklar som speglar hur 
debatten kring spårbilar går i dagsläget. 

Litteraturen för del 4, Tyresö kommun, kommer framförallt att hämtas från 
den översiktsplan som antogs 2008 samt de dokument som hör till denna, bl.a. 
fördjupade översiktsplaner, program, trafikräkningar och en miljöbedömning. 

Inventering och platsanalys

I mitt arbete kommer jag att inventera Tyresö kommun och visa hur 
förutsättningarna ser ut för att införa ett spårbilssystem i kommunen. Detta 
kommer att göras genom en platsanalys som grundar sig på de nyckelord som 
redovisas i underlaget för TRAST utgåva 2, utgiven av Sveriges Kommuner 
och Landsting, SKL. I TRAST redovisas alltså ett antal metoder och s.k. 
“nyckelord” men eftersom alla dessa inte är applicerbara eller aktuella när det 
handlar om införandet av ett system av spårbilar kommer endast valda delar 
att användas. Flera av dessa nyckelord kan även vara svåra att särskilja vilket 
gör det onödigt att fokusera på alla enskilda företeelser.  I TRAST redovisas 
följande s.k. nyckelord:

Jag har valt att utifrån dessa nyckelord dela upp min platsanalys i rumsliga, 
sociala och funktionsmässiga aspekter. Platsanalysen kommer att genomföras 
genom kartstudier, platsinventering och genom intervjuer med tjänstemän i 
kommunen. Den ska ge upphov till ett underlag i form av inventeringskartor 
planförslaget sedan grundar sig på. De övergripande frågeställningarna, utan 
någon inbördes hierarkisk ordning kommer att vara:
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Hur bör ett spårbilssystem anpassas estetiskt, arkitektoniskt och funktionellt i 
natur- och bebyggelsemiljön? Hur påverkas landskaps- och stadsbilden? Jag 
kommer genom kartor, skisser, foton, text och illustrationer visa hur spårbilar 
kan integreras i den befintliga miljön.

Hur kan ett spårbilssystem göras attraktivt och fånga upp så många människor 
som möjligt? Hur många personer bor på de platser i kommunen som 
skulle kunna vara lämpliga för en spårbilsdragning och hur berörs dessa? 
Genom kartor och statistik kommer en bild av kommunens demografiska 
förutsättningar att ges.

Vilka viktiga målpunkter och noder finns i området för den tänkta 
spårbilsdragningen? Hur kan spårbilar öka tillgängligheten till och ansluta till 
dessa? Detta visas i text och genom kartor och bilder.

Dessa frågeställningar kommer att behandlas löpande under arbetets gång 
och behandlas inte under särskilda rubriker eller avsnitt. Eftersom de metoder 
som redovisas i TRAST gällande platsanalys, t.ex. Stadsbildsanalys, Estetisk 
byutformning, Kvalitativ stadsanalys eller Rationell platsanalys m.fl. varken 
behandlar införandet av ett nytt transportsystem i allmänhet eller spårbilar i 
synnerhet har det varit svårt att hitta en fungerande metod som tar hänsyn till 
alla de väsentliga aspekterna gällande idén om spårbilar och deras inverkan 
på den fysiska miljön. En sådan metod bör dock tas fram och utvecklas men 
det kommer inte att behandlas i detta arbete.

Intervjuer

För att komplettera de förutsättningar som finns beskrivna i bl.a. kommunens 
översiktsplan och ge en bild av det politiska klimat och den motstridiga 
utveckling som sker (kommunens faktiska utveckling kontra de mål och 
visioner som ska styra samhällsplaneringen på mer strategisk nivå) har jag 
även genomfört samtal med några representanter för politiska partier samt 
tjänstemän på stadsbyggnads- och tekniska kontoret. Följande personer har 
intervjuats:

Marie Åkesdotter: Sitter i kommunfullmäktige för Miljöpartiet i Tyresö. Har 
varit med och lagt fram motioner om behovet av en förstudie gällande en 
spårbilssträckning i Tyresö.

Berit Assarsson, kommunstyrelsens ordförande (m): Har, i egenskap av 
representant för den politiska majoriteten i Tyresö, avslagit de motioner som 
förts fram gällande en förstudie av spårbilar i Tyresö.

Åke Skoglund, Teknisk chef, Tekniska kontoret Tyresö: Väl insatt i 
spårbilsfrågan. Hur ställer sig tjänstemännen på stadsbyggnadskontoret 
(tekniska kontoret) till en sådan satsning?

Sara Kopparberg, chef, Planavdelningen Tyresö kommun: 
Hur ser förutsättningarna ut för en spårbilsutveckling ur ett  
samhällsplaneringsperspektiv? Hur ställer sig tjänstemännen på 
stadsbyggnadskontoret (planavdelningen) till en sådan satsning?

Intervjuerna ska inte ses som primärt underlag för uppsatsen utan fungera 
som ett material med syfte att belysa det allmänna politiska läget i frågan och 
ska mynna ut i en diskussion kring detta. De ska även lyfta fram vad experter 
i ämnet menar om tekniska förutsättningar och kostnader samt eventuella 
problem.

Skiss och illustrationer

För att hitta lämpliga lösningar på hur systemet i form av banor och stationer 
kan utformas och anpassas till den befintliga miljön kommer skissarbete att 
ske löpande under arbetets gång. Detta skissarbete kommer sedan i arbetets 
redovisningsdel, del 5, att redovisas i form av illustrationer och genom 
3d-modeller.
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Övrigt

- Besök på Tekniska Museet i Stockholm som mellan den 8-19 juni 
2009 hade en utställning om spårbilar.

- Besök vid Vectus testanläggning för spårbilar i Uppsala, oktober 2009.

- Besök på utställningen ”Framtidens arkitektur är grön” på Louisiana, 
som bl.a. behandlar Masdar Eco City, en spårbilsförsörjd stad i Abu 
Dhabi, Förenade Arabemiraten, oktober 2009.

BEGRÄNSNINGAR

Jag har i mitt arbete haft ett flertal begränsningar. Eftersom jag har undersökt 
begreppet hållbar utveckling med fokus på transportsystem och spårbilar, de 
kommunala förutsättningarna och slutligen gjort ett planförslag har utfallet 
blivit brett och flera frågor lämnats öppna. De slutsatser jag kommit fram till 
genom litteraturstudier och inventering har lett fram till planförslaget som kan 
ses som en grund för en fortsatt studie. 

Planförslaget redovisar en sträckning med hög täckningsgrad där jag inte har 
tagit hänsyn till de ekonomiska aspekterna. Det skulle krävas en mer ingående 
ekonomisk analys, både på företagsekonomisk och samhällsekonomisk nivå 
för att ge en bättre bild kring detta. Med en liten budget skulle planförslaget 
t.ex. kunna bli betydligt mer begränsat och innefatta färre och mindre etap-
putbyggnader.

Det skulle även krävas mer ingående studier gällande tekniska förutsättningar. 
Dessa måste utgå från vilket specifikt system som skulle byggas och utgå från 
dessa villkor. Eftersom jag har utgått från en generell, konceptuell konstruk-
tion har jag inte kunnat redovisa flera tekniska förutsättningar. Det handlar om 
systemens exakta höjd, utformning, anspråkstagande av mark osv. Ingående 
markstudier för att se hur balkbanorna kan anpassas till höjdskillnader, un-
derlag, vegetation osv. skulle också behöva genomföras för att möjliggöra en 
framtida exploatering.

Det ska även tilläggas att det huvudsakliga syftet med detta arbete inte har va-
rit att ta fram ett så exakt och realistiskt förslag som möjligt för hur ett system 
av spårbilar i Tyresö kommun kan göras. Till detta har tiden varit alldeles för 
knapp och skulle kräva en mer ingående fallstudie. Stor fokus ligger, som jag 
tidigare nämnt, på att undersöka hur de visioner och mål som ska ligga till gr-
und för en hållbar samhällbyggnadsutveckling tar sig uttryck i den kommuna-
la planeringen och hur dessa förhåller sig till spårbilar som transportsystem.

KÄLLKRITIK

Den litteratur jag använt mig av består till stor del av rapporter, planer 
och styrdokument, genomförda av kommuner, institut och andra organ på 
uppdrag av bl.a. regeringen. Tillförlitligheten i flera av dessa, t.ex. RUFS 
2010, utredningar gjorda av SIKA m.fl., kan betraktas som hög eftersom de 
passerat flera instanser och granskats och godkänts innan de publicerats. De 
har gjorts i enlighet med politiskt uppsatta mål och syftar till att ge en bredare 
förståelse kring problematiken de avhandlar. All form av facklitteratur ställer 
krav på läsaren i form av ifrågasättande och ett kritiskt förhållningssätt bör 
alltid finnas. 

De rapporter som dock är gjorda av konsultföretag där det finns ett eget 
vinstintresse, dvs. kommunala förstudier samt rapporter gällande ekonomisk 
lönsamhet osv. bör betraktas mer kritiskt. Det är rimligt att anta att företag 
som ser en möjlig ekonomisk vinst i ett projekt tydligare väljer att framhäva 
de positiva aspekterna.  


