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Abstract 
Just like adults, children travel regularly in their everyday life. A major part of children’s travels goes 

to school, but apart from that children also do leisure travels to club activities and leisure facilities. The 

everyday travel habits of children affect both their health and independence. For this reason, this 

thesis will embrace children’s mobility and sustainable everyday travels. The aim is to raise the 

different travel types of children as well as present a basis for continued work within the topic. 

The study contains of literature research and questionnaires. One of the surveys was made in 

collaboration with Järfälla municipality. The two questionnaires, one for the students and one for their 

parents, investigated the travels habits to school and leisure activities for children in Skälbyskolan. 

Another questionnaire was sent to municipalities in the network of ResSmart. This survey collected 

information about if and how the municipalities work with children’s school travels and leisure travels, 

including also the reason why in some cases nothing was done. 

The result of the surveys showed that walking and cycling are the most common ways of transport to 

school. Most of the travels was done alone or with other children. Considering the use of bicycle, the 

use is dependent on the time of the year, where a large proportion cycle in summer but few in winter. 

To leisure activities, a great majority of the travels are made by car. Because of this, the independence 

of children’s leisure travel is generally non-existing. The reason why parents drive their children to 

leisure activities mainly depends on the distance, but also the time of the day in relation to darkness 

and the general family life. When driving children to school, the main reasons are lack of time and 

continued travels by car. 

When comparing Skälbyskolan with Gustav Vasa skola in the downtown of Stockholm, the result 

showed that walking is to most popular way of travel for both schools. However, neither cycling nor 

driving was made regularly to Gustav Vasa skola, even if the reasons when actually driving was the 

same as in Skälbyskolan. 

Regarding the municipality planning and actions, it is more common that municipalities work with 

sustainable school travels than children’s leisure travels. Furthermore, the working methods differ, 

where only physical arrangements are made within leisure travel routes and the lack of mobility 

management is a fact. 

With basis in the literature and survey results, action proposals are presented for a developed work 

within the area. For school travels, the actions should focus on reaching the parents and affecting their 

choice of mode, as well as actions for easier and more comfortable cycling during winter season. 

Considering leisure travels is the proposal to copy actions from the work with school travels, where 

the work should start off with inventions and travel habits surveys in leisure clubs. Furthermore, 

mobility management actions should be introduced, but also complex and long-term actions including 

leisure buses for children as well as compact city planning. 

Finally, the study mean that further work and surveys are needed for continued and developed work 

with children’s mobility. The area of children’s leisure travels should be raised both in planning 

documents and information, but also is media and larger forums. 

 

Keywords: children’s mobility, travel for children, school travel, leisure travel, travel habits, municipality 

planning, actions for sustainable travels, working methods for sustainable travels, Mobility 

Management.  
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Sammanfattning 
Barn reser mycket, precis som vuxna människor gör. En stor andel av barnens resor går till och från 

skolan, men utöver det sker även mycket fritidsresor till bland annat föreningsliv och 

idrottsanläggningar. Hur barn reser i vardagen påverkar både barns hälsa och utvecklande av 

självständighet. Med anledning av detta handlar detta examensarbete om just barns mobilitet och 

hållbara vardagsresor. Syftet är att lyfta barns olika resande samt inspirera och ta fram underlag för 

ett vidare arbete med barns mobilitet. 

Studien utfördes främst genom litteraturstudier samt enkätundersökningar. En resvaneundersökning 

gjordes tillsammans med Järfälla kommun för elever och föräldrar på Skälbyskolan, där frågorna 

undersökte resorna till skolan samt fritidsaktiviteter. En ytterligare enkät skickades ut till kommuner i 

nätverket ResSmart i Stockholmsområdet, och undersökta huruvida kommunerna arbetar med skol- 

respektive fritidsresor eller inte samt anledningar till detta. 

Resultatet av undersökningarna visar att gång och cykel är de vanligaste färdsätten till skolan, oftast 

själv eller tillsammans med jämnåriga. Skillnaden är dock stor gällande hur många barn som cyklar 

beroende på årstid, där endast en mycket liten andel cyklar på vinterhalvåret. Till fritidsaktiviteter är 

det överlägset vanligaste färdmedlet bil, vilket leder till att barnens självständighet kring dessa resor 

är låg. Anledningen till skjuts till fritidsaktiviteter är främst avståndet men även kopplat till tiden på 

dygnet och det generella familjepusslet. Vid skjuts till skolan uppgavs anledningen vara tidsbrist och 

att föräldrarna ändå skulle resa vidare med bilen. 

Vid jämförelse mellan förortsskolan Skälbyskolan och Gustav Vasa skola i Stockholms innerstad, syns 

att gång är det vanligaste färdsättet i båda områden. Däremot sker varken skjutsning eller cykling till 

Gustav Vasa skola, trots att anledningen till skjuts när den väl sker är densamma som vid Skälbyskolan. 

Gällande det kommunala arbetet är det fler kommuner som arbetar med hållbara skolvägar än barns 

fritidsresor. Dessutom skiljer sig arbetssättet, och vid arbete med fritidsresor nämns endast fysiska 

åtgärder och mjuka åtgärder saknas helt.  

Utifrån resultatet har åtgärdsförslag presenterats för ett utvecklat arbete inom området. För skolresor 

bör fokus ligga på att påverka föräldrarnas resvanor samt underlätta för vintercyklande. För fritidsresor 

föreslås istället att mycket åtgärder kopieras från skolvärlden, och där arbetet bör starta med 

inventering och resvaneundersökningar. Vidare föreslås att mjuka åtgärder ska introduceras, samt att 

komplexa och långsiktiga åtgärder som fritidsbussar och tätare stadsplanering är nödvändiga. 

Slutligen menar studien att vidare arbeten och arbete krävs för ett fortsatt utvecklat arbete med barns 

resor. Området fritidsresor behöver lyftas både i underlag och information men även i medier och i 

större forum. 

 

 

Nyckelord: barns mobilitet, barns resor, skolresor, fritidsresor, resvaneundersökning Skälbyskolan, 

kommunal planering, åtgärder för hållbart resande, arbetssätt för hållbart resande, Mobility 

Management.   
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1 Inledning 
Hållbar utveckling är ett aktuellt och brett ämne som idag behandlas inom de flesta områden både 

lokalt och globalt. Begreppet introducerades och spreds under 1980-talet, men på grund av 

komplexiteten finns än idag ingen entydig definition av begreppet. En vanligt förekommande definition 

är dock den från Brundtlandskommissionen, vilken säger att hållbar utveckling är en utveckling som 

tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfredsställa 

deras behov (Andrews & Granath, 2012). Vidare är begreppet hållbarhet idag indelat i tre 

grundaspekter; ekologisk-, social- respektive ekonomisk hållbarhet. Dessa sätts i relation i olika 

modeller. En modell menar att tyngden av de tre delarna är lika, medan en annan menar att det finns 

en intern hierarki där ekologiska hållbarheten ligger till grund för social hållbarhet, vilken i sig ligger till 

grund för ekonomisk hållbarhet (KTH, 2019). År 2015 fastställdes Agenda 2030 av samtliga då FN-

medlemsstater som ett globalt hållbarhetsarbete. Till grund för Agenda 2030 ligger 17 mål, så kallade 

Sustainable Development Goals, SDGs, som ska vara uppfyllda till 2030. Dessa behandlar fred och 

välstånd för människan och planeten, och inkluderar delmål och indikatorer för att se utveckling och 

nå målen (FN, 2017a). 

Ett av de 17 målen, SDG 11, behandlar hållbara städer och samhällen. Målet är att göra städer och 

människors bosättning inkluderande, säkert, resilient och hållbart till 2030. Delmål 11.2 innebär att 

det ska finnas säkra, prisvärda, tillgängliga och hållbara transportsystem för alla. Målet nämner 

vägsäkerhet och utveckling av kollektivtrafiken. Delmål 11.7 behandlar istället grönområden och 

allmänna ytor. Båda dessa delmål lyfter särskilt grupper med speciella behov. Här nämns kvinnor, 

funktionsnedsatta, äldre samt barn (FN, 2017b). Dessa målgrupper lyfts upp som extra utsatta även i 

svenska stads- och trafikplaneringsdokument, och behandlas exempelvis i Trafik för en attraktiv stad, 

TRAST (Boverket, Trafikverket & Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Vidare finns 8 80 Cities, en 

organisation som menar att om allt vi gör med våra allmänna ytor är välfungerande för en åttaåring 

och även en åttioåring, så är platsen bra för alla människor (880cities, 2019). 

I relation till Brundtlands-definition av hållbar utveckling och det faktum att dagens beteende inte ska 

äventyra nästa generation, är barns resvanor särskilt viktiga. Barnen är nästa generation, och därför är 

det viktigt att hållbarhetstänket kring bland annat mobilitet utvecklas ordentligt och att förutsättningar 

till detta finns. Vanor skapas redan i unga år, och det är ofta enklare att lära sig rätt från början än att 

lära om senare i livet. Att barn är en utsatt grupp i samhället och trafiken innebär att barns rörelsefrihet 

och mobilitet är begränsad. För att barn ska kunna resa hållbart, utan att utsätta sig själva, andra eller 

miljön för risker, krävs det att samhället är anpassat för barnens förutsättningar och förmågor.  

Barn har andra förutsättningar än vuxna. Att barn är mindre till kroppen är en faktor som försvårar för 

barn att se hela trafiksituationen, eftersom en bil täcker sikten helt. Synen, och även hörseln, är inte 

fullt utvecklade sinnen hos barn vilket försvårar överblicken ytterligare. Utöver det är barn mer 

spontana, saknar kontinuitet och har svårt att fokusera på flera saker samtidigt. Att röra sig i komplexa 

trafiksituationer blir därför mer riskfullt. Vidare påverkar barnens relation till vuxna barnens egen 

mobilitet. Barn litar på vuxna och att vuxna gör rätt, men biltrafiken sker inte alltid efter reglerna.  

En stor andel av barnens resor går till och från skolan, men utöver det sker även mycket fritidsresor till 

bland annat föreningsliv, idrottsanläggningar och kompisar. Hållbart resande i dessa 

vardagssammanhang är idag bristfälligt, och många barn och unga är beroende av sina föräldrar eller 

andra vuxna när det gäller resor som dessa. 

Det finns fler anledningar till att självständigt resande för barn är ett bättre alternativ än att resa 

tillsammans med en vuxen vilket ofta sker i bil. Självständigheten är en viktig faktor i sig, där barn som 
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från tidig ålder tar sig fram på egen hand utvecklar självständighet på ett annat sätt jämfört med barn 

som är beroende av vuxna. 

Utöver självständigheten är hälsoaspekten viktig när det gäller resor, och inte minst barns 

vardagsresor. Regelbunden aktivitet påverkar både barns nuvarande och framtida hälsa, fysiskt och 

psykiskt, med bland annat kondition och koordination samt minskad risk för aggressivitet eller 

depression. Utöver dessa effekter leder fysisk aktivitet även till förbättrad prestation och bättre 

testresultat i skolan. Hälsovinsten av fysiska aktiviteter är generellt större än de eventuella hälsorisker 

aktiviteten kan medföra (Berg, 2016). 

Det finns även direkt negativa effekter av att barn skjutsas med bil, som inte är kopplade till 

självständighet eller fysisk aktivitet. Olycksstatistiken har visserligen minskat markant sedan mitten av 

1900-talet (Trafikverket, 2012), men trafikolyckor sker fortfarande och många olyckor är direkt 

kopplade till bilar och angöring när föräldrar skjutsar. 

Med anledning av ovan beskrivna effekter, är det av stor vikt att aktivt arbeta med barns hållbara och 

säkra vardagliga resvägar. Under våren 2019 har ResSmart, ett nätverk bland Stockholmsregionens 

kommuner, ett tema som fokuserar på barns resor. ResSmart är en plattform för erfarenhetsutbyte 

och kunskapshöjning kring arbete med hållbara resor och Mobility Management. Nätverket i 

Stockholms län bestod 2018 av 23 medlemmar, varav 22 kommuner, samt Stockholms läns landsting, 

SLL, representerade via Trafikförvaltningen och Regionala cykelkansliet. Nätverkets sammankomster 

består av en halvdagskonferens samt fyra tematräffar varje år. Medlemmarna beslutar tillsammans 

om tema och träffarna formas enligt önskemål. Konferensen består av externa föreläsningar samt 

workshops, och även här är medlemmarna själva med och formar innehållet. Plattformen ResSmart 

representerar medparten av Stockholms läns kommuner och menar att detta ökar möjligheten för 

samverkan och att påverka beslutsfattare (Tyréns, 2017). 

1.1 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att lyfta barns olika resande samt inspirera och ta fram underlag 

för ett vidare arbete med barns mobilitet. Målet med arbetet är att i Järfälla undersöka barn och 

barnfamiljers vanor kring vardagsresor. Projektet inkluderar både skolresor och fritidsresor och syftar 

till att jämföra dessa två reseärenden när det gäller beteende och inställning. Ett delmål är att jämföra 

resandevanor i förortskommuner och stadsmiljö. Vidare är ett mål att undersöka kommuners arbete 

med frågor kring skol- och fritidsresande, med djupgående fokus på Järfälla kommun. Slutligen syftar 

arbetet till att diskutera åtgärder och aktörer för ett fortsatt arbete med hållbart resande för barn. 

1.2 Frågeställningar 
För att nå syftet och målet med undersökningen har specifika frågeställningar tagits fram. Dessa lyder: 

- Hur ser barns resandevanor ut i Stockholmsregionen? 

- Hur skiljer sig barns fritidsresor från skolresor när det gäller färdmedelsval och självständigt 

resande? Vad är anledningen till skillnaden? 

- Vilka barriärer finns för att föräldrar ska sluta skjutsa? 

- Hur ser Stockholmsregionens kommuners arbeten ut med skol- respektive fritidsresor? 

- Hur kan arbetet för barns hållbara resande utvecklas? Vilka åtgärder bör prioriteras inom de 

olika områdena för att nå hållbart resande, och vilka aktörer behöver engageras? 
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1.3 Definitioner och avgränsningar 
Projektet är begränsat till att undersöka barns vardagliga resor i Stockholmsregionen. 

Enkätundersökningen är begränsat till att undersöka barns resandevanor i mellanstadiet, årskurs 3-5, 

på Skälbyskolan i Järfälla kommun. Åldern är således begränsad till 9-11 år gamla barn. I 

litteraturstudien förekommer vissa andra avgränsningar i ålder, då tydligt uttalat. Även i jämförelsen 

med Gustav Vasa skola skiljer sig åldersbegränsningen något, och innefattar barn mellan 6-10 år. 

Begreppet fritidsresor är i denna studie begränsat att syfta till lokala eller regionala resor till och från 

institutionella verksamheter eller anläggningar, så som idrottsanläggningar eller annat uppstyrt 

föreningsliv, om inte annat uppges. Projektet behandlar inte att flygresor eller andra långväga 

semesterresor. 

1.4 Disposition 
Rapporten för detta examensarbete är indelat i fem större kapitel. I det inledande kapitlet beskrivs 

bakgrund och syfte med arbetet. Under inledningen presenteras även tidigare forskning om skol- 

respektive fritidsresor och färdmedelsfördelning under åren. Denna tidigare forskning innehåller 

statistik och siffror från tidigare resvaneundersökningar. 

Andra delen av rapporten tar upp de analytiska och teoretiska perspektiven som undersökningen och 

analysen utgår ifrån. Vidare presenteras i denna rapportdel även de metoder som använts för 

insamlande av data. Metoderna redovisas tillsammans med motivering kring metodvalet och allmän 

kritik mot metoderna nämns. 

Den tredje delen av rapporten presenterar resultatet av arbetet. I resultatdelen redovisas först den 

litteraturstudie som gjorts i projektet, följt av presentation av de två enkätundersökningarna som 

använts. Litteraturstudien inkluderar fakta om olika typer av skol- och fritidsresor, Järfälla kommuns 

plandokument samt tidigare åtgärder och effektbedömning av åtgärder. Här redovisas även resultatet 

från den telefonintervju som gjordes med en trafikplanerare på Järfälla kommun, samt information om 

den kontrasterande enkätundersökningen i Stockholms innerstad. 

Fjärde kapitlet i rapporten är en analytisk del, vilken utgår från perspektiven presenterade i del två. 

Här analyseras resultaten, följt av författarens egna tolkningar i form av åtgärdsförslag baserade på 

analysen. 

Det avslutande kapitlet innehåller en diskussion kring resultatet i relation till frågeställningarna. Här 

diskuteras även felkällor och en reflektion sker över studiens upplägg. Avslutningsvis presenteras även 

förslag på vidare studier inom ämnet. 
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1.5 Tidigare forskning 
Följande avsnitt presenterar tidigare forskning kring barns resvanor. Här redovisas andelen skol- 

respektive fritidsresor, och resultat från resevaneundersökningar från sent 1900-tal och framåt. 

1.5.1 Skol- respektive fritidsresor 
Det har under åren gjorts undersökningar som behandlar hur stor andel av det totala resandet som är 

dedikerad till olika ändamål och färdmedel. Barns resväg till skolan är ett aktuellt ämnes som idag 

undersöks av statliga myndigheter, kommuner och privata aktörer, nationellt och internationellt. 

Enligt den nationella resvaneundersökningen 2011-2014 (Trafikanalys, 2015a) var arbets- och 

skolresor den vanligaste restypen och utgjorde nästan hälften av huvudresorna. Den näst vanligaste 

resan, en tredjedel av totala antalet, gjordes av fritidsändamål. Fritidsresor innebar här resor för att 

besöka vänner, delta i föreningsliv, rekreation eller kulturella aktiviteter. Totalt sker det ca. 1,3 

miljarder fritidsresor per år, jämfört med 2,2 miljarder arbets- och skolresor. 

Per person och vecka sker i snitt 2,1 fritidsresor, där det sker något fler i tätorter nära städer jämfört 

med i städerna själva. Nästan hälften av alla fritidsresor sker genom att gå, vilket gör gång till det 

vanligaste färdsättet för fritidsresor totalt. De andra och tredje vanligaste färdmedlen för fritidsresor 

är med bil, som förare respektive passagerare (Trafikanalys, 2018b). När det kommer till fritidsresandet 

för barn sker enligt en äldre undersökning av Trivector (Neergaard & Schmith, 2007) en knapp femtedel 

av barn mellan 6-15 års ålders resor till fritidsaktiviteter. En dryg femtedel sker istället för att träffa 

kompisar eller släkt. Av resorna till och från fritidsaktiviteter sker cirka hälften med bil, följt av cirka en 

tredjedel med cykel. Detta hänger ihop med att hälften av barnen som har en regelbunden 

fritidsaktivitet tar sig aldrig dit på egen hand, medan cirka en tredjedel alltid eller oftast tar sig till 

aktiviteten själv. 

1.5.2 Gång och cykel 
I en undersökning från 1985 granskades huruvida barns rörelsefrihet att resa själva har förändrats som 

effekt av utförda åtgärder. Både innan och efter åtgärderna gick 94 % av 7-9 åringarna självständigt, 

utan föräldrar, till skolan. När det gäller cykling utan vuxet sällskap var det runt hälften av 7-9 åringarna 

och drygt 90 % av 10-12 åringar som cyklade till skolan själva. För resor till idrottsplatser var det ca 30 

% och 75 % av förskolebarnen respektive skolbarnen mellan 7-9 år som gick själva. Cykelresor till 

idrottsplatser var något lägre med ca 25 % för förskolebarnen, ca 60 % för 7-9 åringar och knappt 95 

% för 10-12 åringarna (Spolander, 1985). 

Trafikanalys (2015b) har sammanställt de nationella resvaneundersökningarna gjorda mellan 1995-

2014. Enligt sammanställningen har barn och ungas cyklande, mätt i färdlängd per invånare, generellt 

minskat över tid. Barn i åldern 6-14 år cyklade i snitt 42 % kortare sträckor per person enligt 

undersökningen gjord 2011-2014 jämfört med undersökningen 1995-1998. Att barns cyklande minskat 

är även resultaten av VTI:s cykelhjälmsobservation gjorde mellan 1988-2015. I genomsnitt minskade 

cyklingen med 30 % i undersökta grundskolor, och 60 % i bostadsområden, där barn under 6 års ålder 

resor till och från skolan/fritids samt lek och fritidscykling analyserats. Trots att cyklandet minskade för 

barn mellan 7-14 års ålder, var de fortfarande den åldersgruppen som gör flest resor med cykel jämfört 

med andra (Niska et. al., 2017). 

Vidare minskade antalet skolresor med cykel, oavsett sträcka, med hela 48 % mellan 1995-2014. Detta 

innebär också att andelen skolresor som görs med cykel som färdsätt har minskat från 24 % 1995-1998 

till 14 % 2011-2014. Däremot har den genomsnittliga sträckan för de som väl cyklar ökat. I mitten av 

1990-talet var medellängden på skolresor med cykel 1,6 km lång och ett decennium senare var 

motsvarande sträcka 1,9 km (Trafikanalys, 2015b). Detta innebär att det är färre barn som cyklar till 
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skolan men att de som faktiskt cyklar färdas en längre stäcka. Anna Niska (et. al.) menar i en rapport 

för VTI att en förklaring kan vara det fria skolvalet (Niska et. al., 2017). Friskolereformen genomfördes 

redan 1992 men under första läsåret var det endast 1 % av grundskoleleverna som gick i en friskola. I 

början av 2000-talet var andelen uppe i 5 %. Därefter ökade andelen ytterligare och läsåret 2012/13 

var det 13,3 % av grundskoleelever som gick i friskola (Friskolornas Riksförbund, u.d.). Niska hos VTI 

(2017) menar dock att det finns fler anledningar till förändring. Fler bilar i hushållen, synen på 

föräldraskap och hur föräldrar ser på barns trafikförmåga och säkerhet i trafiken är sådana faktorer. 

När det gäller cykelns användning till fritidsresor menar Niska med flera att fritidscyklandet har minskat 

mer än cykelresorna till och från skolan. De självständiga resorna är färre under fritiden jämfört med i 

samband med skolan, något som förklaras med att barns aktiviteter är lokaliserade längre bort än 

tidigare vilket gör att bilen anses mer nödvändig. 

I Figur 1 nedan visas en tidslinje kring andelen cykelresor. Resultaten för 1985 är tagna från Spolander 

(1985) och för 1995 samt 2014 från Trafikanalys (2015b). Observera att sammanställningen kan vara 

missvisande då olika undersökningar jämförs med varandra oavsett urval av respondenter. 

 

Figur 1. Barns cyklande till skolan under åren (Spolander, 1985) (Trafikanalys, 2015b) . 

 

1.5.3 Kollektivtrafik 
Att resa med kollektiva färdmedel är det tredje vanligaste färdmedlet i Sverige, efter bilresor och att 

ta sig fram på egen hand med hjälp av gång eller cykel. Bland de kollektiva resorna är resor till och från 

arbetet och skolan flest. Vidare gör boende i storstäder fler kollektivtrafikresor än andra och barn gör 

en lägre andel av sina resor med kollektivtrafik jämfört med befolkningen i snitt. (Trafikanalys, 2018b). 

Hushåll med barn använder generellt mindre kollektiva färdmedel än hushåll utan barn (Smidfelt 

Rosqvist & Wenneberg, 2018). 

1.5.4 Bil och skjutsning 
Privatbilismen fick sitt stora genombrott i Sverige under 50-talet. Mellan 1950 och 1959 fyrdubblades 

svenskarnas bilinnehav och vid övergången till 60-talet var antalet bilar i Sverige över en miljon. I 

början av 70-talet var Sverige bland de biltätaste länderna i Europa (SCB, 2017). 
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Enligt en undersökning kring skjutsande med bil, uppger flertalet föräldrar att de själva gick till skolan 

när de var små medan dem idag skjutsar sina egna barn. Föräldrar menade att anledningen till att 

vanan förändrats var den förvärrade trafiksituationen. En annan kommentar var att det är skillnad på 

”barntänk” och ”föräldratänk”, och att trots att föräldrar vet att de själva gick ensamma i en viss ålder 

har det mer insikt nu som vuxna och vill inte låta deras egna barn göra detsamma. Vidare hänger 

bilinnehavet och färdmedelsvalet starkt samman, där hushåll som har tillgång till bil använder andra 

färdmedel i mindre utsträckning. De som vanemässigt åker bil väljer oftast bara bort bilen om alkohol 

ska konsumeras. Nya vanor uppstår annars bara vid större förändringar som byte av jobb eller flytt av 

bostad (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013).. Finns bil i hushållet är motivationen att gå till 

skolan, oavsett ålder eller kön, mindre än annars (Vidimlic, 2018). 

Hushåll med barn reser mer med bil jämfört med hushåll utan barn. Flera studier pekar på att kulturen 

idag innebär att ”en god förälder skjutsar”. Vidare är det fler kvinnor än män som skjutsar sina barn 

(Smidfelt Rosqvist & Wenneberg, 2018). Föräldrar som skjutsar barn uppfattar ofta trafiksituationen 

som värre jämfört med de föräldrar som tillåter sina barn att resa självständigt. Samtidigt bidrar varje 

bil som skjutsar till att trafiksituationen blir värre (Westman, 2017). 

Försäkringsbolaget If gör varje år sedan 2007 en undersökning bland Sveriges grundskolerektorer kring 

trafiksituationen runt skolorna (If, u.d.). I undersökningen 2007 uppgav hälften av rektorerna för låg- 

och mellanstadieskolorna att trafikmiljön vid skolan var ett problem, och närmare en fjärdedel av de 

tillfrågade sa att det inträffat en incident eller olycka kopplad till trafiken under deras tid på skolan 

(Hernadi, 2007). Elva år senare, 2018, uppgav 28 % av rektorerna att de varit med om en trafikincident, 

och hela 60 % anser att trafiksäkerheten är ett problem. I de två senaste undersökningarna uppgav 

mellan 45-50 % att föräldrar var den största trafikrisken, och mellan 40-45 % sa att föräldrar lämnar 

barn på trafikfarliga platser. Biltrafiken kring skolorna 2018 jämfört med tre år tidigare anses vara för 

det mesta oförändrad, men 40 % uppger att det är mer trafik senare år. Andelen elever som blev 

skjutsade 2018 jämfört med 2015 uppgavs också vara mestadels oförändrat, men där 38 % sa att en 

ökning skett och endast 5 % att det skjutsas mindre idag (If, 2018). 

Riksidrottsförbundets sammanställning av en undersökning från 1998 och en från 2005 visar att 

andelen 13-20 åringar som får skjuts till träningen har ökat. År 1998 var det 38 % som får skjuts, och 

sju år senare var motsvarande siffra 47 %. I samma undersökning syns att andelen som går har minskat 

under samma tid (Riksidrottsförbundet, 2005). Enligt en undersöknings från 2004 om skjutsande till 

idrottsaktiviteter var det en femtedel av de tillfrågade föräldrar som skjutsade till match eller tävling 

1-4 gånger per år, och drygt en fjärdedel som skjutsade 1-4 gånger i månaden (Riksidrotsförbundet, 

2004). En senare undersökning om resor till fritidsaktiviteter i Huddinge kommun visar att majoriteten 

av skjutsresorna är kortare än 5 km, och att 40 % av de som bor på mindre än 1 km avstånd från 

idrottshallen blir skjutsade ibland (Vidimlic, 2018). 
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2 Perspektiv och metoder 
I detta kapitel redovisas analytiska och teoretiska perspektiv som den senare analysen utgår ifrån samt 

de i arbetet använda metoderna. Innan de specifika metoderna för detta examensarbete presenteras, 

följer en presentation om de teoretiska ramverk som legat till grund för metodvalen. 

2.1 Analytiska och teoretiska perspektiv 
I detta kapitel presenteras ett antal analytiska och teoretiska perspektiv, utifrån vilka undersökningens 

resultat senare analyserats.  

2.1.1 Val av färdmedel 
År 2008 fastställde Sveriges riksdag de transportpolitiska målen. Det övergripande målet handlar om 

att säkerhetsställa en samhällsekonomiskt effektiv och långsiktigt hållbar transportförsörjning, och 

utöver det övergripande målet finns två delmål. Funktionsmålet har sin utgångspunkt i begreppet 

tillgänglighet och behandlar utöver det även kvalité och jämställdhet. Hänsynsmålet handlar istället 

om säkerhet, hälsa och miljö och syftar till att begränsa de negativa effekterna som trafiken kan 

medföra (Trafikanalys, 2018a). 

Det finns flera teorier och undersökningar om vilka faktorer som är avgörande i personers val av 

färdmedel. Tillgängligheten är i sig en omskriven sådan faktor. Geurs och Van Wee (2004) identifierade 

fyra delkomponenter av tillgänglighet, presenterade i Figur 2 nedan. Den första, 

markanvändningskomponenten, speglar den rumsliga fördelningen och utbudet av potentiella resmål, 

som bostäder, arbete och skolor. Den andra komponenten är transportsystemet i sig, med den kostnad 

i tid och rum som en förflyttning mellan två platser innebär. Exempel som ges är väntetid och restid. 

Vidare är tidsrestriktioner en komponent, vilken inkluderar bland annat öppettider och 

nödvändigheten att vara på en viss plats en viss tid. Den sista delkomponenten som identifierats inom 

tillgänglighetsbegreppet är de individuella förutsättningarna och preferenserna, vilka varierar med 

bland annat ålder, kön, inkomst och hälsotillstånd. 

Detta teoretiska perspektiv är inte enbart framtaget med syfte att analysera barn och deras resor, men 

perspektivet är applicerbart även på denna målgrupp. Både markanvändning, transportsystemet, 

tidsrestriktioner samt individuella förutsättningar är aspekter som direkt kan appliceras på barns 

mobilitet. Perspektivet kan till viss del svara på frågeställningar kring och förklara varför barns olika 

resor ser ut som de gör, och likaså peka på bakomliggande anledningar till att föräldrar skjutsar.  

 

Figur 2. Tillgänglighetens fyra delkomponenter. Egen bearbetning av (Geurs & van Wee, 2004). 
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Ett vanligt förkommande perspektiv, med utgångspunkt i Random Utility Maximization, (RUM), -teorin, 

är att individer väljer det färdmedel som ger den största nyttan. Prognosmodeller är ofta baserade på 

RUM-teorin, och inkluderar faktorer som kostnad, restid, bekvämlighet, status och miljöpåverkan. Då 

det är näst intill omöjligt att konkretisera samtliga attribut som påverkar varje individs val, använder 

modeller baserade på bland annat RUM-teorin en slumpvariabel för korrigering. Ett svenskt 

modelleringssystem baserat på RUM är Sampers. Sampers har identifierat sju faktorer som viktiga i 

påverkan på färdmedelsval. Dessa är demografiska variabler, variabler för arbete, bilinnehav och 

körkort, variabler för helg och säsong, villa, inkomst och viktad tillgänglighet (Trafikanalys, 2018b). 

Ajzen (Ajzen, 1991) har tagit fram Theory of planned behavior, TPB, som, till skillnad från RUM, 

förklarar hur attityder och normer påverkar individers resvanor. TPB är inte uteslutande en teori som 

behandlar resvanor, utan socialt beteende generellt. Det teoretiska perspektivet menar att en 

kombination av attityden till beteendet, subjektiva normer och upplevd kontroll av beteende 

tillsammans med avsikten leder till det slutgiltiga beteendet. Perspektivet kan trots allt kopplas till 

resvanor, och även specifikt till barns resvanor, där både barnens egna samt föräldrarnas attityder och 

normer samt föräldrarnas kontroll över barnens resor kan analyseras i relation till teorin. Detta kan 

sättas i relation till varför barn reser som de gör och varför föräldrar skjutsar.  

Det finns analytiska perspektiv som djupare förklarar barn och ungas resvanor. En artikel i Svensk 

Idrottsforskning visar en sammanfattad modell på vad som påverkar valet av transportmedel till skolan 

för barn och ungdomar. Enligt modellen, sammanfattad i Figur 3, utgår beslutet om transportsätt från 

yttre faktorier och transportalternativ, via individuella faktorer hos barn och föräldrar. De yttre 

faktorer som presenteras är distansen, trafiksäkerhet, skolans storlek och policys, den byggda miljön 

samt sociala interaktioner med andra barn.  De individuella förutsättningarna för barn och ungdomar 

är här barnets ålder, egen fysiska förmåga och självständighet samt egna attityder och uppfattningar 

om aktiv transport. Föräldrarnas påverkande faktorer är attityder och vanor, uppfattningar om 

säkerhet och förmåga samt egenskaper som inkomst och tillgång till bil (Schantz & Ek, 2012). 

 

Figur 3. Modell för barns färdmedelsval till skolan. Egen bearbetning av (Schantz & Ek, 2012). 
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2.1.2 Planeringsteori och riktlinjer för kommunal trafikplanering 
Taylor (1998) skriver i sin bok Urban Planning Theory since 1945 att stadsplanering under 

efterkrigstiden övergripande beskrevs som fysisk planering med design. Denna beskrivning hade tre 

koncept som grund, där det första innebar att stadsplanering är fysisk planering och det andra menade 

att design är centralt för stadsplanering. Det tredje var ett antagande att stadsplanering alltid innebär 

större ”masterplaner” och planritningar på detaljerad nivå. Enligt Taylor ökade kravet på 

medborgarinflytande under 70-talet, och under 90-talet uppmärksammades miljöproblemen och 

hållbar utveckling som ett politiskt begrepp i planeringen (Khakee, 2006). Dagens planerare följer ett 

antal olika analytiska och teoretiska perspektiv, riktlinjer och modeller i sitt arbete. 

ÅVS och fyrstegsprincipen 

Åtgärdsvalsstudier, ÅVS, är ett arbetssätt framtaget av Trafikverket. En ÅVS tar hänsyn till samtliga 

trafikslag och sker tidigt under planeringsprocessen. Arbetssättet grundar sig på kommunikation med 

kommuner och regioner för att dela erfarenhet och kunskap, och tillsammans hitta en helhetsbild och 

förslag på hållbara åtgärder. Arbetet kring en ÅVS sker i fyra olika faser; initiering, förståelse av 

situationen, prova tänkbara lösningar och till sist forma en inriktning och rekommendera åtgärder. 

I det tredje steget, prova tänkbara lösningar, används Fyrstegsprincipen (Trafikverket, 2018a).  

Fyrstegsprincipen tillämpas för att säkerhetsställa en god resurshållning, där varje steg täcker in olika 

aspekter och skeden i utvecklingen av infrastruktur och transportalternativ. De fyra stegen är tänk om, 

optimera, bygg om och bygg nytt, och visas i Figur 4 nedan. Att tänka om innebär att överväga åtgärder 

som påverkar resebehovet, snarare än att direkt påverka infrastrukturen. Detta kan vara till exempel 

information, avgifter eller markanvändning. Med optimering menas att genomföra åtgärder som 

optimerat användandet av den redan befintliga infrastrukturen, som att öka turtätheten, inför 

bussfiler eller signalprioritering vid korsningar. Det tredje steget, bygg om, innebär begränsade 

ombyggnationer. Exempel på detta är breddning av befintliga vägar eller förlängning av plattformar. 

Det sista steget är att bygga helt ny infrastruktur med större investeringar, och ska endast göras om 

det inte går att åtgärda problemet genom någon av de tre tidigare stegen (Trafikverket, 2018b). Steg 

1 och 2, att tänka om och att optimera, är de steg i Fyrstegsprincipen som stödjer arbetet mot hållbart 

resande (Trafikverket & Sveriges kommuner och landsting, 2010). Fyrstegsprincipen är ett perspektiv 

som är relevant för att analysera kommuners arbetssätt inom trafikplanering. Perspektivet kan 

användas för att jämföra arbetssättet mellan olika restyper, färdmedel och målgrupper, där 

arbetssättet kan sättas i relation till de olika stegen inom principen.  

 

 

Figur 4. Fyrstegsprincipen (Hammarlund, 2016) 
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Mobility Management 

Mobility Management, MM, är ett teoretiskt koncept för beteendepåverkan inom transportområdet, 

med syftet att påverka bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. 

Konceptet kan direkt länkas till steg ett i Fyrstegsprincipen. MM utvecklades på europeisk nivå och 

under EU-projektet MAXimise Mobility Management, MAX, 2006–2009, vilket var en fortsättning på 

tidigare projektet MOMENTUM från slutet av 90-talet. Här definierades Mobility Management enligt 

nedan: 

”Mobility Management (MM) är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 

bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. Grundläggande för Mobility 

Management är “mjuka” åtgärder, som information och kommunikation, organisation av tjänster och 

koordination av olika partners verksamheter. “Mjuka” åtgärder förbättrar ofta effektiviteten hos 

“hårda” åtgärder (som till exempel nya spårvagnslinjer, vägar eller cykelbanor). Mobility Management-

åtgärder (jämfört med “hårda” åtgärder) kräver inte nödvändigtvis stora finansiella investeringar och 

de kännetecknas samtidigt av ett bra kostnads/nyttokvot.” (Sixth Framework Program, 2009) 

I Sverige används ofta en nedkortad definition av begreppet som lyder ”Mobility Management är 

mjuka åtgärder för att påverka resan innan den har börjat.”. MM är ett komplement för traditionell 

trafikplanering, och till skillnad från vanlig trafikplanering som är hårdvaru- och tillgångsorienterad i 

sina åtgärder är MM mjukvaru- och efterfrågeorienterad. MM-åtgärder fungerar ensamma, men är 

effektivare att använda i kombination med hårda åtgärder, till exempel genom att kombinera 

kampanjer med infrastrukturella arbeten (Trafikverket & Sveriges kommuner och landsting, 2010). 

Björk (2005) har tagit fram en modell på hur MM-åtgärder leder till resultat, vilken visas i Figur 5. 

Mobility management-åtgärden är inte fullföljd innan attitydförändringen resulterat i ett förändrat 

beteende. 

 

Figur 5. Teoretisk tillämpningen av Mobility Management. Egen bearbetning av (Björk, 2005) 

 

Även konceptet kring Mobility Management kan sättas i relation till kommunernas sätt att arbeta. 

Perspektivet kan analyseras med ingång i hur mjuka respektive hårda åtgärder används inom olika 

arbetsområden i den kommunala trafikplaneringen.   
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2.2 Metod 
Flertalet metoder användes för att samla in underlag till projektet. Metoderna innefattar en 

litteraturstudie, enkätundersökningar samt intervjuer. Utöver metoderna för insamlande av data är 

den efterföljande analysen en viktig del av studien, där jämförelse och paralleller dras mellan 

resultaten av enkätundersökningarna samt litteraturen och de analytiska perspektiven. Nedan 

presentera varje delmetod djupare tillsammans med en motivation till varför metoderna använts. 

 

2.2.1 Litteraturstudie 
En av de huvudsakliga metoderna för detta arbete är en övergripande litteraturstudie. 

Litteraturstudien redovisar litteratur om barns resor, det kommunala arbetet kring barns resor samt 

åtgärder och effektbedömning. Litteraturstudien som gjordes hade främst en kvalitativ riktning, 

medan de kvantitativa resultaten från tidigare studier istället presenterats i kapitel 1.7 Tidigare 

forskning. Syftet med litteraturstudien var att redovisa hittills känd information, samt att upptäcka 

vilka fakta, kopplingar och jämförelser som saknas inom ämnet. Aktuell litteratur var därmed 

nödvändig att samla in för att få bakgrund och djup till det efterföljande enkätresultatet med 

tillhörande analys. 

Sökord som användes var bland andra följande: skolväg, skolresor, fritidsresor, resvanor, barn och 

unga, barn och ungdomar, skolskjuts, färdmedel, trafikplanering, Mobility management, 

åtgärdsförslag och effektbedömning. Även engelska sökord användes, däribland leisure travel och 

travel behavior. För att söka litteratur användes främst Google, Google Scholar och databasen via 

KTH:s bibliotek, samt mer inriktade sökfält på specifika hemsidorna för Trafikverket och Järfälla 

kommun. Urvalet för att slutligen välja relevanta artiklar baserades främst på abstract och 

innehållsförteckningar, samt till viss del sökmotorn där specifika begrepp söktes direkt inom ett längre 

textdokument. Den specifika informationen om enkätundersökningen, samt resultatet, för Gustav 

Vasa skola mottogs via mejl från Stockholm Stads trafikplaneringskontor. 

2.2.2 Enkätundersökningar 
En kort, digital enkät skickades ut via mejl i mitten av mars till de 22 medlemmarna i Stockholms län 

som är en del av nätverket ResSmart. Av dessa var 18 medlemmar kommuner, vilka var den egentliga 

målgruppen för enkätutskicket. Tiden att fylla i enkäten var begränsat till tre veckor, alltså 15 

arbetsdagar. Anledningen till att enkäten valdes att skickas till ResSmart-kommunerna var för att 

nätverket under våren behandlade ämnet kring barns mobilitet och var insatta i ämnet, samt att det 

var en relativt enkel målgrupp att nå via kontakter på Tyréns. Eftersom alla kommuner i ResSmart-

nätverket ligger i en storstadsregion var förutsättningarna och mobilitetsmönstret relativt lika och 

jämförbara, till skillnad från resmönstret i andra kommuner i Sverige.  

Frågorna var utformade att fråga efter respondenternas beteende samt om eller hur ofta 

respondenten utfört en viss aktivitet. Därmed bestod enkäten av frågetypen beteendefrågor (Persson, 

2016). Metoden med digitala enkäter till kommunerna valdes av fler anledningar. Dels valdes 

enkättypen av miljöskäl, dels av enkelhet och tillgänglighet. Digitala enkäter ansågs enkla att skicka ut, 

enkla att fylla i, enkla att skicka in samt enkla att sammanställa. Ett diskuterat alternativ till ett 

enkätutskick var att intervjua samtliga kommuner. Detta alternativ valdes bort eftersom det ansågs 

mer tidskrävande för både kommuner och författaren till denna rapport. Eftersom intervjuer ansågs 

mer tidskrävande värderades även risken att inte hinna med dessa, vilket avgjorde valet och att 

metoden som användes blev digitala enkäter. 

Den första frågan i enkäten efterfrågade namn på kommunen som svaren tillhörde. Ingen fråga i 

enkäten var dock obligatorisk, och därmed fanns alternativet att svara anonymt. Generellt bestod 
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enkäten av två huvudfrågor om huruvida kommunen arbetade aktivt med skolvägar respektive 

fritidsresor eller inte. Här valdes att ha fyra svarsalternativ istället för endast ett ja- och ett nej-

alternativ. Detta med anledning att det var av intresse att tydligare få reda på i vilket stadie som 

kommunerna var i planeringen eller utförandet av arbetet, samt att få heltäckande svarsalternativ 

kring detta. Kritik mot de flera svarsalternativen kan dock vara att de inte tydligt var varandra 

uteslutande, vilket förklaras i SCB:s rapport om enkätundersökningar (Persson, 2016). Frågorna med 

svarsalternativ följdes av öppna frågor med plats för mer förklarande och kvalitativa svar, detta med 

syfte att få med information kring respondenternas svar på de tidigare frågorna med svarsalternativ. 

Kritik som tas upp av SCB om öppna frågor är att det är mer krävande, både för respondenten och för 

den som ska göra efterarbetet och analysera svaren. Vidare menar SCB dock att öppna svarsalternativ 

kan motverka skevhet och att respondenterna påverkar svaren i någon riktning, vilket är en risk vid 

svarsalternativ där rutorna indirekt eller direkt förmedlar vad som är normalt eller okej (Persson, 

2016). Enkäten som helhet var utformad att likna en pappersenkät, och inga interaktiva funktioner 

fanns. Enkäten hade kunnat vara interaktiv, där de olika öppna frågorna dykt upp beroende på svar på 

flersvarsalternativfrågan. Enkäten finns i sin helhet i Bilaga 1. 

Utöver kommunenkäten utfördes ytterligare en enkätundersökning. Detta var en sedan tidigare 

planerad resvaneundersökning i Järfälla kommun, som under våren 2019 gjordes på Skälbyskolan 

belägen i ett villaområde i Barkarby-Skälby. Anledningen till att Skälbyskolan valdes som underlag var 

alltså för att Järfälla sedan tidigare bestämt att undersöka denna skola. Järfälla kommun tog, efter att 

ha fått information om detta examensarbete via ResSmart, kontakt med Tyréns och var intresserade 

av ett samarbete. Eftersom Järfälla kommun är belägen i Stockholms län och är en del av ResSmart, 

ansågs Skälbyskolan vara en relevant, aktuell och lättillgänglig skola att undersöka. Vidare ansågs 

grundskolan i Järfälla vara en representativ skola bland Stockholms grann- och förortskommuner. Att 

undersökningen sedan tidigare var planerad och att den utfördes av en extern aktör ansågs effektivt 

och tidsbesparande. Enkätundersökningen gjordes direkt via Järfälla kommun, men innan utskick 

reviderades enkätens utformning och innehåll i samverkan mellan kommunen och författaren till detta 

examensarbete. Undersökningen bestod av två enkäter, där en var riktad till elever i årskurs 3-5 och 

den andra till föräldrarna till samma barn. Enkäten riktad till föräldrarna skickades ut som en digital 

enkät i mitten av februari 2019 och fanns tillgänglig under tre veckor. Enkäten riktad till eleverna fylldes 

i på skoltid under samma tidsperiod. Båda enkäterna undersökte främst elevernas resandevanor till 

och från skolan, men ett par frågor behandlade även fritidsresor. Det varierade om frågorna var 

obligatoriska eller valfria, eftersom en del frågor var följdfrågor beroende på tidigare svar. Enkäterna 

finns i sin helhet i Bilaga 2 (elevenkät) och Bilaga 3 (föräldraenkät). 

Järfälla kommun ansvarade för utskick och spridning av informationen kring enkätundersökningen. Ett 

informationsblad skickades ut till föräldrarna via mejl, och barnen informerades via lärarna som fått 

informationen via rektorn som var kontaktperson på skolan. I informationen framgick inte att 

resultatet skulle användas för ett examensarbete.  Detta innebar att det så kallade informationskravet 

inte fullföljdes. Till följd av respondenternas ovetande om att resultatet användes i ett examensarbete, 

fullföljdes heller inte samtyckeskravet. Eftersom eleverna som medverkade är minderåriga, borde 

föräldrarna lämnat samtycke åt barnen. Då enkäterna var anonyma och likaså resultatet som 

användes, men att författaren av examensarbetet fick tillgång till inhämtade data, kan diskuteras 

huruvida konfidentialitetskravet uppfylldes delvis eller inte alls. Däremot kan nyttjandekravet anses 

vara uppfyllt eftersom insamlade data enbart används för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002).  

En komparativ enkätundersökning från Gustav Vasa skola i Vasastan användes som komplement till 

undersökningen i Skälbyskolan. Innerstadsskolan Gustav Vasa valdes eftersom förutsättningarna där 
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såg ut att skilja sig från skolan i förortskommunen Järfälla, och det var av intresse att jämföra olika 

typer av stadsmiljöer.                                                                                       

2.2.3 Intervju 
En telefonintervju gjordes den 25 april med Järfällas trafikplanerare Joanna Saber. Anledningen till 

intervjun var att få fördjupad förståelse kring kommunens arbete med säkra skolvägar och hållbara 

fritidsresor, utifrån kommunens svar på tidigare utskickad enkät. Att Järfälla kommun intervjuades 

berodde på det sedan tidigare startade samarbetet med resvaneundersökningen. Saber intervjuades 

då hon hade en relevant befattning på kommunen och eftersom hon var ansvarig för den pågående 

enkätundersökningen. Med anledning av de senare var Saber enkel att få tag på efter redan påbörjat 

samarbete, och att ha en intervju med henne ansågs mindre krävande jämfört med andra aktörer inom 

Järfälla eller andra kommuner. 

Telefonsamtalet för intervjun tog 21 minuter och uppskattningsvis bestod 90 % av tiden att förmedla 

och svara på intervjufrågorna. Intervjufrågorna var öppna frågor, där majoriteten förberetts men några 

följdfrågor tillkom under tiden. Anteckningar fördes kontinuerligt under intervjun, där temaord, 

begrepp, och kortare meningar skrevs ner. Ingen inspelning eller transkribering utfördes. Efter att 

intervjun avslutats lästes samtliga anteckningar igenom och justerades till ett tydligare och mer 

flytande textflöde. Vidare användes de mer utförliga anteckningarna till rapportskrivandet. 

2.2.4 Analys  
Analysen av kommunenkäten valdes att göras som en kombination av kvalitativa och kvantitativa 

metoder (Rogers et. al., 2017). Detta eftersom enkäten och därmed svaren innehöll både ”ja och nej”-

alternativ, samt öppna frågor med kvalitativt innehåll. Den insamlade kvalitativa data analyserade med 

fokus på mening, och kvantifierades under analysens gång. 

Även analysen av resultatet från enkätundersökningen i Skälbyskolan gjordes både kvalitativt och 

kvantitativt, med anledning av de olika typer av frågor (flersvarsalternativ, öppna frågor etcetera) i 

enkäten. Denna analys innebar även komparativ metod, där enkätresultatet från Skälbyskolan direkt 

jämfördes med Gustav Vasa skola. Analysen av de två resvaneundersökningarna från Skälbyskolan och 

Gustav Vasa skola fokuserade på val av färdsätt, barns självständiga resande, önskat resande och 

föräldrars anledning till att skjutsa till skolan. Den komparativa analysen innebar utöver jämförelsen 

mellan de två skolorna även en jämförelse mellan enkätundersökningens resultat och resultat från 

litteraturstudien. 

Resultaten analyserades med utgång från de analytiska och teoretiska perspektiven, presenterade i 

kapitel 2.1. Sammanställningar av de olika delresultaten gjordes och dessa analyserades i sin helhet. 

Valet av perspektiv gjordes efter att enkätundersökningarna skickats ut, vilket innebar att 

grundperspektiven till analysen valdes utifrån det förväntade resultatet. Analysen av resultatet från 

enkätundersökningen i Skälbyskolan, samt den komparativa analysen med Gustav Vasa skola, utgick 

ifrån perspektiven som berör tillgänglighetens olika komponenter samt perspektivet kring vilka 

faktorer som påverkar barns resor till skolan. Här försökte alltså resultaten kopplas till och förklaras i 

relation till vad de teoretiska perspektiven menade, där anledningen till att barn reser som det gör i 

Skälbyskolan och Gustav Vasa skola sattes i relation kring teorin kring ämnet. Resultatet från 

kommunerna analyserades istället från de teoretiska perspektiv som behandlade Fyrstegsprincipen 

och Mobility Management, där kommunernas arbetssätt sattes i relation till dessa mallar för arbeten 

med hållbar trafikplanering.  
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3 Resultat  
I detta kapitel redovisas resultatet för undersökningen. Först redogörs informationen som är hämtad 

via litteraturstudier, och därefter presenteras resultaten från kommunenkäten, intervjun samt 

resvaneundersökningen i Skälbyskolan. 

3.1 Litteraturstudie 
Resultatet från litteraturstudier är indelat i två delar. Först redovisas litteratur kring barns resor, 

inklusive skolresor och fritidsresor. Därefter presenteras litteratur om det kommunala arbetet i 

aktuella kommuner, följt av en del om åtgärder och effekter. 

3.1.1 Barns resor 
Nedan redovisas litteratur som rör barns resor. Delkapitlet behandlar skolresor samt fritidsresor. 

3.1.1.1 Skolresor 

Barns skolresor är ett omskrivet ämne med flera olika komponenter som påverkar resandet. Här 

redovisas information om skolskjuts, kollektivtrafikens inriktning mot skolbarn samt aktiva 

skoltransporter. I detta kapitel redogörs även för en enkätundersökning på Gustav Vasa skola i 

Stockholm. 

Skolskjuts 

År 1924 lades en motion till riksdagen om att stadsbidrag till skolskjuts bör ges ut. Detta trädde i kraft 

år 1926, och innebar att stadsbidraget skulle stå för 50 % av den totala kostnaden för skolskjuts. 

Bidraget gavs till barn med lång eller svår skolväg, och där man dessutom kunde påvisa att kostnaden 

för skolskjutsen medförde besparingar för skolväsendet i stort. Skolskjutsens införande innebar 

nedläggning av mindre lokala skolor, vilket gav ekonomiska vinter. Under 1900-talet reviderades lagen 

flertalet gånger, parallellt med stora förändringar inom hela skolväsendet. Först på 90-talet började 

bekvämlighet som långa väntetider samt hållplatsens utformning och placering att diskuteras 

(Gummesson, 2003). Idag är kommuner enligt lag skyldiga att anordna gratis skolskjuts till elever som 

behöver detta utifrån avstånd, trafikförhållanden och funktionsnedsättning.  Rätten till skolskjuts är 

begränsad till elever som går i den skola som kommunen placerat eleven i, och gäller alltså inte för 

friskolor (Sveriges Riksdag, 2018).  Avståndet för att bevilja rätten till skolskjuts är upp till varje 

kommun, och en undersökning av Trafikverket (dåvarande Vägverket) visade att avståndet varierade 

mellan åldern och årskursen för eleverna. För årskurs 1-3 var det vanligaste minsta avståndet 2 km för 

att beviljas skolskjuts, för årskurs 4-6 var det 3 km och för årskurs 7-9 var kortaste avståndet cirka 4-5 

km (Skur, et. al., 2008). 

Kollektivtrafik 

Enligt data hämtad från skolförvaltningarna i Stockholms läns kommuner, samt från SKL 

gymnasieantagning, gick 14 % av eleverna mellan 6-19 år i Stockholms län i skolan i en annan kommun 

inom länet. Stockholms stad har den lägsta andelen elever, 6 %, som går i grundskolan utanför 

kommunens gränser. Kommunen med störst andel utpendlande skolelever är Solna kommun där 

nästan en tredjedel går i skolan i en annan kommun i Stockholms län (Kulturförvaltningen, 2017). 

Pendling mellan Stockholms kommuner sker till stor del med kollektivtrafiken. Storstockholms 

lokaltrafik, SL, erbjuder lägre priser för barn i kollektivtrafiken. Barn under 7 år reser gratis i sällskap 

med betalande resenär och under helger gäller detsamma för barn upp till 12 år (SL, u.d. a). Vidare 

gäller för skolungdomar, upp till 20 års ålder, att skolbiljetter och fritidsbiljetter köpes separat. 

Skolbiljetten gäller under dagtid på vardagar, medan fritidsbiljett krävs för resa på kvällar, helger och 

skollov. Den totala kostnaden för skol- och fritidsbiljett är lägre än att köpa en rabatterad biljett som 

gäller dygnet runt (SL, u.d. b). I april 2018 tog regeringen ett beslut som innebar att varje län kunde 
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ansöka om ett bidrag för att införa gratis kollektivtrafik för skolungdomar i grundskolan samt årskurs 

1 och 2 i gymnasiet (Regeringskansliet, 2018).  Sommaren 2018 kunde därför barn och unga åka gratis 

med bland annat SL:s kollektivtrafik. Planen var att detta skulle fortsätta även sommaren 2019 och 

2020, men på grund av ändrat politiskt styre har planerna avvecklats och bidraget tagits bort (Liljefors, 

2018). 

Aktiva skoltransporter 

Aktiv transport definieras av Folkhälsomyndigheten som transporter till en viss destination, vilken 

kräver fysisk ansträngning. Vanligt är att aktiv transporter är ett begrepp i relation till skolan och barn, 

där gång och cykel är vanliga aktiva transporter. Även färdsätt som skateboard, rullskridskor, 

sparkcykel eller rullstol ingår i aktiva transporter (Faskunger, 2008). 

Vandrande skolbussar är ett koncept av aktiv transport som vuxit sig starkt världen över de senaste 

årtiondena. Bland annat USA, Storbritannien och Nya Zeeland har arbetet med vandrande skolbussar, 

trots att åtgärderna och koncepten skiljer sig mellan länderna. På vissa platser är det föräldrar som 

turas om att gå med barnen, och på andra ställen finns volontärer, vilka ibland är kontrollerade 

polisregistret. Syftet med vandrande skolbussar är dock gemensamt och rör generellt trafiksäkerhet, 

miljöbelastning och hälsoeffekter. I fler olika länder uppmärksammas gång och cykling till skolan med 

event, dagar eller längre tidsperioder där barn tillsammans ska gå eller cykla till skolan, vilket ibland 

utförs som tävlingar (Strid, 2009). 

I Sverige är det vanligast att föräldrar turas om att gå tillsammans med en grupp barn till skolan. En del 

vandrande skolbussar har en mötesplats dit barnen tar sig för att sedan gå i samlad trupp, medan andra 

vandrande bussar hämtar upp barnen hus efter hus. Flera kommuner och föräldrar engagerar sig i 

vandrande skolbussar, och enligt utvärderingar av aktiva bidrar vandrande skolbussar till sociala 

kontaktnät för både barn och vuxna, att föräldrar sparar tid och barnen lär sig att vara ute i trafiken 

(Daryani, 2007). Andra menar även att stressen på morgonen minskar när det finns en tid att passa, 

jämfört med när bilen tas vilket ofta sker i sista sekund (Daryani, u.d.). 

3.1.1.2 Fritidsresor 

Förutom resor till skolan gör barn även fritidsresor. Detta kapitel presenteras definitioner och 

kategorier av fritidsresor, samt idrottsmedlemskap då detta resulterar i fritidsresande. 

Definitioner och kategorier 

Fritid, och därmed även fritidsresor, är båda begrepp som saknar en tydlig definition. Begreppen har 

definierats ett flertal gånger av olika aktörer, och trots likheter mellan definitionerna är koncepten 

fortfarande vaga och breda. Fritidsresor kan dels innebära semesterresor kopplat till turism, dels 

vardagliga resor (Nawijn, 2014). Traditionellt sett är fritid relaterat till arbete där fritid innebär frånvaro 

av arbete. Vidare utvecklat är fritid den tid utanför arbetet, men inkluderar inte tiden för sömn eller 

andra grundläggande behov. Förutom den enligt Venkatesh (2006) så kallade ”existensaktiviteten” 

eller tiden som går åt för att möta de grundläggande behoven, har Venkatesh definierat fritid och semi-

fritid. Fritid är här tid helt fri från måsten, medan semi-fritiden är tid som läggs på aktiviteter som är i 

gränslandet mellan fri tid och skyldigheter. Som exempel på semi-fritid ges trädgårdsarbete och att 

leka med barn, vilka både kan vara skyldigheter och måsten eller helt frivilliga aktiviteter. En liknande 

uppdelning av aktiviteter har gjorts av Trafikanalys, Trafa, (2018b), där de svenska benämningarna är 

fysiologiska behov, institutionella förpliktelser respektive personliga önskemål. 

Fritidsresor har i sin tur delats in i undergrupper enligt tidigare studier. I en förstudie av Trivector 

(Almér & Ljungberg Toulson, 2018) delades det lokala resandet på fritiden, exklusive flyg och 

semesterresor, in i tre kategorier. Sociala fritidsresor innebar här resor med syfte att besöka släkt och 

vänner alternativt delta i eller följa med vid barns fritidsaktiviteter. Rekreationsresor innebar samtliga 
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resor till hobbys, friluftsliv, föreningsliv eller kulturella evenemang som konserter. Den tredje kategorin 

benämndes som serviceresor och innefattade resor för vårdbesök, inköp och shopping samt hämtande 

och lämnande av barn. Vidare definierades de sociala resorna tillsammans med rekreationsresorna 

som fritidsresor, medan serviceresorna var en egen typ av resor som sker på fritiden men inte räknades 

som fritidsresor. I Trivectors studie diskuteras även flertalet särdrag som skiljer fritidsresor från 

arbetsresor. Som exempel presenteras behovet av bagage, impulsbeslut, resor i grupp och om resan i 

sig är ett självändamål. Dessa särdrag gäller enligt studien dock främst lantliga fritidsresor, och inte de 

resor som ligger närmare en vardaglig pendling som resor till idrottshallar och som innebär ett 

medlemskap. 

Idrottsmedlemskap 

I Stockholms län var det år 2017 drygt hälften av barn och unga mellan 6-19 år som var medlemmar i 

en idrottsförening. Ungefär en femtedel av alla registrerade idrottsmedlemskap var registrerade i en 

annan kommun än i kommunen där den aktiva är folkbokförd. Sifforna kommer från en undersökning 

som Riksidrottsförbundet gjort utifrån registreringar i Idrott Online. En del kommuner är nettosändare 

och en del nettomottagare av aktiva barn och unga. Från Stockholm stad deltar cirka 10 000 individer 

mellan 6-19 år i fritidsaktiviteter i en annan kommun. Ändå är det ungefär 3 600 fler personer som tar 

sig till Stockholm stad för föreningsliv, vilket gör staden till en nettomottagare (Kulturförvaltningen, 

2017).  
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3.1.2 Järfälla kommun 
Järfälla kommun är en av Stockholms kranskommuner, belägen nordväst om Stockholms stad. 

Kommunen har knappt 80 000 invånare och nästan hälften av all mark är exploaterad (Järfälla 

kommun, 2019a). Bilinnehavet i kommunen är var år 2017 bland de tio lägsta i Sverige, med 381 bilar 

per 1000 invånare (Trafikanalys, 2018c). Pendlingen är större ut från kommunen än in, där drygt 25 800 

personer pendlade ut och 15 500 pendlade in 2017. Samma år var det dryga 11 400 personer som både 

bor och jobbar innanför Järfällas gränser (SCB, 2019).  

 

3.1.2.1 Skälbyskolan 

Skälbyskolan är en grundskola med klasser från förskoleklass till årskurs fem. Totalt går 490 elever på 

skolan, där varje årskurs har tre eller fyra parallellklasser (Järfälla kommun, 2019b). Skolan ligger i 

Skälby, nära gränsen till Barkarby, i södra delen av Järfälla kommun. Skolan är placeras i ett 

bostadskvarter med villor och småhus, och strax nordost om skolområdet ligger ett grönområde som 

skiljet kvarteret från en större väg (Google Maps, 2019a). I Figur 6 nedan visas närområdet kring skolan, 

där kollektivtrafikhållplatser och cykelvägar är markerade samt bildflödet på de större vägarna visas. 

 

 
Figur 6. Karta över närområdet kring Skälbyskolan (Eniro, u.d.) 

 

Medelårsinkomsten i området Skälby år 2016 var 365 000 kronor. Antalet bilar per hushåll år 2017 var 

i snitt 1,33 bilar, där 84 % av hushållen har bil. Vidare var andelen hushåll med en kollektivtrafikstation 

eller hållplats under 300 meter från bostaden var cirka 74 % år 2015 (Balfors et. al., 2018). De närmaste 

hållplatserna kring Skälbyskolan är Budkavlevägen (cirka 550 meters avstånd), Lärkvägen (cirka 400 

meters avstånd) samt Fornvägen (cirka 550 meters avstånd) (Google Maps, 2019a). 

3.1.2.2 Planer och riktlinjer inom Järfälla kommun 

Järfälla har en rad kommunala dokument som på olika nivåer behandlar resande. Ett generellt program 

för hållbart resande och Mobility Management finns och syftet med dokumentet är att lyfta upp hur 
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kommunen arbetar kring hållbart resande (Järfälla kommun, 2018). Utöver det generella programmet 

har Järfälla även olika inriktade planer och styrande dokument, av vilka tre presenteras nedan. 

 

Riktlinjer för säkra skolvägar 

Järfälla kommun har på sin hemsida ett separat dokument med aktuella riktlinjer för säkra skolvägar 

(Järfälla kommun, 2019c). Planen syftar till att säkerställa trafiksäkerheten kring skolor och strävar 

efter att minska andelen resor till skolan som sker med bil. Vidare är målet med planen att 

uppmärksamma trafiksäkerhetsrelaterade frågor hos skolverksamheter i Järfälla kommun. 

Planen för säkra skolvägar har en del fysiska avgränsningar. Arbetet för säkra skolvägar i Järfälla 

kommun inkluderar grundskolor, medan förskolor och gymnasieskolor istället ingår i det generella 

kommunala trafiksäkerhetsarbetet. Vidare är grundskolornas närområde avgränsat till en 300-600 

meters radie. Punktinsatser kan efter bedömning ske även utanför detta område. 

 

Specifika riktlinjer, framtagna av kommunavdelningen Gata och väg tillsammans med Barn- och 

ungdomsnämnden, presenteras i plandokumentet. Riktlinjerna är uppdelade i tio olika delområden; 

placering, gång- och cykelvägar, hållplatser, övergångställen, hastighet och separering, vägmärken och 

skyltar, parkering och angöring, avlämningsplatser, leveranser och sikt samt drift och underhåll. I direkt 

anslutning till skolan finns bland annat riktlinjer om att hastigheten utanför huvudentrén ska vara max 

30 km/h, att cykelparkering ska finnas och att varumottagningen bör ske andra tider än rusningstiden 

där leveransfordonen heller inte behöver backa för avlämning av leveransen. I det större trafikområdet 

till skolan nämns bland annat separerade, belysta gång- och cykelvägar, klippning av buskar och 

placering av snöhögar så att gåendes sikt inte försämras samt att väntytan vid hållplatser ska vara 

tillräckligt stor. 

 

Plandokumentet innehåller även konkreta tips på hur skolor kan arbeta med säkra skolvägar. De 

åtgärder som tar upp är inventering tillsammans med eleverna, avlämningsplatser för bil längre ifrån 

skolan, trafikundervisning, vandrande skolbussar, gång- och cykeltävlingar samt 

resvaneundersökningar där en färdig enkät finns att hämta hem från kommunen. 

 

Gångplan 

Järfälla kommun har en gångplan framtagen under 2018. Gångplanen ger en bakgrund till varför 

gångvänliga städer är attraktiva, presenterar mål för Järfälla och avslutas med en handlingsplan. När 

det gäller barns gående behandlar gångplanen detta och barns gångvägar till skolan, 

idrottsanläggningar och kollektivtrafiken nämns. Bland annat grundskolor, gymnasium, större 

idrottsplatser och ishallar tillhör huvudgångstråket och dess kvalitetskriterier. Den standard som i 

gångplanen benämns som hög, anses ge en mycket god möjlighet för rörelsefrihet hos barn. 

Grundskolor och stationer pekas i planen ut som åtgärder att prioritera i handlingsplanen, med 

hänvisning till att det inte är ekonomisk hållbart att nå en hög eller godkänd standard i hela 

huvudgångstråket. Avståndet till grundskolor och även spårstationer är här avgränsat till en 300 meter 

och 600 meters radie för mycket nära respektive nära avstånd, där åtgärder inom 300 meter bedömts 

vara i mycket stort åtgärdsbehov (Nordström et. al., 2018). 

 

Cykelplan 

Järfälla kommun har även en aktuell och omfattande cykelplan, vilket är ett reviderat dokument med 

grund i dokumentet Handlingsplan för cykling som togs fram 2013. Cykelplanen presenterar i första 

delen mål för planen och indikatorer för uppföljning av dessa mål, följt av en presentation och analys 

av redan genomförda åtgärder som varit mål från den tidigare versionen av cykelplanen. Därefter 
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presenteras utformningsprinciper, vilket innefattar lokal- och huvudcykelstråk och tillgänglighet men 

även generella fysiska principer för cykelvägars utformning. De generella fysiska principerna som 

presenteras gäller bredd av cykelvägar, separation till annan trafik, skyddsremsor, belysning, 

beläggning, vägvisning och cykelparkering. Vidare följer ett kapitel med riktlinjer för drift och underhåll 

inklusive snöröjning. Andra halvan av dokumentet består av mer detaljerade åtgärdsprogram för olika 

sträckor. Åtgärderna är värderade utifrån en framtagen prioriteringsordning och innefattar 

åtgärdsförslag, förutsättningar och i vissa fall även kostnadsbedömning (Ingelshed et. al., 2018). 

 

Barn nämns inte enskilt i cykelplanen, men däremot pekas det ut att bland annat grundskolor, 

fritidsområden och idrottsplatser är viktiga målpunkter i det lokala cykelnätet, och lokala cykelnät 

anpassas efter dessa platser. Gymnasieskolor och större fritidsanläggningar uppges dock höra till 

huvudcykelnätet (Ingelshed et. al., 2018). Till cykelplanens mål bidrar även de separata riktlinjerna för 

säkra skolvägar. Detta genom att prioritera skolnära områden för oskyddade trafikanter, och därmed 

utforma säkra och trygga skolvägar för cykling (Järfälla kommun, 2019c). 

 

3.1.3 Övriga planer och policys 
Utöver de kommunspecifika planerna och dokumenten finns flertalet externa dokument som 

behandlar området kring barns skol- eller fritidsresande. Ett exempel på statligt dokument är Trafik för 

en levande stad, TRAST, vars syfte är att lyfta trafiksystemet och trafikplanering i bland annat 

kommuners planeringsverksamhet. TRAST innehåller mall-exempel på hur kommuner kan strukturera 

åtgärder och bedöma konsekvenser, och exempel finns även på hur kommunen kan foga in 

trafikplanering i olika skeden. Barn och ungdomar nämns i TRAST-dokumenten, men huvudsakligen 

som en del av en större målgrupp som kräver extra hänsyn. Ingen vidare konkretisering finns med om 

barn i trafiken (Trafikverket, 2015b). 

Även Riksidrottsförbundet har ett policydokument som behandlar trafiksäkra och miljöanpassade 

transporter inom just idrotten. Förbundet samarbetar med Trafikverket och NTF, och lokalt 

förekommer även samarbeten mellan idrottsorganisationer, kommuner och polisen. Förutom att öka 

trafiksäkerheten och miljöanpassa transporterna inom idrotten vill idrotten även öka tillgängligheten 

och hålla nere kostnaderna för transport. Som metoder och åtgärder nämns i policyn att utveckla 

vägarna för gående och cyklister, samåkning och samordnade bussresor, samt att påverka attityder 

och värderingar via kunskapsspridning. Utbildning sker via ett samarbete med SISU Idrottsutbildarna, 

som ansvarar över att sprida kunskapen till föreningar. Vidare tar policyn upp mer konkret vad målen 

och visionerna innebär, till exempel kartläggning av trafikmiljön kring idrottsanläggningar tillsammans 

med kommuner och polis samt samåkningsplanering via internet inför större arrangemang och cuper 

(Riksidrottsförbundet, 2016a). Hållbart och miljöanpassat resande tas även upp som en del i 

Riksidrottsförbundets klimat- och miljöpolicy (Riksidrottsförbundet, 2016b). 
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3.1.4 Åtgärder 
Det finns olika typer av åtgärder för att nå ett hållbart transportsystem. Åtgärder har delats in i olika 

kategorier och grupper. I en rapport framtagen av Trafikverket och Sveriges kommuner och landsting 

(2010) delas åtgärderna in i fyra kategorier; regleringar och ekonomiska styrmedel, teknisk utveckling, 

fysisk planering och beteendepåverkan. I samma rapport presenteras mjuka respektive hårda åtgärder 

som två begrepp, vilka är länkade till fysisk planering respektive beteendepåverkande åtgärder. I en 

annan rapport, utgiven av samma aktörer, beskrivs en indelning som utgår ifrån fysiska, administrativa 

och kommunikativa åtgärder. De fysiska åtgärderna likställs här med den fysiska planeringen i 

indelningen ovan. De administrativa åtgärderna omfattar precis som kategorin regleringar och 

styrmedel olika lagar och regler, medan de kommunikativa åtgärderna motsvarar beteendepåverkan 

(Johansson & Linderholm, 2013). Vidare pekas det på att både positiva incitament och restriktioner är 

två nödvändiga åtgärdstyper (Boverket, Trafikverket & Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). 

Allmänna åtgärder 

Tre prioriterade åtgärder för ökat cyklande pekades år 2017 ut av VTI, baserad på en 

kunskapssammanställning om barns cyklande. Den första av de tre åtgärderna poängterar 

framtagandet av en nationell strategi som utöver att handla om trafiksäkerheten även inkluderar barns 

hälsa, delaktighet och självständiga resande, medan den andra åtgärden lyfter kriterier på den byggda 

trafikmiljön i relation till barn. Här nämns att alla miljöer som barn reser i ska uppmärksammas och att 

fritidsresorna ska ges samma fokus som skolresorna. Den sista prioriterade åtgärden innebär initiativ- 

och informationsinsatser, och även här påpekas att fritidsresornas kampanjer bör likställas initiativen 

för skolresorna som idag dominerar. Förutom de tre prioriterade åtgärderna presenteras i rapporten 

även tolv specifika insatser för att öka barns cyklande. De tolv åtgärderna är i sin tur kopplade till en 

eller flera aktörer som anses vara ansvariga för insatserna.  Några av de konkreta insatserna som 

presenteras är kunskapsmål för cykling i läroplanen, lämplig placering av skolor och fritidsverksamhet, 

trygga cykelparkering på allmänna platser och ge möjligheten för busskort eller cykelpremie till barn 

beroende på avstånd. De aktörer som pekats ut som ansvariga är lagstiftare, myndigheter, kommuner, 

skolor och ideella föreningar. Författaren poängterar att någon effektbedömning av åtgärds- och 

insatsförslagen inte har gjorts och att det saknas forskning kring effektiviteten (Niska et. al., 2017). 

Förutom strategier och byggnad av den fysiska miljön finns tekniska åtgärder. SeeMe är en form av 

varningssystem, vilket placeras vid konfliktpunkter som övergångsställen och utfarter. Tekniken 

innebär en extern lampa som fästs vid ett befintligt varningsvägmärke, där lampan aktiveras och tänds 

via trådlösa sensorer. Utformningen av SeeMe är flexibel och kan anpassas efter området där det ska 

appliceras. Tekniken drivs med solenergi och långlivade batterier (Amparo Solutions, 2018). 

Åtgärder kring skolresor 

Även Trafikverket har utpekade framgångsfaktorer för att få barn att gå och cykla till skolan. Dessa är 

att involvera skolbarnen själva, att jobba långsiktigt, att jobba på dialog och inte förlita sig på skrift, att 

koppla samman fysiska åtgärder och aktiveter, att koppla samman trafikplanerare och skolor samt att 

avsätta tid för att prata med och lyssna på skolorna och dess personal (Trafikverket, 2014). Däremot 

menar Trafikverket också att anledningen till att flera skolprojekt inte nått tillräckligt bra resultat är för 

att skolresor bara är en del i resekedjan, och att föräldrarnas val av färdmedel till jobbet har större 

betydelse (Trafikverket & Sveriges kommuner och landsting, 2010). 

Ett arbete med säkra skolresor inom Mariestads och Skövde kommun mynnade ut i åtgärdsförslag. En 

del av förslagen var här tagna direkt från tidigare beprövade åtgärder som fokuserat på hållbart 

arbetsresande. Ett åtgärdsförslag är projektet Hälsotrampare, ett koncept för att byta ut bilresor till 

cykelresor till och från arbetet, med incitament att få regelbundna hälsotester och stöd. Motsvarande 

åtgärdsförslag för kollektivtrafikresande kallades Testresenärer, där vana bilister erbjuds prova-på-kort 
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i kollektivtrafiken under en viss period. Bilpooler är ett annat koncept av åtgärd, som i studien är 

applicerad som en tjänstebilpool för skolans personal för att undvika att personalen tag egen bil till 

skolan om bil behövs användas i tjänsten för exempelvis möten. Vidare presenteras resefria möten och 

distansarbete som en åtgärd, som studien menar skulle kunna ge föräldrar en fri dag i veckan för att 

då kunna gå tillsammans med barn till skolan istället för att skjutsa om det är vad som krävs om jobbet 

ligger långt borta (Nilsson & Norén, 2011). 

Försäkringsbolaget If tog via egna trafikforskare fram Slow Down GPS, en GPS där vägvisarrösten byts 

ut till en barnröst när fordonet närmar sig en skola eller ett daghem. Syftet med appen var att 

uppmärksamma och varna förare på att det kan finnas barn i området, och lösningen vann priser runt 

om i världen. Slow Down-appen är inte längre i bruk (If, u.d.). 

År 2013 gjorde Tyréns en undersökning kring parkeringsplatser och angöring vid skolor. Resultatet 

diskuterar olika rekommendationer inom tre olika områden; tillgänglighet respektive utformning av 

parkering och angöring samt fördelning av olika trafikströmmar. Gällande tillgången till parkering och 

angöring är en faktor för mer oförutsägbart handlade otillräcklig tillgång, och tillgängligheten av 

parkering och angöring anpassas efter kommunen och skolans närområde. Utformningen bör enligt 

studien vara tydlig, vilket bland annat innefattar att angöring kan ske i olika färdriktningar så att inte 

oförutsedda manövrar sker, samtidigt som barn inte ska behöva korsa trafikströmmar. För att skapa 

en kontrollerad trafiksituation bör skolor antingen vara helt tillgängliga för parkering och angöring, 

eller ha en starkt begränsad tillgänglighet. Vidare gäller att fördelningen av trafikströmmar bör delas 

upp med hjälp av olika scheman för barnen, samt se till att varutransporter inte sker samtidigt som 

skjutsandet i början av skoldagen (Caesar, 2013). 

Åtgärder kring fritidsresor 

Gällande fritidsresor är ett åtgärdsförslag att kombinera färd- och inträdesbiljetter till olika fritidsevent 

som kulturevent. Vidare finns mer komplexa åtgärder som att förtäta och funktionsblanda områden 

för att minska resor (Fogelholm, 2014). Även i TRAST nämns att en åtgärd är att ändra plats på 

fritidsaktiviteterna (Boverket, Trafikverket & Sveriges Kommuner och Landsting, 2015). Stadsplanering 

som åtgärd kan ge effekt på fler typer av resor än fritidsresor. 

Idag finns flera olika mobilapplikationer för att organisera samåkning för olika målgrupper och 

sträckor. Uniride är en tjänst som fokuserar på samkörning till fritidsaktiviteter, och hjälper föräldrar 

som skjutsar barn till träningar och matcher eller tävlingar att ordna samkörning. I tjänsten registreras 

både barn, föräldrar, antal platser i bilen och aktiviteterna från föreningen kopplas direkt från 

respektive laghemsida (AppAdvice, 2019). 

I Lund genomfördes ett projekt med en fritidsbuss som var anpassad efter barn och deras 

fritidsaktiviteter. Projektet var baserat i Annehem och utfördes 2010 till 2011. Fritidsbussen drevs som 

ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun, Veolia deltagande klubbar och forskare, och försöket 

finansierades av Vinnova och Trafikverket. Bussen trafikerade sträckor till och från en 

fotbollsanläggning, en scoutkår och till en början även en ridklubb. Tidtabellen var anpassad efter de 

respektive verksamheternas tider och det mindre fordonet stannade i nära anslutning till respektive 

fritidsanläggning. Busslinjen hade två utgångshållplatser, varav en hållplats delades med två ordinarie 

busslinjer. Linjen hade inget specifikt linjenummet utan hette endast Fritidsbussen, men hade tidtabell, 

linjekarta och en egen hållplatsskylt. Fritidsbussen var avgiftsfri att använda men för att resa med linjen 

krävdes anmälan via en hemsida. Anmälan var inte bindande utan var ett sätt att hålla koll på vilka 

barn som reste med bussen. Ett antal utvärderande enkätundersökningar gjordes i samband med 

försöket och både barn och föräldrar deltog i utvärderingen. Både barn och vuxna värderade högst att 

tiderna för bussen passade aktiviteterna och att bussen stannade nära. Barn värderade även högt att 
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åka tillsammans med kompisar medan föräldrar uppskattade att man kunde ringa chauffören. 

Trygghetsaspekter som att bussen var liten och att det var samma chaufför ansågs mindre viktigt av 

både barn och vuxna. Även föreningarna var positiva till Fritidsbussen, men visade inget direkt intresse 

av att driva den. Informationen och kommunikationen mellan föreningarna, föräldrar och 

organisatörer var problematiskt eftersom kanaler saknades, men var avgörande för att få igång 

resandet. 

 

Liknande försök som Fritidsbussen har gjorts runt om i landet. Under 2006 genomfördes ett försök i 

Pajala, där en utökning av en befintlig busstur gjordes en dag i veckan i samband med fritidsaktiviteter. 

Intresset var till en början stort men utfallet blev bristande. Möjliga anledningar uppges vara brist på 

marknadsföring, drivna personer och intressant aktivitetsutbud. I Kalmar planerades ett försök med 

en Idrottsbuss, i samarbete med kommunen och tre idrottsklubbar. Projektet blev aldrig verklighet, på 

grund av bristfällig förankring mellan klubbar och kommun samt den ekonomiska krisen 2008 

(Johansson, 2012). 

Effektbedömning av åtgärder 

Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting har gjort en effektbedömning av åtgärder. 

Bedömningen inkluderande trafiksäkerhetseffekt, TS-effekt, i form av personskador samt till vis del 

även kostnad. Effektsambanden är indelade i olika grupper som exploatering, färdmedelsval och 

effektsammanband, kampanjer, hastighet, separering och integrering, korsningar, vägsträckor samt 

drift och underhåll. Flertalet av systemåtgärderna gäller GC- eller GCM-nät. Dessa inkluderar bland 

annat övergångsställen, vinterväghållning och olika slags separering. Övergångsställen bedöms till en 

effekt på +26 %, alltså en ökning av personskadorna, med kommentaren att övergångsställen skapar 

falsk trygghet. Vinterväghållningen är analyserad ur fler aspekter, där helt snö och isfri gångbana mer 

än halverar personskadorna på gångtrafikanter vintertid. Vidare bedöms effekten av saltning och 

preventiv saltning till -15 respektive -25 %, och kortare insatstid ger en trafiksäkerhetseffekt på -8 %. 

Gällande separering är flera alternativa separeringsformer analyserade. Rena gågator och 

gångfartsområden minskar TS-effekten med 25 %, cykelfält med 20-30 % och hastighetssäkrade GC-

passager har en effekt mellan 40 och 50 % där det är mest givande för gångtrafikanter. Infrastrukturella 

åtgärder för biltrafiken som analyserats är bland andra sänkt hastighet med 10 km/h, 

cirkulationsplatser och gupp vilka bedömts med TS-effekterna (minus) 5-10 %, (minus) 20-50 % 

respektive (minus) 35-70 %. Fler åtgärder som bedömts till god effekt är utbildning om trafik till 

ungdomar, informationskampanjer och förtätning av stadsmiljön (Johansson & Linderholm, 2013). En 

sammanställning av samtliga åtgärder och dess trafiksäkerhetseffektbedömning finns i Bilaga 5. 

Tillsammans med Trivector har Trafikverket tagit fram en separat åtgärdslista med steg 1- och steg 2-

åtgärder för ökat cyklande. Totalt presenterades 35 åtgärder, inom nio åtgärdsområdena kampanjer, 

information, råd till arbetsplatser, service, trafiksäkerhet, trygghet och service, parkering, drift och 

underhåll, infrastruktur samt kompletterande åtgärder. Varje åtgärd är bedömd som antingen en 

grundläggande eller extra åtgärd samt är utplacerade antingen i planeringsskedet, under byggnation 

eller efter byggnation, alternativt vid flera av dessa skeden parallellt. Vidare är samtliga åtgärder 

länkade till en eller fler aktörer, vilka i rapporten är kommun, fastighetsägare, företag/arbetsgivare 

och Trafikverket. Tio av de presenterade åtgärderna är undersökta djupare där effekter och nyttor av 

åtgärderna analyserats. Effektbedömningen har bedömt tillgänglighet, trafiksäkerhet, miljö och klimat 

samt hälsa, och varje område har bedömts utifrån fyra effektområden vilka representerats av färder 

enligt Tabell 1 (Mattsson, 2012). 
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Tabell 1. Sammanställning av åtgärder och effektbedömning, data hämtad ifrån Trivectors rapport (Mattsson, 2012) 

 Tillgänglighet Trafiksäkerhet Miljö och klimat Hälsa 

Hälsotrampare     
Gå och cykla till skolan     

Riktad information eller 
direktbearbetning för förändrade 
vanor     

Cykelplanerare på internet och 
cykelkarta     
Skyltning och cykelvägvisning     
Cykelparkering     
Vinterväghållning     
Drift och underhåll övrig säsong     

Uppföljning och kontroll av drift och 
underhåll     
Prioritering av cyklister i korsningar     

Grön = Positiv effekt, Gul = Ingen effekt, Röd = Negativ effekt, Vit = Oviss effekt 
 

Hälsotrampare påverkar miljö, klimat och hälsa positivt eftersom det sker en överföring från bilresor 

till cykelresor, främst för vuxnas arbetsresor då vanebilister till arbetet är målgruppen. Däremot 

påverkar inte hälsotrampandet tillgängligheten eller trafiksäkerheten något särskilt. Barns skolresor 

påverkar miljö, klimat och hälsa positivt av samma anledning, och att barn går och cyklar till skolan 

påverkar även föräldrarnas resebeteende i allmänhet. Trafiksäkerheten bedöms som oviss men 

undersökningen menar att effekten troligtvis är positiv även där eftersom fordonsandelen kring skolor 

minskar. Cykelplanerare samt skyltning och vägvisning har endast positiv effekt för tillgängligheten. 

Detta eftersom kartor och reseplanerade gör målpunkter mer lättillgängliga och skyltar ökar 

orienterbarheten. Dessa åtgärder kan ha en positiv effekt även på miljö och hälsa, om det leder till 

ökat cyklande. Cykelparkering ökar tillgängligheten främst genom att fler personer vågar använda 

cykeln utan att vara rädd för stöld eller skada. Även denna åtgärd kan leda till positiva miljö- och 

hälsoeffekter om det minskar biltrafiken. Vinterväghållning är den enda av åtgärderna som är positiv i 

samtliga fyra områden, främst för tillgänglighet och säkerhet men i sin tur även miljö och hälsa då fler 

väljer cykeln även på vintern. Övrig säsong påverkar drift och underhåll inte ökat cyklande lika tydligt 

utan är mer positivt för komforten och framkomligheten för de som redan cyklar. Prioritering av 

cyklister i korningar är positiv för cyklistens tillgänglighet gällande planering av rutt och hastighet, och 

även för trafiksäkerheten om det innebär att motortrafikens hastighet reducerads (Mattsson, 2012). 

  



24 
 

3.2 Enkätresultat och intervjuer 
I detta avsnitt presenteras det sammanställda resultatet av de två enkätundersökningarna på 

Skälbyskolan. De fullständiga enkäterna hittas i Bilaga 2 respektive Bilaga 3. 

3.2.1 Enkätundersökning ResSmart-kommuner 
Av de 18 kommunerna i ResSmart som fick den digitala enkäten skickad till sig var det 15 kommuner 

som svarade. Detta ger en svarsfrekvens på 83 % vilket anses ge ett representativt resultat, trots att 

tre av kommunerna i ResSmart inte deltog i enkätundersökningen. 

Resultatet, som presenteras i Figur 7 och Figur 8, visar att det är fler kommuner som aktivt arbetat 

med hållbara och säkra vägar till skolor än till fritids- och idrottsanläggningar. Av de 15 kommunerna 

som svarade var det elva som arbetade aktivt med hållbara skolvägar under tiden för enkätutskicket, 

medan motsvarande antal för hållbara fritidsresor var sex kommuner. Totalt var det en klar majoritet 

av kommunerna som tidigare har eller aktivt under undersökningstillfället arbetade med hållbara 

skolvägar, och resterande kommunerna angav att det planerades att arbeta med detta framöver. 

Gällande fritidsträckorna var det istället över hälften som inte arbetade med området, varav två 

kommuner dock angav att arbetet var under planering. 

 

 

Figur 7. ResSmart-kommunernas arbetar med barns hållbara och säkra skolvägar. 

 

 

Figur 8. ResSmart-kommunernas arbetar med barns hållbara och säkra fritidsresor. 

0

2

4

6

8

10

12

Ja, aktivt idag. Ja, vi har 
arbetat med 
det tidigare.

Nej, men det är 
under 

planering.

Nej.A
N

TA
L 

K
O

M
M

U
N

ER
 [

ST
]

Arbetar ni med barns hållbara 
och säkra skolvägar?

0

2

4

6

8

10

12

Ja, aktivt idag. Ja, vi har 
arbetat med 
det tidigare.

Nej, men det är 
under 

planering.

Nej.A
N

TA
L 

K
O

M
M

U
N

ER
 [

ST
]

Arbetar ni med barns hållbara 
och säkra fritidsresor?



25 
 

Enkäten frågade även efter vad för arbete som bedrevs respektive varför inget arbete skett. När det 

gäller vilket arbete som gjorts för hållbara och säkra skolvägar var det fler olika arbetssätt som 

nämndes. De vanligaste metoderna och arbetssätten enligt enkätsvaren är inventeringar, 

enkätundersökningar och utredningar, samt workshops och samtal med elever och föräldrar. Flera 

kommuner nämner även kampanjer av olika slag, däribland olika beteendepåverkande kampanjer och 

reflexkampanjer. Åtgärder som nämndes av ett par kommuner var trafikutbildning i skolan, arbeten 

med avlämningsplatser, gång- och cykeldagar eller tävlingar, vandrande skolbussar och SeeMe-

varningssystem vid konfliktpunkter längs skolvägen. 

Samtliga kommuner som angivit att de jobbar aktivt med hållbara fritidsresor har kommenterat att de 

arbetar med gång- och cykelnätet på olika sätt. Upprustning och utbyggnad av GC-vägar mellan olika 

noder och målpunkter sker, och idrottsanläggningar nämns som en viktig målpunkt. En kommun 

nämner särskilt att belysning prioriteras på en stäcka till en idrottsanläggning och en annan kommun 

förklarar att idrottsplatser och kollektivtrafiknära platser utretts och att vägmiljön däromkring byggts 

om. 

De kommuner som svarat att de inte arbetar med hållbara och säkra fritidsresor för barn har främst 

nämnt resursbrist och sammarbetsutmaningar som de bidragande faktorerna till att arbetet inte sker. 

Bland de som har kommenterat att det är brist på resurser har två kommuner nämnt att skolvägarna 

prioriterats då de inte mäktar med att göra både och parallellt i dagsläget. Tre kommuner menade att 

samarbetet försvåras, då det krävs samarbete mellan flera förvaltningar samt att det är svårare att 

identifiera och samarbeta med föreningar än med skolorna som tillhör kommunen. En kommun 

nämner ytterligare att det är svårare att identifiera fritidsaktiviteter. Ett av de inkomna svaren 

kommenterat att inget specifikt arbete sker för just barns fritidsresor, men att generellt arbete med 

GC-vägar med målpunkter som idrottsanläggningar pågår. 
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3.2.2 Djupintervju trafikplanerare Järfälla kommun 
Saber (2019), trafikplanerare på Järfälla kommun, intervjuades angående kommunens arbete med 

skol- respektive fritidsresor. Saber leder projektet i kommunen kring säkra skolvägar, och förklarar att 

inspirationen till projektet kommer från en extern föreläsning av VTI. Kommunen har arbetet med 

skolresor även innan det pågående projektet, både sporadiskt, med inventeringar samt med en större 

undersökning för samtliga skolor år 2013. Saber förklarar vidare att arbetet med fritidsresor inte är lika 

strukturerat och att inget specifikt arbete sker där. Däremot byggs GC-nätet ut i hela kommunen, vilket 

även inkluderar sträckor längs idrottsanläggningar. Saber menar att det finns resurser att arbeta med 

skolvägar, att en del av budgeten är ämnad för detta, men ingen egen budget finns för fritidsresor. Att 

fritidsresor inte prioriterats i arbetet beror enligt Saber på tidigare arbetssätt och att det inte finns 

någon rutin att arbeta med det. Vanan och tankesättet hos trafikplanerarna i kommunen är största 

bromsklossen. Saber menar dock att de är medvetna om att vissa undersökningar poängterar att 

fritidsresor är det största problemet, när det tidigare fokuserats endast på arbetspendling. Skolresor 

är närmare arbetspendling och har därmed prioriterats över tid i kommunen. 

Vid frågan om vad som skulle krävas för ett bättre och enklare arbete med hållbara skolresor 

poängterade Saber (2019) vikten av informationsspridning, att visa hur enkelt det faktiskt är. Exempel 

och rutiner på hur andra arbetat är bra, och kan sedan direkt kopieras. Gällande fritidsresor menar 

Saber att hon tänkt på att Mobility Management inte används kring fritidsresande, och förklarar att 

kommunen har tankar på dekorer i asfalten utanför idrottshallar för att uppmärksamma exempelvis 

cykelparkeringar. 

Gällande internt och externt samarbete förklarar Saber (2019) att de endast är fem personer på 

trafikavdelningen i Järfälla kommun. Fördelar som nämns är ett bra samarbete och gemensamt 

synsätt. Saber tror att större kommuner har fler delar inom trafikenheten. Skolprojektet har sedan 

start skett i samverkan med barn- och ungdomsnämnden. Trafikplanerarna har ingen motsvarande 

kontakt med kultur- och fritidsnämnden. Externt finns det ett samarbete med kommunens 

grundskolor, men inte med förskolor och gymnasieskolor. Anledningen menas vara att det är i 

grundskoleåldern barn börjar gå själva och kan påverkas. Trafikförvaltningen i Järfälla har inget 

samarbete med idrotts- eller fritidsklubbar, och Saber vet inte om övriga förvaltningar inom 

kommunen har det. All kontakt med barnfamiljer som målgrupp sker via skolan och V-klass. 

Gällande kollektivtrafiken är det främst SL och inte kommunen som kommer med åtgärder och inget 

nämnbart samarbete sker. Dokument från myndigheter läses när det kommer nya, men i övrigt sker 

ingen regelbunden uppföljning eller kontinuerligt arbete med dessa och ingen kontakt med 

myndigheter sker. 
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3.2.3 Enkätundersökning Skälbyskolan, Järfälla 
Enkätundersökningen på Skälbyskolans årskurser 3-5 gav totalt 128 elevsvar. Underlaget är baserat på 

tre klasser i de respektive årskurserna, vilket ger totala nio mellanstadieklasser. Det totala antalet 

elever i dessa klasser var 236 vilket ger en svarsfrekvens på 54 %. Detta bedöms som lågt eftersom 

enkäten fylldes i under skoltid. Utöver elevsvaren från elevenkäten var det 86 föräldrar eller 

vårdnadshavare som svarare på föräldraenkäten. I relation till antalet elever anses svarsfrekvensen 

hos föräldrarna vara relativt hög på 67 %. 

Med vilket färdmedel och i vilket sällskap som eleverna uppgav att de tog sig till skola presenteras i 

Figur 9 respektive Figur 10 nedan. Resultatet visar att det är stor skillnad i färdmedelsfördelning mellan 

sommar- respektive vintertid. Vid sommartid är cykel det vanligast sättet att ta sig till skolan, medan 

cykeln under vintern tvärtom är det mest ovanliga. Istället ökar andelen som går samt andelen som 

åker bil under vintern. Antalet barn som åker buss eller pendeltåg är i stort sätt konstant och 

oberoende av årstid. Gällande resesällskapet är det fler elever som uppger att de tar sig till skolan 

själva alternativt med syskon eller kompisar än vad som uppger att de reser i vuxet sällskap. Antalet 

som reser tillsammande med vuxen är dock mer än tre gånger så många under vintertid jämfört med 

sommartid. 

 

Figur 9. Det oftast använda färdmedlet till skolan enligt eleverna själva. 

 

Figur 10. Det vanligaste resesällskapet till skolan enligt eleverna själva. 
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När barnen fick välja hur det helst skulle ta sig till skolan var det en tredjedel av eleverna som svarade 

att gå tillsammans med kompisar eller syskon var det bästa, och en dryg tredjedel att cykla med 

kompisar eller syskon. Det tredje populäraste valet var att gå själv, medan åka kollektivt eller skolskjuts 

var de minst önskade färdmedlen. Att bli skjutsad i bil med eller utan kompisar var det 5 respektive 3 

% som uppgav som det önskade alternativet. Resultatet visas i Figur 11 nedan. 

 

 

Figur 11. Elevernas önskade färdsätt till skolan. 

 

Elevenkäten hade även plats att uttrycka vad som är det bästa med vägen till skolan. En 

sammanställning av de öppna svaren gav att det som flest elever, ungefär en tredjedel, gillade var 

avståndet. För de allra flesta innebar det positiva med avståndet att det inte var långt. Att få träffa och 

prata med kompisar var en annan populär faktor med vägen till skolan. Ytterligare anledningar som 

omkring en tiondel av eleverna uppgav som det bästa med skolvägen var trygghetsfaktorer där framför 

allt ett litet antal bilar nämndes, naturen och att upptäcka saker längs vägen samt infrastrukturella 

faktorer som att det finns trottoarer och övergångsställen. 

Resultatet från föräldraenkäten visar att det vanligaste är att aldrig skjutsa sitt barn till eller från skolan, 

oavsett årstid, enligt Figur 12. Ur resultatet kan dock läsas att det är tre gånger så många föräldrar som 

skjutsar sitt barn varje dag under vintertid jämfört med sommartid. 
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Figur 12. Föräldrars skjutning av barn till skolan. 

 

Figur 13. Föräldrars anledningar till att de skjutsar sina barn till skolan. 
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Anledningen till att föräldrar skjutsat sitt barn varierade. En femtedel av föräldrarna svarade att det 

var på grund av tidsbrist, och en annan femtedel menade att barnen hämtades eller lämnades på väg 

från annat håll. Dåligt väder och mängden packning var något mindre vanliga anledningar, medan farlig 

trafik, avstånd, otrygga vägar och barnen unga ålder nämndes av endast ett fåtal föräldrar. En stor 

andel, 23 %, valde svarsalternativet övrigt, och flera lämnade en kommentar i fritext kring detta. 

Knappt hälften av dessa kommenterade att barnet aldrig skjutsades. 

Gällande avlämningsplatser svarade drygt tre fjärdedelar av föräldrarna att de skulle kunna tänka sig 

att lämna sitt barn 200–300 meter från skolan för att minska trafiksäkerheten. Den fjärdedel av 

föräldrarna som var negativa lämnade kommentarer om varför. Flest föräldrar menade att det skulle 

vara en omväg och att det skulle gå snabbare att barnet gick hela vägen. Två personer förklarade 

behovet av att parkera och följa barnet in, och en annan påpekade att hen inte skjutsar den tid det är 

överbelastat på skolparkeringen. Ett par kommentarer nämner infrastrukturen och vägarna runt om, 

att gångvägen till skolan är otrygg och att det saknas bra anslutning till de större vägarna för att ta sig 

vidare. En person menade att hen skulle kunna tänka sig lämna av på en avlämningsplats längre ifrån, 

men att detta inte skulle hjälpa andra trafikanters dåliga beteende kring platsen. 

En femtedel av föräldrarna svarade vidare att de skulle vilja gå med i ett organiserat gå- eller cykeltåg. 

Majoriteten var alltså negativa till att engagera sig i en sådan organisation. 

 

Figur 14. Föräldrars attityd till en avlämningsplats längre ifrån skolan. 

 

Figur 15. Föräldrars attityd till gå- eller cykeltåg. 
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En tydlig majoritet av föräldrarna, drygt 80 %, anger att barnet blir skjutsat i bil både till respektive från 

sin aktivitet. De övriga färdsätten är betydligt mindre vanliga. Det näst vanligaste sättet att ta sig till 

aktiviteten var genom att cykla själv, där andelen som gjorde detta var ungefär 6 %. 

 

Figur 16. Barns resvanor till fritidsaktiviteter. 

Av de 79 föräldrarna som svarade på frågan om färdmedelsval till sitt barns fritidsaktiviteter var det 73 

som svarade på den tillhörande följdfrågan. Följdfrågan riktade sig till de som färdades på olika sätt till 

fritidsaktiviteten jämfört med skolan, varför det antagits att 96 % (73 av 79) fritidsresor sker med ett 

annat resemedel än det resemedel som används till skolan. Över hälften av dessa 73 respondenter 

angav att avståndet är anledningen till skillnaden. Den näst vanligaste anledningen, med 16 % av 

svaren, angavs vara det generella familjepusslet och tidseffektivisering, följt av tiden på dygnet kopplat 

till mörker mer 12 %. Den tillgängliga infrastrukturen var, tillsammans med förälderns egen 

tillgänglighet, den mint vanliga anledningen till skillnad som uppgavs av 3 % av respondenterna. 7 % 

angav att det var en annan anledning än de föreslagna som låg till grund för skillnaden i resesätt. 

 

Figur 17. Anledningar till att transportsättet skiljer sig till fritidsaktiviteter jämfört med skolan. 
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3.3 Kontrasterande enkätundersökning i Stockholms innerstad 
Stockholms stad gjorde under våren 2019 en enkätundersökning på Gustav Vasa skola, en grundskola 

belägen i Vasastan i Stockholms innerstad. Nedan presenteras översiktlig information om skolan och 

området samt resultatet från resvaneundersökningen. 

3.3.1 Vasastan 
Vasastan är en stadsdel i Stockholms stad, belägen strax nordväst om centralen. Stockholm kommun 

har ett bilinnehav på 375 bilar per 1000 invånare (Trafikanalys, 2018c). Pendlingen är större in i 

kommunen än ut, där drygt 315 000 personer pendlar in och 134 000 ut. Vidare är det dryga 373 000 

personer som både bor och arbetar inom Stockholms stad (SCB, 2019).  

3.3.2 Gustav Vasa skola 
Gustav Vasa skola är en innerstadsskola i Stockholms stad med elever från förskoleklass till årskurs 

fyra. Totalt går ungefär 465 elever i skolan (Stockholms stad, u.d. a). Skolbyggnaden är en byggnad från 

sent 1800-tal (Ek, 2018) och är belägen i Vasastan i nordvästra delen av Stockholms innerstad. 

Närområdet präglas av stadsmiljö med flervåningshus, täta kvarter och större stadsgator (Google 

Maps, 2019b). I Figur 18 nedan visas närområdet kring skolan, där kollektivtrafikhållplatser och 

cykelvägar är markerade samt bildflödet på de större vägarna visas. 

 

Figur 18. Karta över närområdet kring Gustav Vasa skola (Eniro, u.d.). 

Medelårsinkomsten år 2016 i området kring Gustav Vasa kyrka i Vasastan var 467 000 kronor. Antalet 

bilar per hushåll år var 2017 i snitt 0,37 bilar, där 32% av hushållen har bil. Vidare hade samtliga hushåll 

år 2015 en kollektivtrafikstation eller hållplats inom 300 meter från bostaden  (Balfors et. al., 2018). . 

Gustav Vasa skola ligger nära flera stationer för kollektivtrafik, där den närmsta busstationen 

Hälsingegatan ligger i samma kvarter och tunnelbana och pendeltåg finns vid Odenplan cirka 400 meter 

från skolan (Google Maps, 2019b).  
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3.3.3 Resvaneundersökning våren 2019 
Enkäten fokuserade på trafik och resor till skolan. Enkäten riktade sig främst till elever men en del 

frågor riktade sig direkt till elevernas föräldrar. Totalt samlades 117 svar in (Stockhoms stad, 2019). 

Gustav Vasa har klasser från förskoleklass till fjärdeklass (Stockholms stad, u.d. b), utifrån vilket 

undersökningens målgrupp och respondenterna var avgränsade. 

Resultatet av undersökningen visade att en tydlig majoritet av eleverna går till skolan, och endast ett 

par elever åker kollektivtrafik. Inga respondenter svarade att andra färdsätt användes. Det vanligaste 

sättet att ta sig till skolan, representerat av 75 % av respondenterna, var att gå tillsammans med en 

vuxen. Nästan 18 % går själva, och ett mindre antal elever svarade att de går tillsammans med kompisar 

antingen själva eller tillsammans med en vuxen. Föräldrarnas svar på varför deras barn går till skolan 

varierade mellan att det var bra för hälsan, miljön och att det var det snabbaste sättet att ta sig till 

skolan, där det sistnämnda var det vanligaste. På motsvarande fråga med anledningar till att 

föräldrarna skjutsar sitt barn svarade en majoritet på 74 % att de inte skjutsar till barn alls, medan de 

efterföljande vanligaste orsakerna var att lämningen eller hämtningen skedde på vägen till eller från 

annat, att trafiken var farlig samt att barnet var för litet, alla alternativ med mellan 5-7 % av 

respondenternas svar. Majoriteten av eleverna bor inom en kilometer från skolan, där över två 

tredjedelar bor inom 50 meter från skolområdet. 

När eleverna själva fick önska hur de helst vill ta sig till skolan var det vanligaste svaret att fortsätta gå. 

Det var dock fler som ville gå själva eller med kompisar än tillsammans med en vuxen. Bland de önskade 

sätten att färdas till skolan var det knappt 10 % som önskade cykla, med olika sällskap. 

Trafikenkäten undersökte även föräldrarnas inställning till en avlämningsplats en bit från skolan och 

att engagera sig i en vandrande skolbuss. Strax under 20 % svarade att en avlämningsplats var 

intressant, och drygt 5 % att de inte var intresserade av att använda det. Tre fjärdedelar svarade varken 

eller och angav istället att de inte skjutsar med bil. Gällande en vandrande skolbuss var inställningen 

mer negativ och över hälften, 58 %, ville inte vara med och engagera sig i detta (Stockhoms stad, 2019). 
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4 Analys 
Följande analys innefattar både kvalitativa, kvantitativa och komparativa analysmetoder. Analysen av 

kommunenkäten baseras på de teoretiska perspektiven om kommuners arbete medan analysen av 

Skälbyskolans enkätundersökning bygger på de analytiska perspektiv om hur barn och barnfamiljers 

resvanor hänger ihop med vanor och attityder. 

4.1 Enkätresultat och intervju 
Nedan analyseras enkätresultaten från kommunundersökningen, Skälbyskolan samt intervjun med 

Järfälla kommuns trafikplanerare. En jämförande analys sker mellan resvaneundersökningarna i 

Skälbyskolan respektive Gustav Vasa skola. 

4.1.1 Litteratur 
När Järfälla kommuns arbetssätt och underlag analyseras är det tydligt att fritidsresor och 

fritidsmålpunkter är nedprioriterade under skolorna. Bland kommunens planeringsdokument finns ett 

utförligt, separat dokument med riktlinjer för säkra skolvägar, medan fritidsresor endast nämns som 

en del av det allmänna resandet och endast tas upp indirekt i gångplanen samt cykelplanen. I relation 

till Mobility Management, pekar kommunens plan för säkra skolvägar på att både fysiska åtgärder och 

beteendepåverkande åtgärder bör genomföras och ger tips på MM-åtgärder som passar skolvärlden. 

Däremot riktar varken gång- eller cykelplanen in sig på MM-åtgärder utan föreslår strikt fysiska 

åtgärder och utformningsprinciper. Eftersom fritidsanläggningar och indirekt fritidsresor endast nämns 

i de senare planerna nämns alltså inga MM-åtgärder för dessa resor. 

De enligt VTI prioriterade åtgärderna inkluderar både fysiska åtgärder med kriterier på den byggda 

miljön, men även strategier, initiativ och informationsinsatser. De sistnämnda passar in under mjuka 

åtgärder, och eftersom en kombination av mjuka och hårda åtgärder föreslås går föreslagen i linje med 

MM-perspektivet. Vidare pekar VTI på att barns fritidsresor bör likställas med och prioriteras lika 

mycket som skolresor, vilket också visar på en bred och öppen tolkning och applicering av MM-

perspektivet som bara innehåller exempel från skolvärlden. 

4.1.2 ResSmart-kommuner 
Resultatet av kommunundersökningen visar att arbetet med barns hållbara skolvägar är vanligare än 

arbetet med barns hållbara fritidsresor. Detta kan kopplas till de analytiska och teoretiska perspektiven 

genom att de MM-åtgärder som ges som exempel kring Mobility Management handlar om skolresor, 

men att åtgärder kring fritidsresor inte exemplifieras. Däremot menar inte teorin att MM endast ska 

handla om restypen skolresor. 

Utifrån svaren i fritext visar resultatet att kommunens arbetsmetoder och åtgärder skiljer sig åt mellan 

de olika restyperna och sträckorna. Vid frågan om hur kommunerna arbetar med skolvägar nämns 

både hårda åtgärder som utredningar och arbeten med avlämningsplatser, men även Mobility 

Management och mjuka åtgärder i form av kampanjer och workshops. Gällande fritidsresor nämns 

däremot enbart hårda, infrastrukturella åtgärder, främst arbeten med gång och cykelvägar. Ingen 

kommun svarar att de har jobbat med Mobility Management för att påverka fritidsresandet. I relation 

till den teoretiska Fyrstegsprincipen innebär detta att kommuner inte utför stegen i korrekt ordning. 

Det första steget ska enligt principen vara att tänka om och påverka beteendet utifrån dagens 

infrastruktur, men gällande fritidsresor arbetar kommuner inte med det steget utan med 

nästkommande steg i ordningen. 

4.1.3 Skälbyskolan 
Andelen elever som cyklar till Skälbyskolan minskar markant mellan sommar- och vinterhalvåret. Även 

andelen barn som tar sig fram utan vuxen minskar. Detta är en konsekvens av att fler får skjuts med 
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bil under vintern. Däremot syns ingen skillnad gällande skjuts till respektive från skolan. Detta betyder 

att det är ungefär lika många som hämtar sina barn med bil på eftermiddagen som det är som skjutsar 

på morgonen. Utifrån detta faktum kan en slutsats dras att både till- och från-resor bör arbetas med. 

Däremot, utifrån antagandet att det är fler elever som börjar samma tid på och teorin om 

tidsrestriktioner, bör ändå åtgärder som minskar skjuts till skolan prioriteras. 

Relationen till vidare bilresor, tidsbrist och vädret enligt enkätundersökningen var de näst vanligaste 

anledningarna till att föräldrar skjutsat, efter alternativet övrigt. Att en stor andel av skjutsandet sker 

på väg någon annanstans tyder på att det finns yttre faktorer som påverkar valet av färdmedel till 

skolan. Detta stöttas av det analytiska perspektivet kring att föräldrars egna vanor påverkar barns resor 

till skolan. Det kan dels vara tillfälliga resor, som resa till tandläkare, eller vardagliga arbetsresor. 

En betydligt större andel av föräldrarna var positiva till en avlämningsplats på längre avstånd från 

skolan, jämfört med de som var intresserade av att engagera sig i ett gå- eller cykeltåg. I enkäten 

förklarades inte vad ett gå- eller cykeltåg i praktiken skulle innebära, och en förklaring av innebörd och 

tidsåtgång skulle kunna förändra attityden och ge ett förändrat resultat. Konceptet med en 

avlämningsplats var tydligare förklarad. Med grund i Ajzens (1991) perspektiv om planerat beteende 

kan bättre information till föräldrar påverka attityder och därefter resebeteendet. 

Skjutsningen av barn skiljer sig mellan skola och fritid för föräldrarna på Skälbyskolan i Järfälla. En 

tydligt större andel föräldrar skjutsar sitt barn till fritidsaktiviteter jämfört med skolan. Detta gäller 

oavsett årstid och att skolskjutsen skiljer sig därefter. De föräldrar som angivit att färdsättet skiljer sig 

till fritidsaktiviteten jämfört med skolan svarar att det är avståndet som är den avgörande faktorn. Av 

detta kan tolkas att de barn som går eller cyklar till skolan istället får skjuts till fritidsaktiviteter, och att 

fritidsaktiviteterna är lokaliserade på längre avstånd ifrån hemmet än skolan. Avståndet är en yttre 

faktor som enligt teoretiska analyser påverkar barns resor. Infrastrukturella åtgärder inom 

stadsplanering, som cykelparkeringar eller sänkta hastigheter, skulle utifrån resultatet på varför barn 

skjutsas till fritidsaktiviteter inte påverka i större utsträckning då det inte påverkar avståndet. Detta 

kan kopplas till perspektivet kring markanvändning och transportsystemet i sig, som faktorer som 

påverkar tillgängligheten. 

Den näst vanligaste anledningen till annat resesätt, i detta fall majoriteten bil och skjutsning, angavs 

vara tidseffektivisering och att underlätta för det generella familjepusslet. Av detta att döma är övriga 

familjens vanor avgörande i valet av färdmedel, vilket stämmer överens med det teoretiska 

perspektivet kring barns resandeval. Detta kan även sättas i relation individuella förutsättningar, där 

även förutsättningar hos andra familjemedlemmar och exempelvis småsyskon påverkar.  

4.1.4 Jämförelse med Gustav Vasa skola, Vasastan 
När resultatet från Skälbyskolan jämförs med resultatet från resvaneundersökningen på Gustav Vasa 

skola, innerstadsskolan som undersöktes under samma tidsperiod, kan intressanta analyser göras. 

Både likheter och skillnader för attityder och resvanor till skolankan tydas. För båda skolorna är det 

vanligt att gå till skolan. Hur många som cyklar skiljer sig dock, däremot skiljer det enbart när 

jämförelsen sker med Skälbyskolans resvanor under sommarhalvåret. Vinterhalvårets resultat gällande 

cykling är med likställd resultatet från Gustav Vasa skola. Att Gustav Vasas resultat mer liknar 

Skälbyskolans vinterresultat kan bero på tiden på året då den resevaneundersökningen gjordes. 

Undersökningen på Gustav Vasa skola gjordes sen vinter/tidig vår, och eftersom enkäten inte frågade 

efter skillnader på årstider är det troligt att eleverna svarade på enkäten utifrån hur de tog sig till skolan 

i nuläget, det vill säga under början av året. Vidare skiljer sig andelen som får skjuts till skolan. Vid 

fortsatt jämförelse med Skälbyskolans resultat för vinterhalvåret, där över en fjärdedel av eleverna 

oftast får skjuts till skolan, är det ingen av eleverna på innerstadsskolan som uppgett motsvarande. En 
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av de främsta anledningarna när skjutsning väl sker är dock detsamma för båda skolorna och handlar 

om att skjutsning sker i samband med eller på väg någon annan stans. Att åka kollektivt är lika ovanligt 

både vid Skälbyskolan och Gustav Vasa skola. 

En ytterligare skillnad mellan färdsätten till de två grundskolorna gäller resesällskapet. På Gustav Vasa 

skola uppger tre fjärdedelar att de reser tillsammans med en förälder, medan barnen på Skälbyskolan 

reser mer självständigt och under 20 % reser oftast tillsammans med en vuxen. Skillnaden är inte 

nödvändigtvis ett representativt resultat, eftersom åldern på eleverna som svarat skiljer sig och 

eleverna i Gustav Vasa skola i snitt är yngre än de tillfrågade i Skälbyskolan. 

Attityderna till både avlämningsplatser och vandrande skolbussar eller cykeltåg var liknande på 

Skälbyskolan och Gustav Vasa skolan. Majoriteten av föräldrarna som skjutsar var på båda skolorna 

var positiva till en avlämningsplats längre ifrån skolan, medan majoriteten istället var negativt inställd 

till och ville inte medverka i en vandrande skolbuss eller cykeltåg. Detta visar att attityderna inte är 

direkt beroende av de aktuella resvanorna, eftersom en större andel av skolbarnen på Gustav Vasa 

skola redan går till skolan tillsammans med föräldrar och att fler barn skjutsas till skolan på 

Skälbyskolan. 
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4.2 Förslag på åtgärder  
I detta avsnitt presenteras åtgärdsförslag som bör prioriteras med syfte att uppnå ett mer hållbart 

resande i barns vardag. Åtgärdsförslagen är baserade på resultaten och analysen och utgår därmed 

från reseunderlaget i Skälbyskolan. En del åtgärdsförslag utgår även delvis från 

resevaneundersökningen i Gustav Vasa skola. Vilka åtgärder som bör prioriteras och arbetas med beror 

på det lokala resvanorna och kan därmed variera beroende på plats. Nedan åtgärdsförslag är därmed 

riktade till just Skälbyskolan. Förslagen kan dock appliceras på andra platser med liknande 

reseunderlag. Åtgärderna är presenterade utan inbördes ordning. Vidare är de föreslagna aktörerna 

för de respektive åtgärderna förslag som är baserade på tidigare forskning och litteratur, och 

aktörernas roll diskuteras vidare i kapitel 5. 

 

4.2.1 Skolresor 
Förslagen på åtgärder för hållbara skolresor är baserade på resultatet och analysen, vilka visar att 

föräldrars resvanor och vintercyklande är svårigheter som måste bemötas. Därmed behandlar 

åtgärdsförslagen dessa två områden. 

 

Föräldrarnas resvanor 

Barns resor till skolan påverkas ofta av föräldrarna via deras färdmedelsval och fortsatta resa till jobbet. 

Åtgärder direkt riktade till arbetsresor kan därmed även indirekt påverka och ge effekt på barns 

skolresor. Med anledning av detta bör ett utökat samarbete ske mellan kommun, arbetsplatser och 

skolor. Huvudaktörerna är i detta fall arbetsplatserna själva, men i ett samarbete med kommunen. 

Observera att åtgärder i samarbete med arbetsplatser inte enbart riktar sig till föräldrar med barn i 

grundskolan, utan åtgärderna når även fler grupper. 

- Mobility Management 

Flertalet av de MM-åtgärder som idag används i arbetet kring säkra skolvägar kan direkt 

kopieras till arbetsplatser och arbetspendling. Ett förslag på en konkret MM-åtgärd anpassad 

efter arbetsplatser är motsvarande gå-, cykel- eller kollektivtrafiktävlingar där målet är att 

minska bilanvändandet. Kampanjer utan tävling kan fungera på liknande sätt, med 

informationslappar eller information målad i asfalten på vägar och parkeringsplatser. 

Kampanjerna kan även specifikt riktad till föräldrar och syns både på skolornas 

avlämningsplatser och arbetsplatserna själva. Att kampanjer och riktad information kan 

påverka trafiksäkerheten stöttas av litteraturen och effektbedömningen. Att lyfta och hjälpa 

företag att ta fram resplaner är ytterligare en MM-åtgärd stöttar av litteraturen. 

- Åtgärder på parkeringsplatser 

För att minska arbetspendlingen med bil är en åtgärd att påverka arbetsplatsers 

parkeringsplatser. Det kan dels gälla fysiska åtgärder som att minska antalet parkeringsrutor, 

men kan även innebära ekonomiska restriktioner så som högre avgifter vid parkering. 

Litteraturstudien visar på att restriktioner är en nödvändig åtgärdstyp. 

- Kollektivtrafik- och cykelersättning 

Att införa reseersättning för de anställda som använder kollektivtrafiken eller cyklar till 

arbetsplatsen kan påverka arbetspendlingen, och därmed indirekt skolresorna. Positiva 

incitament, gärna tillsammans med restriktioner i form av slopad eventuell reseersättning för 

bil, kan enligt litteraturen leda till att fler väljer bort bilen. 
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- Distansarbete 

Att erbjuda föräldrar att jobba delvis på distans skulle underlätta processen att gå eller cykla 

med barnen till och från skolan, vilket litteraturstudien själv beskriver. Detta eftersom 

tidsrestriktionerna mjukas upp, och arbetstiderna kan anpassas efter barnens 

tidsrestriktioner. Tydlig information och kommunikation från kommun till arbetsplats krävs för 

motivation och införande. 

 

Vintercykling 

Vinterväghållning av cykelvägar mellan bostadsområden och skolor är en viktig åtgärd för att förenkla, 

säkra och därmed öka vintercyklandet. Tillgänglig infrastruktur är en förutsättning för användandet 

och säkerhetsaspekten är extra viktig när det gäller barns resande. Förutom vägen till skolan är 

cykelparkeringen på skolområdet en viktig faktor för att öka känslan av att det är tryggt att cykla. 

Nedan presenteras åtgärder kring vinterväghållning och cykelparkering. Kommunen har huvudansvar 

för att åtgärderna i verket. 

 

- Prioriterad snöröjning 

En åtgärd för ökat vintercyklande handlar om snöröjning. Som presenterat i litteraturstudien, 

visar vinterväghållning av cykelvägar positiv effekt både gällande tillgänglighet, trafiksäkerhet, 

miljö och klimat och hälsa. Enligt en annan källa uppges dock att normal vinterväghållning av 

en GC-bana varken ge positiv eller negativ effekt på cyklandet. Av detta kan tolkas att 

standarden på vinterväghållningen måste ökas för att effekten ska vara positiv. Snöröjning bör 

prioriteras för gång- och cykelvägar, vilket stöds av litteraturen som menar att prioritering av 

GCM-vägar har god effekt. Att bilvägar får prioriterad snöröjning kan göra att barn, som annars 

hade gått eller cyklat, istället får skjuts med bil efter ett kraftigare snöfall. Om cykling ändå 

skulle ske, är risken att barnet väljer att cykla på bilvägen om den är bättre snöröjd vilket är en 

säkerhetsrisk. Cykelvägar som är dragna som en genväg och inte parallellt med en bilväg bör 

inte nedprioriteras, då otillräcklig snöröjning på dessa sträckor även försämrar tillgängligheten 

och kan leda till fler cyklister längs bilvägen vilket ökar risken för olyckor. Prioriterad snöröjning 

av cykelvägar är alltså viktigt för att hålla andelen cyklande även efter oväder, utan att riskera 

cyklisternas komfort och säkerhet. Vidare presenteras i litteraturstudien att en kortare 

insatstid bidrar till en ökad trafiksäkerhet och färre olyckor. 

 

- Preventiv saltning 

Förutom fysisk snöröjning är saltning en delåtgärd inom vinterväghållning. Enligt 

litteraturstudien visar saltning på goda effekter, där preventiv saltning ger ytterligare bättre 

effekt än saltning i efterhand. Vinterväghållning av cykelvägar till skolan bör, förutom att 

underhålla specifika cykel-, GC- eller GCM-vägar, även jobba aktivt mer anslutande bilvägar 

eller andra sträckor där cyklande sker på väg till skolan. Sträckan mellan hem och cykelbana 

eller cykelbanan och skolans cykelparkering är också viktiga för att barn och föräldrar ska 

känna att hela sträckan är tillgänglig och säker. Om inte hela sträckan uppfyller kraven är risken 

att de vinterväghållna cykelvägarna inte används i den utsträckning de har potential till och att 

färre barn cyklar till skolan. 

 

- Cykelparkering under tak 

Tillgängliga, säkra och bekväma cykelparkeringar i anslutning till skolan är en förutsättning för 

att flera ska välja att ta cykeln. Enligt litteraturstudien minskar rädslan för stöld eller skada av 

cykeln då cykelparkering finns, och cykelparkeringar gör att fler använder cykeln. 
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Cykelparkering inomhus eller under tak kan öka känslan av att cykeln är säker, eftersom 

vinterns väderförhållanden med nederbörd kan göra att cykeln tar skada. Funktionen av skydd 

mot nederbörd är nära densamma oberoende om parkeringsplatsen är omringad av väggar 

eller endast av tak. Däremot kan väggar tillföra att känslan för säkerhet ökar generellt sätt, 

eftersom stängda väggar bara håller ute vädret men även obehöriga. 

 

4.2.2 Fritidsresor 
Arbetet för hållbara resor till fritidsaktiviteter kan i flera avseenden direkt efterlikna arbetet med säkra 

skolvägar. Att ta fram nya arbetssätt från grunden är inte nödvändigt och mycket kan kopieras från 

skolvärlden och appliceras vid fritidsaktiviteter. 

Inventering och resvaneundersökningar 

En första åtgärd för att kunna påverka barns resande till fritidsaktiviteter är att ta reda på hur resandet 

fungerar idag. Inventering av parkerings- och avlämningsplatser, gärna under rusningstid kring 

anläggningen, samt närliggande vägar, gång- och cykelstråk kan ge svar på vilka vidare 

informationsåtgärder som kan behövas. Resvaneundersökningar riktade mot engagerade barn, 

föräldrar och ledare eller tränare kan vidare samla in material om konkreta vanor och beteenden kring 

platsen. 

Samarbeten med föreningar 

Idag arbetar kommuner med fysiska åtgärder på kommunnivå som delvis rör fritidsanläggningar, men 

mjuka åtgärder saknas och behöver införas. På samma sätt som kommunen aktivt samarbetar med 

skolor med, kan samarbete ske med idrottsföreningar och andra fritidsföreningar eller anläggningar. 

- Mobility Management 

Tillsammans med föreningar kan kampanjer tas fram och tävlingar genomföras för att 

uppmuntra hållbart resande. Eftersom majoriteten barn får skjuts, krävs det att informationen 

når föräldrarna som skjutsar. Tävlingar kan exempelvis innebära att lag eller föreningar tävlar 

mot varandra i antal bilar per träning där lägsta antalet vinner. Information kan sitta på lappar, 

förmedlas via intranät eller mejl eller vara mer fysisk och interaktiv med målningar i marken 

eller liveuppdaterade informationsskärmar med information om antal bilar, trängsel eller 

utsläpp. Kommunen bör axla en samordnande roll och arbeta tillsammans med 

fritidsföreningarna, eller anläggningarnas personal beroende på hur anläggningen ser ut. 

- Gemensamma transporter 

Trots att gåbussar inte är aktuella i och med att avståndet är långt, kan åtgärder som 

uppmuntrar gemensamma transporter införas. Det kan handla om MM-åtgärder som 

information om och tävlingar i samåkning, eller tekniska lösningar via intranät där föräldrar 

enkelt kan styra upp samåkningsrundor. Gemensamma cyklings-, gå- eller spingrundor kan, i 

de fall avståndet anses rimligt, anordnas som en del av fritidsaktiviteten i sig. Här är tränare 

eller ledare samt föräldrar huvudaktörerna för att åtgärden ska fungera, men kommunen bör 

vara med i uppstartsskedet av åtgärden för att kunna dela med sig av kunskap från 

motsvarande projekt kring skolor. 

Fritidsbuss 

En ytterligare åtgärd inom gemensamma transporter, vilken dock kräver mer än mjuka åtgärder, är 

införandes av fritidsbussar anpassade efter barn. Fritidsbussar skulle lösa problemet med det längre 

avståndet, och är ett alternativ när gång- och cykel därför inte går att motivera. För att fritidsbussar 

skulle fungera krävs ett samarbete mellan kommuner, fritidsföreningar och SL. Bussarna kan fungera 
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som ett komplement till befintlig kollektivtrafik, eller som helt separata linjer. Fritidsbussen bör vara 

direkt anpassad efter fritidsaktiviteternas tider, köra både till och från anläggningen samt ha ett antal 

stationer placerade i anslutning till bostadsområden med många barn. Lanseringen av fritidsbussar bör 

ske tillsammans med kampanjer riktade mot barnen själva, föräldrarna samt fritidsföreningarna själva. 

Stadsplanering 

Eftersom avståndet var den största anledningen till att barn får skjuts till fritidsaktiviteter krävs 

åtgärder på stadsplaneringsnivå för att minska skjutsandet. Förtätning av stadsmiljön har goda effekter 

enligt litteraturen. Vid tätorts- eller stadsmiljö bör idrottsanläggningar finnas och placeras på ett 

avstånd från bostadsområden så att de är ett bekvämt avstånd att gå eller cykla dit. 

Idrottsanläggningar kan med fördel placeras i nära anslutning till skolor. Vidare bör nya 

idrottsanläggningar, likväl dagens, ha nära avstånd till kollektivtrafiksknutpunkter som kan nås från 

flera linjer. Utöver det bör tydliga avlämningsplatser planeras för. Aktörer som bör involveras är 

samhällsplanerare med olika inriktning och på både regional och lokal nivå. Även konsulter kan vara 

viktiga aktörer att medverka. 
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5 Diskussion 
I detta kapitel diskuteras resultatet i relation till frågeställningarna samt svårigheter och möjligheter 

för ett fortsatt arbete. Vidare redogörs felkällor i datainsamlingen samt en reflektion över studien 

metoder och avgränsningar. Slutligen presenteras förslag på vidare studier inom ämnet. 

Ett viktigt resultat av studien var att det kommunala arbetet med skol- respektive fritidsresor skiljer 

sig. Samtliga kommuner arbetar med skolresor, vilket ger ett enhetligt resultat av att det är en vanlig 

typ av arbete. Det var däremot skillnad gällande fritidsresorna. Lika många kommuner svarade att de 

jobbade aktivt som inte alls arbetade med hållbara fritidsresor. Detta gör variationen stor kring 

huruvida kommunerna arbetar med fritidsresor eller inte. 

Resultatet visar även att fler barn reser självständigt och med hållbara färdmedel till skolan jämfört 

med på fritiden. Detta kan ses som en effekt utav att samtliga kommuner arbetar med skolresor, men 

att arbetet med fritidsresor är bristande. Utifrån resultatet är det även intressant att diskutera 

huruvida arbetet idag bör ändra riktning, och omfördela resursanvändandet och arbetet. Eftersom 

bilen används betydligt mer till och från fritidsaktiviteter, är det kanske denna resa som bör få mer 

prioritering i kommunens arbete. Däremot kan antas att det totala antalet skolresor är högre än 

fritidsresor, eftersom alla barn går i skolan varje dag och inte alla barn har kontinuerliga 

fritidsaktiviteter. Utifrån detta perspektiv sett är det fullt förståeligt att det sker mer arbete kring 

skolresor. Dessutom, en till faktor som kan påverka, är just tidsrestriktioner och trängsel vilket kan leda 

till trafikfara. Vid skolstart på morgonen börjar ofta en större mängd barn vid samma tid, medan 

fördelningen med start och slut kan vara med spridd vid fritidsanläggningar och aktiviteter. Trots dessa 

nämnda anledningar till att skolresor prioriteras, bör dock arbetet med fritidsresandes öka för att i 

stort utveckla arbetet kring barns mobilitet. 

Trots att arbetet med skolresor i rapporten utvärderas som generellt positivt och med resultat i att 

barn reser mycket hållbart och självständigt, bör ett fortsatt arbete ske. Arbetet kan behöva nya 

metoder och rikta sig mer mot föräldrar för att påverka resandet ytterligare. I övrigt är arbetet med 

Mobility management och andra aktuella åtgärder fortsatt viktigt. En minskning av engagemang och 

åtgärder från kommunens sida riskerar resultera i att utvecklingen stannar av eller i värsta fall att barns 

mobilitet utvecklas åt fel håll.  

Parallellt med det fortsatta arbetet med skolresor behöver fritidsresor lyftas. Arbetet med fritidsresor 

kan utvecklas i flera aspekter, men framför allt är avsaknaden av mjuka åtgärder och Mobility 

Management uppseendeväckande och dessa åtgärdstyper bör introduceras. Dagens arbete med 

fysiska åtgärder, som flera kommuner nämner med bland annat cykelvägar, bör också fortsätta, men 

eftersom resurserna enligt undersökningen är knappa bör nya arbetssätt prioriteras.  

Det finns flera olika aktörer som kan behöva engageras för att genomföra åtgärder för ett mer hållbart 

resande för barn. Gällande skolresor tolkas utifrån kommunenkäten samt intervjun med Saber (2019) 

att samarbetet fungerar bra och att relevanta aktörer är inblandade. Från kommunens sida är ett bra 

internt samarbete viktigt och att arbeta tillsammans med de olika förvaltningar som arbetar med barn 

och unga, trafikplanering och skolor. De externa aktörerna som är relevanta, och som idag är 

engagerade i Skälbyskolan, är skolorna via rektorer och lärare, samt på en praktisk nivå även 

föräldrarna. På motsvarande sätt bör ett arbete för fritidsresor involvera, från kommunens sida, 

förvaltningen för barn och unga, trafikplanering och fritidsförvaltning. Eftersom resurser var ett uttalat 

problem för kommunerna enligt enkätundersökningen, finns en stor vikt att även externa aktörer är 

med och arbetar med området. Externa aktörer bör innebära dels fritidsföreningar via styrelse samt 

tränare eller ledare, dels samarbete med nationella eller regionala idrottsförbund för att lyfta frågan 

från flera vinklar. 
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I litteraturstudien presenteras olika resultat av effektbedömningar av åtgärder. Vad som är viktigt att 

tänka på är att effekten kan skilja sig beroende på lokala förutsättningar, och att åtgärderna kan 

påverka olika målgrupper på olika sätt. Åtgärderna som är bedömda i litteraturstudien är inte specifikt 

bedömda utifrån barns perspektiv och beteenden, varför underlaget måste tolkas något kritiskt i denna 

applicering. En ytterligare kritik att ha med sig vid läsningen om effektbedömningen är att 

bedömningarna inte har analyserat huruvida resandet kommer förändras, utan endast tittat på 

effekter som kan påverka mängden resande som en följdeffekt.  

Ett annat intressant resultat att diskutera är skjutsandet till de två jämförda skolorna. Inställningarna 

och anledningarna till skjuts var detsamma hos föräldrar i båda områdena, men trots det så skjutsades 

fler till Skälbyskolan än Gustav Vasa skola. Detta kan bero på andra faktorer som skiljer sig mellan 

områdena. Eftersom både Skälbyskolan och Gustav Vasa skola är kommunala grundskolor antas att 

närhetsprincipen gäller och eleverna i skolan bor inom ett närmare avstånd än om någon skola varit 

en friskola. För Gustav Vasa bodde majoriteten inom en kilometer från skolan, och ett antagenade är 

att fördelningen ser liknande ut i Skälbyskolan. Här har data dessvärre inte kunnat identifierats. 

Bilinnehavet på kommunal nivå är också relativt likt, men på en mer lokal nivå visar litteraturstudien 

att både bilinnehavet och antal bilar per hushåll är betydligt större i Skälby jämfört med Vasastan. Det 

betyder att det finns större faktisk möjlighet för föräldrar i Skälby att skjutsa sina barn. En annan 

intressant aspekt gällande bilkörning är att biltrafiken är tätare i Vasastan än i Skälby. Trots fler bilar, 

som ofta uppfattas som en risk, är det en större andel som går till Gustav Vasa skola än till Skälbyskolan. 

Här kan dock antalet tillgängliga gång- och cykelvägar påverka ytterligare. Gällande kollektivtrafiken så 

är den mer tillgänglig i Vasastan än i Skälby. Trots detta är det knappt några barn i något av områdena 

som åker kollektivt. En mer lättillgänglig kollektivtrafik kan däremot påverka föräldrarnas pendling till 

arbetet, vilket som diskuterats även indirekt påverkas barnens resande till skolan. Eftersom alla hushåll 

i Vasastan har en kollektivtrafikhållplats eller station inom 300 meter från hemmet är det mer troligt 

att detta används som färdmedel till jobbet, än i Järfälla där inte lika många hade kollektivtrafiken så 

nära. Dessutom, förutom närheten till stationen, är tätheten och linjespridningen påverkande, där 

båda förmodligen är större i Vasastan än i Skälby. Antagandet att fler åker kollektivt från Vasastan än 

från Skälby stödjs av statistiken att fler arbetspendlar lokalt inom kommunen i Stockholm medan 

pendlingen är mestadels utåtgående i Järfälla. Bilen kan alltså antas vara mer attraktiv att använda när 

kollektivtrafiken är otillräcklig och avståndet längre, medan kortare pendlingsavstånd och lättillgänglig 

kollektivtrafik uppmuntrar att lämna bilen hemma. Ytterligare faktorer som kan tänkas påverka 

resevalet och visa på skillnader mellan Skälby och Vasastan är parkeringsmöjligheter och även 

servicemöjligheter. Eftersom stadsmiljön i Skälby består av småhus finns förmodligen 

parkeringsplatser i nära anslutning till boendena, medan den tätare bebyggelsen i innerstaden kan 

innebär att parkeringshus är mer svårtillgängliga och kanske ligger i fel riktning jämfört med skolan. I 

en tätare stadsmiljö finns även ofta enkelriktade gator, vilket kan försvåra framkomligheten med bil 

ytterligare. Även servicen är beroende av stadsbebyggelsetypen, och här kan tvärt om antas att service 

i form av bland annat mataffärer och sjukvård är mer lättillgängligt i ett tätare område än i ett glesare. 

Närmare service underlättar för att uträtta ärenden utan att ta bilen, och därmed är chansen mindre 

att barn skjutsas på väg till eller från andra ärenden. 

En ytterligare aspekt att lyfta är det faktum att åldern mellan de undersökningen i Skälbyskolan och 

Gustav Vasa skola skiljer sig. Barnen i innerstadsskolan är i snitt yngre vilket kan vara en förklaring till 

varför en mindre andel tar sig till skolan själva. Däremot går statistiken från Gustav Vasa skola emot 

tankesättet som nämndes från ett antal föräldrar i Skälbyskolan om att barnet var för litet för att gå, 

och att de är de yngre barnen som får skjuts. 
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5.1 Utmaningar och möjligheter för kommunerna 
I detta delkapitel redovisas för svårigheter och möjligheter med ett fortsatt arbete med barns resor 

och mobilitet, utifrån resultatet i denna undersökning. 

Utmaningar 

Det finns flera faktorer som kan innebära utmaningar i arbetet kring barns mobilitet. En svårighet är 

kommunernas egna prioriteringar, resurser och rutiner. Resursbrist gavs i kommunenkäten som 

anledning till att flera inte arbetar med hållbart fritidsresande idag. Resursbrist kan tänkas innebära 

antingen personalbrist eller otillräcklig budget. Fördelningen av resurser har i sig att göra med 

kommunens prioriteringar och rutiner. Saber (2019) förklarade i intervjun att arbetet med fritidsresor 

i Järfälla inte sker specifikt just som en konsekvens av gamla vanor och rutiner inom kommunen. Av 

detta kan tolkas att kommunerna har svårt att tänka nytt och börja med helt nya arbetssätt. 

En ytterligare svårighet, och som specifikt nämndes av kommunerna som anledning för att inget arbete 

skedde med fritidsresor, var sammarbetsutmaningar. Att svårigheter gällande samarbetet nämns kan 

tolkas som ett tecken på att kommunen försökt påbörja samarbetet med relevanta aktörer för 

fritidsresor utan att lyckas. Det kan också betyda att det inte finns mallar eller hjälp i hur nya 

samarbeten kan starta. Samarbetssvårigheter kan vara problematiska både inom kommunen och med 

externa aktörer. Enligt Saber (2019) fanns varken ett samarbete mellan trafikplanerarna och 

fritidsförvaltningen, eller mellan trafikplanerarna direkt till idrottsanläggningar och föreningar, i 

Järfälla kommun. Att starta upp nya samarbeten kräver ofta mer tid och energi än att fortsätta med 

gamla samarbeten, vilken alltså kan vara en anledning till att samarbetet ser ut som det gör. 

Vidare svårigheter i arbetet kan gälla själva arbetet och implementeringen av relevanta åtgärder. Som 

resultatet kring fördmedelsval till fritidsaktiviteter visar, tas bilen till anläggningen på grund av 

avståndet. Avståndet gör problemet svårare att lösa, och åtgärderna som skulle krävas för att påverka 

resandet, exempelvis införandet av nya busslinjer eller helt ny stadsplanering, är både dyrare samt 

kräver mer tid och arbete. Vid kortare avstånd hade enklare åtgärder som gå- och cykeltävlingar eller 

kampanjer förmodligen lättare gett mer effekt, och dessutom varit enklare att utföra i relation till 

budget. Utöver avståndet, är tiden på dygnet en faktor som påverkar resande till fritidsaktiviteter och 

som är svår att åtgärda direkt. Tiden kan dels resultera i mörker och kallare temperaturer, men kan 

även kopplas till mer komplex familjeplanering med hemgång från jobbet, middagstid och läggdags av 

yngre barn. Dessa faktorer är svåra att påverka utifrån, vilket gör att åtgärder inte behandlar detta 

problem. Istället ser det ut att vara att de åtgärder som faktiskt görs gällande fritidsresor är utbyggnad 

av infrastrukturen för gång- och cykel. Dessa åtgärder är i teorin mycket bra, men har svårt att tackla 

de faktiskt problemen.  

Möjligheter 

Förutom svårigheter finns även möjligheter i det fortsatta arbetet med barns hållbara resor. En 

möjlighet att mycket utav arbetssättet och åtgärderna som används i skolvärlden kan kopieras och 

appliceras direkt till fritidsresor. Detta underlättar introduceringen av arbetet, eftersom tidigare mallar 

kan användas vilket ger ett mindre uppstartsarbete. 

Trots att samarbetsutmaningar är en svårighet i sig, kan samarbete i längden även leda till vidare 

möjligheter. Samarbete med andra aktörer ger mer resurser, både i pengar och arbetskraft. Det ger 

alltså en möjlighet att utveckla arbetet där de egna resurserna är otillräckliga. Gällande fritidsresor 

finns inte bara möjligheten att samarbete direkt med föreningar, utan det finns även större 

paraplyorganisationer som Riksidrottsförbundet och SISU Idrottsutbildarna som kan vara relevanta 

samarbetspartners. 
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Saber (2019) förklarade hur konkreta exempel på åtgärder inspirerat arbetet med skolresor. Detta går 

i linje med analysen kring att de teoretiska exemplen inom arbetssättet Mobility Management endast 

fokuserar på skolresor. Trots att andra aktörer i forskning och undersökningar har tagit fram 

åtgärdsförslag för båda typerna av resor, saknas tillgänglighet och spridning av dessa förslag. Därför 

menar jag att det är av stor vikt att fritidsresor och åtgärder kring dessa sträckor lyfts i media, från 

högre uppsatta aktörer och i nationella plandokument. På samma sätt är det viktigt att om en kommun 

startar med ett konkret fritidsresearbete, bör arbetssättet, metodiken och resultatet spridas till andra 

kommuner som inspiration och bevis på att det går. Spridning av information är en möjlighet i sig. 

 

5.2 Felkällor 
Arbetet innehåller ett antal mindre felkällor, främst gällande insamlandet av data via 

enkätundersökningarna. Felkällorna kan ha påverkat det slutliga resultatet och redogörs därför för 

nedan. Enkäten som skickades ut till Skälbyskolan tar inte hänsyn till om barnen har skilda föräldrar 

och därmed två olika resvägar till skolan. 

Respondenterna på enkätfrågorna kring fritidsresande är något färre än antalet respondenter på 

övriga frågor. Frågan var inte obligatorisk med anledning att inte alla barn deltar i någon fritidsaktivitet. 

Eftersom inget alternativ för ”inget deltagande” fanns med har denna grupp hoppat över att svara på 

frågan. Antalet respondenter skiljer sig även mellan de som har svarat på resan till jämfört med från 

fritidsaktiviteten. Det var 79 föräldrar som svarade gällande resan till aktiviteten och 76 som svarade 

om resan från. Dessa tre respondenter som utgör skillnaden i antal respondenter har angivit att deras 

barn blir skjutsade till aktiviteterna. 

I undersökningen framgår heller inte om fritidsresorna ser olika ut i relation till årstiderna, utan endast 

till respektive från aktiviteten. Gällande fritidsresorna tas heller ingen hänsyn till huruvida barnet har 

en eller flera fritidsaktiviteter, hur ofta aktiviteterna och resorna sker samt om resorna skiljer sig till 

olika aktiviteter. Vidare är formuleringen i Figur 16 i föräldraenkäten, med formuleringen och 

exemplen som ”idrott eller kompisar”, en felkälla då arbetets mål inte inkluderar barns fritidsresor till 

kompisar. Detta gör att svaren gällande framför allt fritidsresandet kan vara oriktiga. 

Figur 13 om varför barnen skjutsas är dock något missvisande. Detta beror på det övriga 

svarsalternativet, där en andel föräldrar kommenterat att de inte alls skjutsar. Tanken var att de som 

aldrig skjutsar sina barn skulle hoppa över frågan, som inte var obligatorisk. Ett ytterligare potentiellt 

missvisande resultat är en följd av att flera alternativ kunde kryssas i. Enkätresultatet visar att en del 

personer kryssat i fler alternativ medan att en stor andel endast valt ett. Om detta är för att det endast 

var ett alternativ som stämde eller om det inte framgick att det gick att välja fler är osäkert. 

 

5.3 Reflektion över metod och avgränsningar 
Någonting som påverkat studien är den valda definitionen av fritidsresor och begränsningen till 

vardagliga fritidsresor till organiserade fritidsaktiviteter. Om annan definition och omfattning av resor 

hade valts, hade resultatet kunnat se annorlunda ut och vara mer omfattande. Däremot hade en vidare 

definition och omfattning av begreppet fritidsresor försvårat det direkta jämförandet till skolresor, 

varför den smalare definitionen valdes att användas.  

Gällande metodvalet med digitalt enkätutskick till kommunerna hade det gett mer information om jag 

istället intervjuat representanter från samtliga ResSmart-kommuner. Däremot gav enkäterna ett 

resultat som tydligare kunde jämföras och samlas till statistiska data.  
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Vidare hade resultatet kunnat påverkas om jag skapat och skickat ut egna enkäter till skolbarn och 

föräldrar. Då hade enkäterna endast frågat efter information relevant till detta arbete, och inte övriga 

frågor som Järfälla kommun nu var intresserade utav. Anledningen till att Järfällas enkäter användes 

var för att det ansågs mer troligt att få bättre svarsfrekvens om enkäten gick ut via kommunen än en 

enskild student. Att jag inte skapat enkäten från grunden själv ansågs inte vara ett större problem, 

eftersom jag hade möjlighet att påverka utformningen av enkäten och själv lade till frågor och 

svarsalternativ. 

Begränsningen av målgrupp till Skälbyskolans mellanstadieelever och föräldrar, samt den begränsade 

komparativa resvaneundersökningen, är en konsekvens av omfattningen av examensarbetet som kurs. 

Om data från fler skolor hade samlats in hade mer tid krävts för att hinna sammanställa och analysera 

resultatet. Vid uppstart av projektet planerades för att använda data från fler grundskolor i Järfälla 

kommun, men på grund av att dessa skolor undersöktes senare under vårterminen fans inte utrymme 

att ta med denna data. Därför har mer omfattande undersökningar, med fler skolor och fler 

kommuner, istället föreslagits som vidare studier enligt kapitel 5.4 nedan.  Eftersom studien begränsats 

till Skälbyskolan i Järfälla valdes att endast skriva om Järfällas planeringsdokument samt endast 

intervjua en av Järfällas trafikplanerare. I en större studie hade utrymme funnits för att analysera flera 

kommuners dokument samt ha fler djupgående intervjuer. Med grund i detta saknas i denna 

undersökningen en djupare inblick i Stockholms stads arbete kring Gustav Vasa skola och andra 

grundskolor samt fritidsresor i kommunen.  

Om analysen inspirerats av andra teoretiska perspektiv än de valda hade analysen och diskussionen 

samt slutsatserna kunnat se annorlunda ut och lyfta andra aspekter. En annan teoretisk grund som 

hade kunnat vara utgångspunkten till analysen istället för Mobility Management är TRAST. TRAST-

dokumenten valdes bort som analytiska grunddokument då Mobility Management ansågs mer 

specifikt och mer applicerbart i jämförelsen mellan skol- och fritidsresor.  

 

5.4 Vidare studier 
Syftet med detta arbete var att lyfta barns resande och ta fram underlag för vidare arbete med barns 

mobilitet. Vidare studier är relevanta för att stärka det fortsatta arbetet inom området. Detta eftersom 

området kring barns mobilitet är komplext, och att alla aspekter och perspektiv inte analyserades i 

detta arbete. 

 

Fortsatta studier bör därför vara mer omfattande med mindre avgränsningar i tid och rum. Underlag 

om barns resande bör samlas in från fler skolor, med anledning att få ett större dataunderlag samt 

underlag från olika fysiska miljöer med varierande förutsättningar. En vidare studie föreslås därmed 

vara en nationell resvaneundersökning med fokus på barn och ungas resor till skola och 

fritidsaktiviteter. 

 

Liksom resvaneundersökningen, föreslås även en vidare studie vilken innebär granskande av alla 

Sveriges kommuners arbete kring barns skol- och fritidsresor. Datainsamlingen föreslås inkludera både 

kvantitativ och kvalitativ information, förslagsvis med fler djupintervjuer, för att få förståelse för 

kommunernas arbetssätt och prioritet. Utifrån resultatet från kommuner föreslår även en vidare 

studie med syftet att ta fram tydligare mallar och exempel på hur kommuner konkret kan arbeta med 

barns skolvägar men framför allt fritidsresor. Mallar och riktlinjer för arbete kring fritidsresor bör även 

tas fram för andra aktörer som idrottsföreningar och organisationer. 
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Utöver bredare dataunderlag, är en rekommendation för vidare studier även att öka tidsperioden för 

undersökningen. Detta skulle kunna innebära undersökningar under samtliga årstider. Längre 

tidsperioder krävs även för att kunna komma fram till, prova och utvärdera effekterna av föreslagna 

åtgärder. 

 

En annan typ av vidare arbete som föreslås är en övergripande effektbedömning av åtgärder specifikt 

inriktade mot barn och deras skolresor och fritidsresor. Här rekommenderas en nationell, 

sammanfattande effektbedömning göras där kommuner och andra aktörer kan hämta inspiration, men 

effektbedömningar bör även göras på mer lokal nivå.  

 

Ett sista vidare arbete som rekommenderas är att ta fram underlag och mallar för arbete riktade 

specifikt för barns fritidsresor. Det behövs enkla mallar, vilka kan vara delvis kopierade från 

skolvärlden, men dessa mallar, exempel och riktlinjer måsta vara lättillgängliga. Dessutom är en 

rekommendation att dessa underlag ska lyftas i media och vid större forum. 
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6 Slutsats 
Slutsatsen av studien är att barnen i Skälbyskolan reser mer självständigt och på mer hållbara sätt till 

skolan jämfört med resor till fritidsaktiviteter. Till skolan är gång och cykel de vanligaste färdsätten, 

oftast själv eller med jämnåriga. Skillnaden är dock stor gällande hur många barn som cyklade 

beroende på årstiderna. Under sommarhalvåret uppgav över hälften att cykeln användes, medan en 

klar majoritet av dessa inte cyklar på vintern. Istället ökar andelen som går eller får skjutsas på vintern. 

De tillfällen som föräldrarna skjutsar barnen även till skolan är de vanligast anledningarna tidsbrist och 

att skjutsningen skedde på väg till annan plats. 

Till fritidsaktiviteter är det överlägset vanligaste färdmedlet bil, vilket också innebär att barnen 

självständighet kring dessa resor är lågt. Den främsta anledningen till att föräldrar skjutsar sina barn 

till fritidsaktiviteterna beror på det längre avståndet till anläggningen än till skolan. En ytterligare 

anledning till skjuts angavs vara tidseffektivisering och det generella familjepusslet. 

Det kommunala arbetet i Stockholmsområdet är bredare och fokuserar mer på barns skolresor än 

fritidsresor. För de kommuner som ändå arbetar med båda resorna skiljer sig arbetssättet. Åtgärder 

inom Mobility Management används för att påverka skolresandet med saknas helt vid arbetet med 

fritidsresor. Istället arbetar kommunerna endast med infrastrukturella åtgärder kring 

fritidsanläggningar, som en del av det större kommunala trafikarbetet, och arbetet var inte specifikt 

inriktat på barns fritidsresor. 

De åtgärder som rekommenderas utifrån undersökningen är uppdelade i åtgärder för skola och för 

fritid. För skolresor rekommenderas tydligare fokus på målgruppen föräldrar, eftersom vidare resor är 

en påverkande faktor, och likaså fokus på vintercykling. Gällande fritidsresor föreslås att kopiera 

åtgärder och arbetssätt från skolvärlden, där arbetet bör börja med inventering av fritidsanläggningar 

och resvaneundersökningar i föreningar. Vidare föreslås att mjuka åtgärder ska introduceras, samt 

med komplexa och långsiktiga åtgärder som fritidsbussar och tätare stadsplanering. Aktörer som 

behövs engageras beskrivs båda som interna inom kommunens olika nämnder, men även externa 

aktörer och då framförallt skapa ny samverkan med aktörer inom fritidsaktiviteter och idrotten. 

Slutligen menar arbetet att vidare studier och arbete krävs för ett fortsatt utvecklat arbete med barns 

resor. Området fritidsresor behöver lyftas både i underlag och information men även i medier och i 

större forum. 

 

  



48 
 

Litteraturförteckning 
880cities, 2019. About us. [Online]  

Available at: https://www.880cities.org/about-8-80-cities/ 

[Använd 10 juni 2019]. 

Ajzen, I., 1991. The Theory of Planned Behavior. Organisational Behavior and Human Decision 

Processes, pp. 179-211. 

Almér, A.-K. & Ljungberg Toulson, C., 2018. Hållbart resande på fritiden, Lund: Trivector Traffic. 

Amparo Solutions, 2018. Varningssystemet SeeMe. [Online]  

Available at: https://amparosolutions.se/produkter/seeme-varningssystem/ 

[Använd 3 april 2019]. 

Andrews, A.-L. & Granath, B., 2012. FN-fakta hållbar utveckling, u.o.: FN-förbundet. 

AppAdvice, 2019. Uniride. [Online]  

Available at: https://appadvice.com/app/uniride/985522109 

[Använd 11 mars 2019]. 

Balfors et. al., B., 2018. Södertörnsanalysen. [Online]  

Available at: https://open-numbers.github.io/sodertornsmodellen/ 

[Använd 11 juni 2019]. 

Berg, U., 2016. Rekommendationer om fysisk aktivitet för barn och ungdomar, Stockholm: FYSS. 

Björk, E., 2005. Mobility management i Öresundsregionen, Lund: Lunds Tekniska Högskola. 

Boverket, Trafikverket & Sveriges Kommuner och Landsting, 2015. Trafik för en attraktiv stad, Utgåva 

3, u.o.: Boverket, Trafikverket & Sveriges Kommuner och Landsting. 

Caesar, K., 2013. Trafiksäkerhet vid skolor kopplat till parkering och angöring, Malmö: Tyréns. 

Daryani, F., 2007. Vandrande skolbussar, uppföljning, Stockholm: u.n. 

Daryani, F., u.d. Vandrande skolbuss - så gjorde vi!, Stockholm: Trafikverket. 

Ek, A., 2018. Skolans historia. [Online]  

Available at: https://gustavvasaskola.stockholm.se/skolans-historia 

[Använd 24 maj 2019]. 

Eniro, u.d. Eniro. [Online]  

Available at: 

https://kartor.eniro.se/?c=59.395226,17.845573&z=16&l=aerial&q=%22Sk%C3%A4lbyskolans%20bol

lplan,%20Fornv.,%20J%C3%84RF%C3%84LLA%22;71194694;yp&som=BJalz 

[Använd 11 juni 2019]. 

Faskunger, J., 2008. Barns miljöer för fyssk aktivitet, Öresund: Folkhälsomyndigheten. 

FN, 2017a. Sustainable Development Goals. [Online]  

Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/sdgs 

[Använd 10 maj 2019]. 



49 
 

FN, 2017b. Sustainable Development Goal 11. [Online]  

Available at: https://sustainabledevelopment.un.org/sdg11 

[Använd 10 juni 2019]. 

Fogelholm, R., 2014. Fritidsresandet i Sverige - Analys och åtgärdsförslag för ett mer hållbart 

fritidsresande, Lund: Lunds Tekniska Högskola. 

Friskolornas Riksförbund, u.d. Fakta om friskolor. [Online]  

Available at: http://www.friskola.se/fakta?expanded_accordions=vacc-d991842e 

[Använd 21 februari 2019]. 

Geurs, K. T. & van Wee, B., 2004. Accessibility evaluation of land-use and transport strategies: review 

and research directions. Journal of Transport Geography, pp. 127-140. 

Google Maps, 2019a. Skälbyskolan, Vårdkasevägen Järfälla. [Online]  

Available at: 

https://www.google.com/maps/place/Sk%C3%A4lbyskolan/@59.3976711,17.8450538,690m/data=!

3m1!1e3!4m5!3m4!1s0x465f9f9a4655e67b:0x8abdf072ae954281!8m2!3d59.3956172!4d17.847322

1 

[Använd 24 maj 2019]. 

Google Maps, 2019b. Gustav Vasaskolan. [Online]  

Available at: 

https://www.google.com/maps/place/H%C3%A4lsingegatan/@59.3422089,18.0410433,16z/data=!4

m12!1m6!3m5!1s0x0:0xc4808aea0d46b0c9!2sGustav+Vasaskolan!8m2!3d59.3429507!4d18.042582

3!3m4!1s0x465f9d70631e9e05:0x72eecadbc42f9022!8m2!3d59.3428807!4d18.0431812 

[Använd 24 maj 2019]. 

Gummesson, M., 2003. Skolskjutsning ur ett historiskt perspektiv, Borlänge: Vägverket. 

Hammarlund, S., 2016. Nationell transportplanering i Sverige. Trafik & Veje, augusti, pp. 25-27. 

Hernadi, A., 2007. Trafikincident vid var fjärde skola. [Online]  

Available at: https://www.svd.se/trafikincident-vid-var-fjarde-skola-18DX 

[Använd 8 mars 2019]. 

If, 2018. Trafikfarorna ökar runt Sveriges skolor. [Online]  

Available at: http://www.mynewsdesk.com/se/if_skadeforsakring/pressreleases/trafikfarorna-oekar-

runt-sveriges-skolor-2637315 

[Använd 8 mars 2019]. 

If, u.d. Forskning om olyckor för ökad säkerhet. [Online]  

Available at: https://www.if.se/om-if/if-i-samhallet/trafiksakerhet 

[Använd 5 mars 2019]. 

Ingelshed et. al., J., 2018. Järfälla kommun. [Online]  

Available at: 

https://www.jarfalla.se/download/18.6942f4771687d1c081e43ecb/1548403790728/jarfalla-

cykelplan.pdf 

[Använd 14 mars 2019]. 

Johansson, R. & Linderholm, L., 2013. Trafiksäkra staden - Handbok för ett målinriktat kommunalt 

trafiksäkerhetsprogram, Stockholm: Sveriges Kommuner och Landsting. 



50 
 

Johansson, S., 2012. Barn och unga i kollektivtrafiken, Lund: Vinnova. 

Järfälla kommun, 2018. Program för hållbart resande, Järfälla: Järfälla kommun. 

Järfälla kommun, 2019a. Statistik. [Online]  

Available at: 

https://www.jarfalla.se/kommunochpolitik/kommunfakta/statistik.4.640dac6b1300db73e7c8000108

56.html 

[Använd 24 maj 2019]. 

Järfälla kommun, 2019b. Skälby för- och grundskola. [Online]  

Available at: 

https://www.jarfalla.se/forskolaochskola/skolbarn/grundskola/barkarbyskalby/skalbyforochgrundsk

ola.4.5447d13a1611d09c86358c6.html 

[Använd 24 maj 2019]. 

Järfälla kommun, 2019c. Järfälla kommun. [Online]  

Available at: 

https://www.jarfalla.se/download/18.41cc49c61692004b8c59fa01/1551340903742/sakra-

skolvagar.pdf 

[Använd 12 mars 2019]. 

Khakee, A., 2006. Medborgardeltagande i samhällsplaneringen. Planering med nya förutsättningar, 

pp. 11-24. 

KTH, 2019. Hållbar utveckling. [Online]  

Available at: https://www.kth.se/om/miljo-hallbar-utveckling/utbildning-miljo-hallbar-

utveckling/verktygslada/sustainable-development/hallbar-utveckling-1.350579 

[Använd 10 juni 2019]. 

Kulturförvaltningen, 2017. Hur rör sig unga över kommungränserna i Stockholms län?, Stockholm: 

Kulturförvaltningen Stockholms läns landsting. 

Liljefors, L., 2018. Inget gratis SL-kort för ungdomar i sommar. [Online]  

Available at: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/inget-gratis-sl-kort-for-ungdomar-i-

sommar 

[Använd 25 februari 2019]. 

Mattsson, C., 2012. Steg 1 och 2 - åtgärder för ökat cyklande, effekter och nyttor, u.o.: Trafikverket. 

Nawijn, J., 2014. Rose Tinted Memories as a Cause of Unsustainable Leisure Travel. In: Gärling T., 

Ettema D., Friman M. (eds) Handbook of Sustainable Travel. Springer, Dordrecht. u.o.:Springer, 

Dordrecht. 

Neergaard, K. & Schmith, L., 2007. Barn och ungdomars resvanor - en resvaneundersökning bland 6-

15 åringar i olika stora orter, Lund: Trivector Traffic. 

Nilsson, S. & Norén, A., 2011. Den hållbara skolresan - Nulägesbeskrivning av resande till och från 

skolan 2011, Borlänge: Trafikverket. 

Niska et. al., A., 2017. Cykling bland barn och unga - en kunskapssammanställning, Linköping: VTI. 

Nordström et. al., T., 2018. Järfälla kommun. [Online]  

Available at: https://www.spacescape.se/wp-content/uploads/2018/06/J%C3%A4rf%C3%A4lla-



51 
 

g%C3%A5ngplan-180213.pdf 

[Använd 14 mars 2019]. 

Persson, A., 2016. Frågot och svar - om frågekonstruktion i enkät- och intervjuundersökningar, 

Stockholm: Statistiska centralbyrån. 

Regeringskansliet, 2018. Gratis kollektivtrafik för ungdomar. [Online]  

Available at: https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/04/gratis-kollektivtrafik-for-

ungdomar/ 

[Använd 25 februari 2019]. 

Riksidrotsförbundet, 2004. Föräldraengegemang i barns idrottsföreningar, Stockholm: 

Riksidrottsförbunder. 

Riksidrottsförbundet, 2005. Ungdomars tävlings- och motionsvanor, Stockholm: 

Riksidrottsförbundet. 

Riksidrottsförbundet, 2016a. Riksidrottsförbundets policy för trafiksäkra och miljöanpassade 

transporter inom idrotten, Stockholm: Tiksidrottsförbundet. 

Riksidrottsförbundet, 2016b. Riksidrottsföbundets klimat- och miljöpolicy, Stockholm: 

Riksidrottsföbundet. 

Rogers et. al., 2017. Föreläsning 5: analys och tolkning, från insamling till insikt. [Online]  

Available at: http://www8.cs.umu.se/kurser/5DV132/VT12/utdelat/F5_slides.pdf 

[Använd 20 maj 2019]. 

Saber, J., 2019. Trafikplanerare Järfälla kommun [Intervju] (24 april 2019). 

SCB, 2017. Bilens århundrande. [Online]  

Available at: https://www.scb.se/om-scb/nyheter-och-pressmeddelanden/bilens-arhundrade/ 

[Använd 28 februari 2019]. 

SCB, 2019. Kommuner i siffror. [Online]  

Available at: https://www.scb.se/hitta-statistik/sverige-i-siffror/kommuner-i-

siffror/#?region1=0123&region2=0180 

[Använd 24 juni 2019]. 

Schantz, P. & Ek, S., 2012. Vandrande skolbus är bättre än skjuts. Svensk Idrottsforskning, 4, pp. 40-

44. 

Sixth Framework Program, 2009. MAXImera Mobility Management, u.o.: EPOMM. 

Skur, et. al., 2008. Kartläggning av ansvar, roller och samverkan inom skolskjuts, Borlänge: Vägverket. 

SL, u.d. a. Barns resor och resor med barn. [Online]  

Available at: https://sl.se/sv/info/biljetter/barn/ 

[Använd 25 Februar 2019]. 

SL, u.d. b. Vad kostar periodbiljetterna? (lättläst). [Online]  

Available at: https://sl.se/sv/info/lattlast/periodbiljetter/ 

[Använd 25 februari 2019]. 

Smidfelt Rosqvist, L. & Wenneberg, H., 2018. Förklaring till resmönster i koppling till förutsättningar 

att resa för olika grupper, Lund: Trivector. 



52 
 

Spolander, K., 1985. Effekter av kampanjer, debatt och opinionsbildning?, Linköping: Väg- och 

Trafikinstitutet. 

Stockholms stad, u.d. a. Gustav Vasa skola. [Online]  

Available at: https://gustavvasaskola.stockholm.se/ 

[Använd 24 maj 2019]. 

Stockholms stad, u.d. b. Om Gustav Vasa skola. [Online]  

Available at: https://gustavvasaskola.stockholm.se/om-skolan 

[Använd 25 april 2019]. 

Stockhoms stad, 2019. Trafikundersökning Gustav Vasa skola 2019, Stockholm: u.n. 

Strid, S., 2009. Erfarenhet av vandrande skolbussar, Lund: Lunds Tekniska Högskola. 

Sveriges Kommuner och Landsting, 2013. Varför skjutsar föräldrar barnen till skolan?, Stockholm: 

Sveriges Kommuner och Landsting. 

Sveriges Riksdag, 2018. Skollag (2010:800). [Online]  

Available at: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

[Använd 26 februari 2019]. 

Taylor, N., 1998. Urban Planning Theory since 1945. London: SAGE Publications Ltd. 

Trafikanalys, 2015a. RVU Sverige 2011-2014, den nationella resvaneundersökningen, Stockholm: Brita 

Saxton. 

Trafikanalys, 2015b. Cyklandets utveckling i Sverige 1995-2014 - en analys av de nationella 

resvaneundersökningarna, Stockholm: Brita Saxton. 

Trafikanalys, 2018a. Uppföljning av de transportpolitiska målen 2018, Stockholm: Brita Saxton. 

Trafikanalys, 2018b. Perspektiv på resor och möjligheter att resa, u.o.: Brita Saxton. 

Trafikanalys, 2018c. Fordon i län och kommuner 2017, u.o.: Trafikanalys. 

Trafikverket & Sveriges kommuner och landsting, 2010. Hållbart resande i praktiken, Stockholm: u.n. 

Trafikverket, 2012. Nationell statistik over omkomna barn. [Online]  

Available at: https://www.trafikverket.se/resa-och-trafik/Trafiksakerhet/barn-och-unga-i-

trafiken/barn-och-narsamhalle/Fakta-om-barn-och-trafik/Nationell-statistik-over-omkomna-barn/ 

[Använd 11 mars 2019]. 

Trafikverket, 2014. Gå och cykla till skolan. [Online]  

Available at: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/planera-person--

och-godstransporter/Planera-persontransporter/Hallbart-resande/Resor-till-och-fran-skolan/Ga-och-

cykla-till-skolan/ 

[Använd 5 april 2019]. 

Trafikverket, 2015b. Rapporter om TRAST. [Online]  

Available at: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-

utreda/samhallsplanering/samspel-mellan-trafik-och-bebyggelse/Planera-for-hallbara-stader-och-

attraktiva-regioner/Trafik-for-en-attraktiv-stad/Rapporter-om-TRAST/ 

[Använd 8 april 2019]. 



53 
 

Trafikverket, 2018a. Åtgärsvalsstudier. [Online]  

Available at: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/Atgardsval/ 

[Använd 7 mars 2019]. 

Trafikverket, 2018b. Fyrstegsprincipen. [Online]  

Available at: https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/Planerings--och-

analysmetoder/fyrstegsprincipen/ 

[Använd 7 mars 2019]. 

Tyréns, 2017. ResSmart, en plattform för hållbara resor, Stockholm: u.n. 

Venkatesh, U., 2006. Leisure – Meaning and Impact on Leisure Travel Behavior, u.o.: ResearchGate. 

Westman, J., 2017. Drivers of Children's Travlen Satisfaction, Karlstad: Karlstad Universitet. 

Vetenskapsrådet, 2002. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 

u.o.: Vetenskapsrådet. 

Vidimlic, F., 2018. Vådan av att skjutsa barn, Stockholm: Kungliga Tekniska Högskolan. 

 

 

  



54 
 

Bilagor 
Bilaga 1 – Kommunenkät 

Innehåll i den digitala enkäten som skickades ut till kommunerna i nätverket ResSmart. 

 

Kommun 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Arbetar ni med barns hållbara och säkra skolvägar? 

- Ja, aktivt idag. 

- Ja, vi har gjort det tidigare. 

- Nej, men det är under planering. 

- Nej. 

 

Om ja, hur? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Om nej, varför? 

…………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Arbetar ni med barns hållbara och säkra fritidsresor? Ex. vägar till idrottsanläggningar. 

- Ja, aktivt idag. 

- Ja, vi har gjort det tidigare. 

- Nej, men det är under planering. 

- Nej. 

 

Om ja, hur? 

………………………………………………………………………………………………….. 

 

Om nej, varför? 

…………………………………………………………………………………………………… 
 

 

Har ni gjort en kommunal resvaneundersökning gällande barns resande? Ange gärna år och titel på ev. 

slutrapport. 

…………………………………………………………………………………………………………….  
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Bilaga 2 – Elevenkät Skälbyskolan 

Innehåll från den digitala enkäten riktad till elever på Skälbyskolan. 

 

I vilken årskurs går du? 

- Åk 3 

- Åk 4 

- Åk 5 

 

Kön 

- Tjej 

- Kille 

- Annat 

 

Hur tar du dig till skolan sommartid? 

- Går 

- Cyklar 

- Åker buss/pendeltåg 

- Bil 

 

Med vem tar du dig till skolan oftast under sommartid? 

- Själv 

- Tillsammans med vuxen 

- Tillsammans med syskon/kompis 

 

Hur tar du dig till skolan vintertid? 

- Går 

- Cyklar 

- Åker buss/pendeltåg 

- Bil 

 

Med vem tar du dig till skolan oftast under sommartid? 

- Själv 

- Tillsammans med vuxen 

- Tillsammans med syskon/kompis 

 

Om du fick välja, hur skulle du ta dig till skolan? 



56 
 

- Gå själv 

- Gå tillsammans med syskon/kompisar 

- Gå tillsammans med vuxen 

- Gå med vuxen och kompisar 

- Cykla själv 

- Cykla tillsammans med syskon/kompisar 

- Cykla tillsammans med vuxen 

- Åka skolskjuts 

- Åka kollektivt 

- Bli skjutsad med bil 

- Bli skjutsad med bil med kompisar (samåkning) 

 

För dig som går eller cyklar till skolan, hoppa över sidan om du åker bil till skolan. 

Skriv in din adress i rutan nedan och välj din adress i listan. Du kommer då att se både var du bor och 

var din skola ligger. 

………………………………………….. 

Rita in din skolväg. Klicka på symbolen nedan och markera sedan din skolväg genom att klicka dig fram 

i kartan. Börja rita din skolväg där du bor och avsluta i skolan. 

*SYMBOL* 

 

Vad är det bästa med din skolväg? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Är det något du inte tycker om med din skolväg? 

………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Skulle du vilja gå med i ett organiserat gå- eller cykeltåg där fler barn och en eller flera vuxna går eller 

cyklar till och från skolan? 

- Ja 

- Nej   
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Bilaga 3 – Föräldraenkät Skälbyskolan 

Innehåll från den digitala enkäten riktad till föräldrar till elever på Skälbyskolan. 

 

I vilken årskurs går ditt barn? 

- Åk 3 

- Åk 4 

- Åk 5 

 

Hur färdas ditt barn igenom snitt till skolan under sommartid? 

- Går 

- Cyklar 

- Åker kollektivt 

- Åker bil 

- Samåkning 

 

Med vem tar sig ditt barn oftast till skolan under sommartid? 

- Själv 

- Tillsammans med vuxen 

- Tillsammans med syskon/kompisar 

 

Hur färdas ditt barn igenom snitt till skolan under vintertid? 

- Går 

- Cyklar 

- Åker kollektivt 

- Åker bil 

- Samåkning 

 

Med vem tar sig ditt barn oftast till skolan under vintertid? 

- Själv 

- Tillsammans med vuxen 

- Tillsammans med syskon/kompisar 

 

Hur ofta brukar du/ni skjutsa ditt barn TILL skolan under en vanlig vecka – SOMMARTID? 

- Varje dag 

- 4 gånger i veckan 

- 3 gånger i veckan 

- 2 gånger i veckan 

- 1 gång i veckan 
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- Några gånger i månaden 

- Aldrig 

Hur ofta brukar du/ni skjutsa ditt barn FRÅN skolan under en vanlig vecka – SOMMARTID? 

- Varje dag 

- 4 gånger i veckan 

- 3 gånger i veckan 

- 2 gånger i veckan 

- 1 gång i veckan 

- Några gånger i månaden 

- Aldrig 

Hur ofta brukar du/ni skjutsa ditt barn TILL skolan under en vanlig vecka – VINTERTID? 

- Varje dag 

- 4 gånger i veckan 

- 3 gånger i veckan 

- 2 gånger i veckan 

- 1 gång i veckan 

- Några gånger i månaden 

- Aldrig 

Hur ofta brukar du/ni skjutsa ditt barn FRÅN skolan under en vanlig vecka – VINTERTID? 

- Varje dag 

- 4 gånger i veckan 

- 3 gånger i veckan 

- 2 gånger i veckan 

- 1 gång i veckan 

- Några gånger i månaden 

- Aldrig 

 

Hur färdas ditt barn TILL sina fritidsaktiviteter. Exempelvis till träningen. Om detta inte är aktuellt 

hoppa över frågan. 

- Går själv 

- Går med vuxen/kompisar 

- Cyklar själv 

- Cyklar med vuxen/kompisar 

- Åker buss/pendeltåg 

- Blir skjutsad med bil 

- Samåkning 

- Övrigt, annat 

 

Hur färdas ditt barn HEM från sina fritidsaktiviteter. Exempelvis till träningen. Om detta inte är aktuellt 

hoppa över frågan. 

- Går själv 
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- Går med vuxen/kompisar 

- Cyklar själv 

- Cyklar med vuxen/kompisar 

- Åker buss/pendeltåg 

- Blir skjutsad med bil 

- Samåkning 

- Övrigt, annat 

 

Om resandevanorna för ditt barn skiljer sig mellan resor till skolan och resor till fritidsaktiviteter (sport, 

kompisar etcetera), vad är anledningen till denna skillnad? 

Skillnaden har att göra med: 

- Tryggheten på de olika sträckorna 

- Den tillgängliga infrastrukturen 

- Avståndet 

- Tiden på dygnet kopplat till mörker/temperatur 

- Min tillgänglighet i relation till jobb/andra sysslor 

- Det generella familjepusslet och tidseffektivisering 

- Mängden packning 

- Annan anledning 

 

De gånger ditt barn skjutsas till eller från skolan, vad är anledningen till det? 

- Lämnades eller hämtades på väg från annat håll 

- Dåligt väder 

- Tidsbrist 

- Barnet hade mycket packning 

- Trafiken är för farlig för att låta barnet gå eller cykla 

- Barnet är för litet för att gå eller cykla ensam 

- Vägen känns för otrygg för att låta barnet gå eller cykla (syftar på annat än trafiken) 

- Övrigt 

 

För dig som svarat övrigt på frågan ovan. Beskriv gärna anledningen. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

För er som åker BIL till skolan. Går eller cyklar ni kan du klicka på pilen nere i hörnet och hoppas vidare 

till nästa sida. 

Skriv in din adress i rutan nedan och välj din adress i listan. Du kommer då att se både var du bor och 

var din skola ligger. 

………………………………………….. 

Rita in din skolväg. Klicka på symbolen nedan och markera sedan din skolväg genom att klicka dig fram 

i kartan. Börja rita din skolväg där du bor och rita din skolväg. Avsluta med ett dubbelklick på skolan. 
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*SYMBOL* 

För er som GÅR eller CYKLAR till skolan. Åker ni bil eller kollektivt kan du klicka på pilen nere i hörnet 

och hoppas vidare till nästa sida. 

Skriv in din adress i rutan nedan och välj din adress i listan. Du kommer då att se både var du bor och 

var din skola ligger. 

………………………………………….. 

Rita in din skolväg. Klicka på symbolen nedan och markera sedan din skolväg genom att klicka dig fram 

i kartan. Börja rita din skolväg där du bor och rita din skolväg. Avsluta med ett dubbelklick på skolan. 

*SYMBOL* 

Om du har ett behov av att skjutsa ditt barn till skolan, skulle du kunna tänka dig att lämna av barnet 

vid en avlämningsplats ca. 200–300 m (3 min gångavstånd) från skolan för att öka trafiksäkerheten 

runt skolan? 

- Ja 

- Nej 

Framöver planeras en avlämningsplats vid Björkebyparkeringen som ligger inom ett kort gångavstånd 

(ca. 3 min gångtid) till skolan som har en trygg gång- och cykelväg hela vägen fram till skolan. Detta för 

att öka trafiksäkerheten och ha mindre biltrafik intill skolan där många barn går och cyklar. 

 

Om du svarat nej på föregående fråga. Beskriv varför du helst inte skulle vilja lämna av barnet vid en 

avlämningsplats en bit ifrån skolan? 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Skulle du vilja gå med i ett organiserat gå- eller cykeltåg där flera barn och en eller flera vuxna går eller 

cyklar till och från skolan? 

- Ja 

- Nej 

 

Har du något övrigt du önskar framföra som kommunen bör se över (ex. åsikter om utformning, 

buskage, belysning)? 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

Vad kan vi göra för att få fler barn att gå och cykla till skolan? Ge gärna förslag och kom med idéer! 

……………………………………………………………………………………………………………..  
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Bilaga 4 – Intervjumall 

Intervjufrågor under telefonintervjun med trafikplaneraren Joanna Saber, Järfälla kommun. 

 

Jobbar ni aktivt med hållbara skolresor för barn i grundskoleålder? 

- Hur då? 

- När då? Hur länge? Kontinuerligt? 

- Varför då? 

 

 

Jobbar ni aktivt med hållbara fritidsresor för barn? 

- Hur då? 

- När då? Hur länge? Kontinuerligt? 

- Varför då? 

 

 

Om ni inte jobbar aktivt med något av ovanstående, vad är anledningen till detta? 

 

 

 

Vad skulle krävas för ett bättre/lättare arbete med hållbara skolresor? Ex. dokument, 

samarbeten, utbildning, indikatorer. 

 

 

 

Vad skulle krävas för ett bättre/lättare arbete med hållbara fritidsresor? Ex. dokument, 

samarbeten, utbildning, indikatorer. 

 

 

 

Hur ser det interna samarbetet ut inom kommunen mellan de som jobbar med gång, cykel, 

kollektivtrafik respektive biltrafik? 

 

 

 

Hur ser det interna samarbetet ut inom kommunen mellan de som jobbar med skola 

respektive fritidsaktiviteter så som idrott? 

 

 

 

Hur ser det externa samarbetet ut mellan kommunen och skolor (för- och grundskolor, samt 

gymnasium)? 
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Hur ser det externa samarbetet ut mellan kommunen och fritidsföreningar eller 

idrottsklubbar? 

 

Finns det andra sätt som kommunen kan nå medborgare, specifikt barn och barnfamiljer? 

 

 

Upplever ni som kommun att det statliga arbetet kring barns resor är tillräckligt och 

tillgängligt? Använder ni statliga underlag? 
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Bilaga 5 – Åtgärdsbedömning av 

Effektbedömning av åtgärder av Trafikverket och Sveriges Kommuner och Landsting. 

 

Åtgärd TS-effekt 
gällande 
personskador 

Kommentar 

Riktad information/kampanj 0 till -15%  

Sänkt hastighet med 10 km/h -5 till-10%  

Obligatorisk ISA -40 till -50%  

Automatisk hastighetskontroll (ATK) -25 till -40% Gäller tätort 

Information ”Din fart” -15 till -25% Gäller tätort 

Förtätning (fördubbling av antal invånare/yta) -30% Resebehovet minskar 

Nya trafikleder +10 % Beror på ny alstring av trafik 

Överflyttning av bil till kollektivtrafik -12% Skillnad om fotgängare minskar 

Differentiering av nät Okänd Svår att utvärdera 

Trottoar -7% Cyklister vinner mest 

Gång- och cykelbana 0 till -4% Ökad trygghet, ökar GC-trafiken 

Cykelfält -20 till -30% Ökar cykeltrafiken 

Separering gående/cyklist Liten Ökad trygghet 

Busskörfält -8 alt. +9% Lägga till alt. ta befintligt fält 

Gångfartsområde, Shared Space -25%  

GC-tunnel/bro -30% Svårt att införa i befintlig miljö 

Gågata -25% Stor reduktion 

Avsmalning (kort) Ingen Kräver mittrefug för effekt 

Bullerremsor -30%  

Busskudde -35 till -60% Utformning viktig 

Cirkulationsplats -20 till -50% Beror på tidigare utformning 

Cykelbox i signalkorsning -27%  

Flervägsstop -50 till -70% Beror av tidigare olycksbild 

4-vägskorning till två 3-vägskorsningar 0 till -40% Beror av tidigare olycksbild 

Gupp -35 till -70% Utformning viktig 

Hastighetssäkrad GC-överfart/passage -40% Upp till 50% för gående 

Kanalisering i korsning -20 till -30%  

Refug på övergångsställe -25% Underlättar passage 

Sidoförskjutning 0 till -50% Beror på detaljutformning 

Siktförbättring Liten Bil: hastighet ökar. GC: positivt 

Signalreglering av korsningspunkt 0 till -30% Beror av tidigare olycksbild 

Övergångsställe +26% Skapar falsk trygghet 

Enkelriktning 0  

30-område -10 till -15% Från tidigare 50 km/h 

Miljöprioriterad huvudgata -24 till -45% Beror av hastighetsreduktionen 

Mittremsa -25 till -30% Bred mittremsa med kantsten 

Reduktion av utfarter Liten Påverkar dock GC positivt 

Säkra sidoområden God effekt På landsbygd, oklart i tätort 

Traffic calmning -8 till -24% Beror av hastighetsreduktionen 

Minskad vägbanebredd -5 till -10% Smal gata ger lägre hastigheter 

Vägbelysning -25 till -50% Enbart mörkerolyckor utan ljus 

Beläggningsförbättring på vägbana +10 till -10% Minus vid regn. Ökad hastighet 

Beläggningsförbättring på GC-yta -15 till -20% Ojämn yta är orsak för olyckor 
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Vinterväghållning +10 till -20% Ojämnt väglag ökar risk 

Saltning av vägbana -15%  

Preventiv saltning -25%  

Kortare insatstid -8%  

Normal vinterväghållning av GC-bana 0  

Snö och isfri gångbana -52% Gäller fotgängare vintertid 

Varmsandning ?  

Hastighetssäkring hastighetslås -40 till -50%  

Hastighetssäkring med fysiska åtgärder -24 till -45%  

Hastighetspåverkan med polisövervakning ?  

Hastighetspåverkan med påminnelsetavlor -15 till -25%  

Alkolås i alla kommunala fordon God  

Alkoholutandningsprov utökas God  

Info och utbildning om alkohol till unga 0 till -15%  

Bälteslås/påminnelse i kommunala fordon God  

Info och utbildning om bilbälte till ungdomar 0 till -15%  

Krav på cykelhjälm inom kommunen God  

Cykelhjälm kampanj 0 till -15%  

Hastighetssäkring med förhöjd passage -40%  

Hastighetssäkring med gupp vid passage -40%  

Mittrefug för riktningsuppdelning -25%  

Avkortning av passagelängt med GCM-bana God  

Varningsanläggning för GCM-passage God  

Signalreglering GCM-passage 0 till -30%  

Snöröjning med prioritet av GCM-trafiken God  

Halkbekämpning med prioritet av GCM-trafik God  

Underhåll av GCM-ytor God  

Renhållning av GCM-ytor God  

Mittseparering av biltrafik, 70 km/h God  

Sidoräcke för biltrafik, 60 km/h God  

Separering av GCM-trafik från bil 0 till -4%  
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