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Abstract  
Viklund, Lars (2012). Barns transportsätt till skolan – En fallstudie av två skolor på Lidingö [Children´s 
means of transport to school – A case study of two schools on Lidingö]  
Urban and Regional Planning, advanced level, master thesis for master exam in Urban and Regional 
Planning, 30 ECTS credits 
Supervisor: Jonas Bylund 
Language: Swedish  
 
 
 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever tar sig till skolan, och varför föräldrar skjutsar sina 
barn till skolan. Inom ramen för syftet undersöks, vilka faktorer som inverkar på barns transportsätt 
till skolan, hur sambandet mellan familjers vardagssituation och barns transportsätt ser ut, samt om 
bilskjutsandet kan utgöra ett positivt inslag i familjelivet. Uppsatsens primära datainsamling har skett 
genom en kvantitativt telefonundersökning riktad till föräldrar på Lidingö. Studien visar bland annat, 
att barnets ålder och avståndet mellan hemmet och skolan påverkar vilket transportsätt elever tar sig 
till skolan på. Många föräldrar som skjutsar sina barn till skolan motiverar skjutsandet med, att de 
ändå ska ta bilen till jobbet.  Av föräldrarna, som skjutsar är en del nöjda och en del missnöjda med 
sättet deras barn tar sig till skolan på. Vilket indikerar att vissa föräldrar kan se bilskjutsandet som ett 
positivt inslag i vardagslivet, samtidigt som de missnöjda föräldrarna skjutsar, för att de inte får 
vardagen att gå ihop utan bilen. Även om uppsatsen inte är normativt upplagd, kan studien bistå 
beslutsfattare i deras planering för säkrare skolvägar.  
 
 
 
 
Key words: Säkra skolvägar, Lidingö, trafik, skjutsa, tidsbudget, vardagsliv, barnfamiljer.    
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1) Inledning 
”En bil stannar till. En liten parvel hoppar ur och försvinner in i skolhuset. Bilen glider i väg. Och så 
kommer nästa. Proceduren upprepas: Stopp. Parvel ut. Bil i väg” (Danielsson 2012). Citatet är hämtat 
från en artikel i Dagens Nyheter som tar upp de problem som uppkommer på grund av att fler och 
fler barn blir skjutsade till skolan. Bilskjutsningen medför negativ miljöpåverkan, en försämrad 
trafiksituation vid skolorna samt minskad vardaglig motion heter det i artikel. Situationen som 
beskrivs är från rusningstid utanför en skola i Göteborgstrakten, men skolan skulle lika gärna kunna 
ligga någon annan stans i Sverige. Ty det ökande bilskjutsandet är ett utbrett fenomen, studier i såväl 
Sverige som övriga västvärlden bekräftar utvecklingen (Schlossberg et al 2006; Björklid 2004).  
 
Att fler och fler barn blir skjutsade till skolan är ur ett planeringsperspektiv synnerligen intressant. 
Fenomenen har tydlig koppling till hållbar utveckling i allmänhet och hållbart resande i synnerhet.  
För att uppnå ett hållbart resande är det viktigt att ersätta kortare bilresor med gång och cykling 
(Gummesson 2007: 140). Att bilskjutsningen till skolan ökar, samtidigt som barnfamiljer i regel bor 
nära skolan (Trafikanalys 2011: 112), är ur ett hållbarhetsperspektiv en besvärande utveckling. Det 
ökande bilskjutsande kan även betraktas i termer av barns minskade rörelsefrihet. Barns rörlighet har 
minskat under de senaste decennierna vilket bland annat kan medföra nedsatt hälsa såväl som att 
barnens utveckling hämmas (Björklid 2004; Faskunger 2008). Nästan oberoende av vilket perspektiv 
fenomenet studeras utifrån går det att argumentera för att de negativa konsekvenserna har relevans 
för samhällsplaneringen.   
 
Genom att inhämta kvantitativ data går det att identifiera faktorer som påverkar elevers sannolikhet 
att ta sig till skolan med ett visst färdsätt. Avstånd är en nyckelfaktor när det kommer till att förklara 
varför vissa barn blir skjutsade och andra går eller cyklar. Men även andra faktorer av exempelvis 
demografisk eller spatial karaktär kan inverka. (Davison et al 2004; Schlossberg et al 2006; Saelens et 
al 2003) Den här studien ligger linje med den typen av undersökningar, med en förhoppning om att 
bidra med klarhet om vilka mätbara faktorer som påverkar barns transportsätt till skolan.   
 
Studien avser även att lyfta resonemanget och ställa bilskjutsandet i relation till familjernas 
vardagliga situation/kontext. Jarvis et al (2004) menar exempelvis att det i en ökande utsträckning är 
individer och familjer, inte det offentliga, som får lösa de problem som det nya föränderliga 
samhället medför. Lösningarna är sällan hållbara över tid utan kan beskrivas som ad hoc-lösningar. 
(Jarvis et al 2004) Möjligtvis kan det ökade skolskjutsandet ses som ett exempel på en ohållbar ad 
hoc-lösning vidtagen av föräldrar i brist på offentliga lösningar. Barns transportsätt till skolan kan 
också betraktas ur ett mer strikt tidsgeografiskt perspektiv. Exempelvis menar Nordin & Nordström 
(2009) att det fria skolvalet kan medföra längre avstånd mellan skola och hem vilket påverkar 
familjernas tidsbudget och sättet barnen tar sig till skolan. Reneland (1998) påvisar att avståndet 
mellan skola och hem har ökat något sedan 1980-talet, samtidigt som Trafikanalys (2011) betonar att 
barnfamiljer bosätter sig nära skolor och andra för barn viktiga faciliteter. Huruvida, eller i vilken 
omfattning, avståndet mellan skola och hem har ökat förefaller således vara tämligen oklart. 
Däremot går det att belägga att arbetstagarnas pendling har ökat betydligt de senaste 50 åren, ett 
fenomen som ofta studeras i termer av regionsförstoring (Amcoff 2007).  
 
Vidare kan resande och mobilitet betraktas på olika sätt. Vanligtvis utgår resemodeller från att resan 
är något vi uthärdar för att nå en önskad destination. Men det finns också andra synsätt som helt 
eller delvis motsätter sig den bilden. (Saelens et al 2003) Resan i sig kan betraktas som något positivt 
och eftersträvansvärt vilket kan medföra att excessresor utförs inom ramen för det vardagliga 
(Mokhaterian & Salomon 2001). I relation till elevers transportssätt till skolan belägger en skotsk 
studie av kvalitativ karaktär till vis del den tesen. En orsak till att föräldrar skjutsar sina barn kan vara 
att de uppskattar den kvalitetstid som föräldrarna får med sina barn under resans gång (Granville et 
al 2002).  
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Uppsats avser belysa barns transportsätt till skolan genom ovan nämnda infallsvinklar. Det vill säga 
att genom kvantitativ datainsamling ta reda på vilka mätbara faktorer som förklarar barns 
transportsätt till skolan. Varpå diskussionen lyfts för att belysa fenomenet genom att betrakta det ur 
familjens strävan att få vardagen att gå ihop, samt att resonera över huruvida bilskjutsandet, trots 
dess negativa konsekvenser (miljö etc.), eventuellt kan vara ett positivt inslag i relationen mellan 
barn och föräldrar.    
 
Studien har Lidingö som geografiska hemvist och utgångspunkt. I två grundskolor, Torsviks respektive 
Rudboda skola, undersöks resvanorna bland elever i årskurs 1-5 genom en kvantitativ 
telefonundersökning riktad till elevernas föräldrar. Skolorna är involverade i det kommunala 
projektet Säkra skolor på Lidingö som jag har förmånen att följa. Utöver telefonundersökningen 
bidrar deltagandet i säkra skolvägar-projektet och observationer i fält till studiens empiriska bas. 
Studien avser bidra till ökad förståelse av det studerade fenomenet snarare än att vara normativt 
inriktad på att finna lösningar på problemet. Däremot finns det en förhoppning om att ökad 
förståelse av det studerade fenomenet kan vara beslutsfattare och planerare till hjälp när 
pragmatiska lösningar ska diskuteras/vidtas.   
     

1.1) Syfte och frågeställningar 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever tar sig till skolan och varför föräldrar skjutsar sina 

barn till skolan.  

För att besvara syftet utgår jag från följande frågeställningar:  

 Vilka mätbara faktorer inverkar på elevernas transportsätt till skolan? 

 Hur ser sambandet mellan familjernas vardagssituation och elevers transportsätt ut? 

 Kan bilsskjutsningen utgöra ett positivt inslag i familjelivet? 
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2) Metod 
Uppsatsen är metodmässigt att betrakta som en fallstudie av elevers transportsätt till skolan i två 
grundskolor på Lidingö, Stockholm. Som undersökningsobjekt betraktat utgör skolelever i två skolor 
en avgränsad grupp varpå en fallstudie är lämplig för att samla in, tolka och analysera data, samt för 
att kunna jämföra resultatet med andra studier. En annan fördel med fallstudien är att den lämpar 
sig till att analysera komplexa fenomen med flera olika inverkande variabler. (Gummesson 2003: 
115)Vid fallstudier kan olika metoder av informationsinsamlings vara aktuella. Merriam (1994) menar 
att fallstudier kan användas både för att testa, klargöra, utvidga eller finslipa teorier och för att 
utveckla nya teorier. (Merriam 1994: 24; 70)  
 

2.1) Metodkombination 
I föreliggande fallstudie har främst tre typer av datainsamling används. 1) Telefonundersökning riktat 
till föräldrar till elever på Rudboda skolan och Torsviks skolan. 2) Deltagande observation i mötena 
inom projektet säkra skolvägar. 3) Observationer av kritiska punkter längs elevernas skolväg. 
Datainsamlingsmetoderna är av både kvalitativ och kvantitativ karaktär. Telefonundersökningen är 
uppsatsens primära datainsamlingsmetod.  
 
Metodkombination (eng. mixed methods) är ett begrepp som fångar upp undersökningar som 
kombinerar olika typer att insamla data på. Denscombe (2009) menar att innebörden av 
metodkombination kan tolkas olika, men att det råder koncensus om grundprincipen. Det finns en 
övertygelse ”om att det varken är till nytta eller realistiskt att betrakta kvalitativa och kvantitativa 
tillvägagångssätt som oförenliga motsatser när det gäller forskningsaktivitet” (Denscombe 2009: 
150). Metodkombinaton används ofta för att i en undersökningssituation uppnå något eller några av 
dessa syften; öka träffsäkerheten, ge en mer fullständig bild, kombinera metoders starka och svaga 
sidor, utveckla analysen, vara en hjälp i urvalsprocessen. Dessa, och deras relation till föreliggande 
studie, beskrivs nedan.     

Ökad träffsäkerhet 

Om resultatet från olika tillämpade metoder överstämmer med varandra förefaller det logiskt att 
tillskriva resultaten som mer tillförlitliga (jmf med om bara en metod används). Validiteten kan 
således stärkas genom metodkombination. Likaledes kan snedvridningar i olika metoders resultat 
identifieras om det förekommer variation mellan metoderna. (Denscombe 2009: 151-152) Att stärka 
studiens validitet är en av bevekelsegrunderna för att tillämpa metodkombination i den här studien.      

 Mer fullständig bild 

Metodkombination kan ge en mer komplett bild av det studerade fenomenet. Olika metoder kan 
komplitera varandra och tillsammans bidra till att olika perspektiv att belysa fenomenet lyfts fram. 
Särskilt tydligt blir detta ofta när kvalitativa och kvantitativa metoder kombineras, där både 
fenomenets omfattning kan kartläggas (kvantitativ data) samtidigt som inblick ges om 
bakomliggande faktorer (kvalitativ data). (Denscombe 2009: 152-153) I föreliggande studie är det 
troligt att deltagande observation i mötena inom säkra skolvägar-projektet, telefonundersökningen 
och observationerna av kritiska punkter längs skolvägen kommer komplera varande och 
sammantaget ge en mer komplett bild av fenomenet jämfört om enkom en informationskälla 
används.  

Kombinera starka och svaga sidor 

Brister i en metod är ofta en annan metods styrka. Att kombinera olika metoder utefter deras starka 
och svaga sidor är en av de största fördelarna med metodkombination. Fördelar med en metod kan 
uppväga nackdelar med en annan, och vice versa. (Schmitt & Schmitt 1990: 297; Denscombe 2009: 
153; Yoshikawa et al 2008) Beträffande studier med både kvantitativ och kvalitativa metoder, ska 
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valet och matchningen av metoderna anpassas efter både forskningens syfte (forskningsfråga) och 
efter metodernas egenskaper (Yoshikawa et al 2008: 349).  
 
I föreliggande studie finns det en förhoppning om att metodernas varierande styrkor och svagheter 
ska stäkra resultatet genom att styrkorna med en metod väger upp för andra metoders nackdelar. 
Inom ramen för mötena inom säkra skolvägar-projektet ges föräldrarepresentanterna utrymme att 
på ett detaljerat sätt förklara, belysa och resonera om trafiksituationen vid skolan. Denna kvalitativa 
information är värdefull, men kan kritiseras med avseende på representativitet. Det är enkom ett 
fåtal föräldrar som deltar i arbetsgrupperna vilket gör generalisering till alla föräldrar vanskligt. 
Dessutom är medverkan i arbetsgruppen självvald, vilket ytterligare försvårar generalisering; det är 
svårt att se varför föräldrar som tycker trafiksituationerna är bra ska engagera sig i projektet. Dessa 
svagheter vägs upp av telefonundersökningen som riktar sig till ett representativt urval av 
föräldrarna. Likaledes ger på plats observationerna av kritiska punkter längs skolvägen en mer 
djupgående förståelse över fallets fysiska/urban kontext, än vad de andra metoderna genrerar.     

Utveckling av analysen 

Ett vanligt förfarande är att inhämta data genom en typ av datainsamling och sedan analysera 
fenomenet utifrån resultatet. Vid metodkombination kan vi genom att använda kontrasterande 
metoder hämta in ytterligare data vilket kan leda till att nya aspekter blir belysta. På så sätt kan olika 
metoder bygga vidare på varandra och föra analysen vidare. Vid analys av resultatet kan kvantitativa 
analyser och kvalitativa analyser integreras, vilket berikar den samlade analysen. (Denscombe 2009: 
154; Yoshikawa et al 2008: 349-351) 

En hjälp i urvalsprocessen    

Genom metodkombination kan information från en metod användas för att identifiera element som 
kan undersökas med andra metoder (Denscombe 2009: 156). I detta fall har erfarenheterna från 
telefonundersökningen och mötena inom säkra skolvägar-projektet används för att identifiera de 
kritiska punkter som sedan undersökts genom observation på plats.   
 
Avslutningsvis, även om fördelarna med metodkombination är många finns det också potentiella 
fallgropar. Att använda olika metoder är ofta förknippat med att kostnader och tidsåtgången kan öka.  
Inom den givna studien är tidsramen föga flexibel, likaledes är den ekonomiska budgeten inte 
obegränsad vilket medfört att prioriteringar varit nödvändiga. (Denscombe 2009: 164) Därav har de 
olika metoderna prioriterats, i den bemärkelsen att telefonintervju har valts som huvudmetod och 
observationerna (på mötena och av kritiska punkter) har tillskrivits mindre utrymme.  En annan 
potentiell nackdel med metodkombination är att det kräver färdigheter för alla metoderna 
(Denscombe 2009: 164). Jag är mer bevandrad inom statistiska undersökningar jämfört med 
observationer, vilket ytterligare motiverar telefonundersökningen som primär datainsamlingsmetod. 
Förhoppningen är dock att resultaten, från observationerna, även om de metoderna är sekundära i 
förhållande till telefonintervjuerna, ska stärka studien.  
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2.2) Använda metoder 
Nedan presenteras de tre metoder som tillämpas för datainsamling att beskrivas. Särskilt vikt läggs 
på att beskriva telefonintervjuerna, eftersom telefonundersökningen är studiens primära 
datainsamlingsmetod.  
 

2.2.1) Deltagande observation 

”Att bibehålla den naturliga miljön” (Denscombe 2009: 283) är prioriterat vid deltagande 
observation. Deltagarna ska uppträda på samma sätt som de normalt skulle uppträda Vanligt angivna 
förtjänster med deltagande observation är att forskaren ges möjlighet att reflektera över detaljer, 
subtilitet och kompexiteten i det fenomen som studeras. Deltagande observation kan ske med 
varierande grad av öppenhet. (Denscombe 2009: 283-285) I föreliggande studie utförs 
observationerna helt öppet, i den bemärkelse att alla mötesedeltagande är informerade om min roll 
som student och att jag följer projektet och mötena för att inhämta data till min uppsats.  
  
Eftersom deltagandet varit öppet faller det naturligt att resonera över i vilken utsträckning 
undertecknads närvaro stört den naturliga miljön. Troligtvis hålls störningen av det naturliga nere 
eftersom undertecknad medverkat i projektet, mer eller mindre, sedan det sjösattses. Vidare medför 
projektets flyktiga karaktär sannolikt att störningen minskas. Flera av deltagarna i mötena/projektet 
var främlingar för varandra inledningsvis, vilket gör det logiskt att argumentera för att min 
medverkan varken gör från eller till med avseende på hur mötesdeltagarna agerar.     

Vad har observerats 

Det primära intresset för observationerna har varit att, på ett subjektivt(personligt) plan, erhålla 
förståelse över det studerade fenomenet. Att genom att lyssna på planerare, skolrepresentanter och 
föräldrar få inblick och förståelse för situationen och vilka aspekter som är viktiga för olika aktörer. 
Under mötena har nyckelord antecknats. Exempel på nyckelord är vandrande skolbuss, översiktsplan, 
miljöprogram, polisen, trafikkaos etcetera. Den mest värdefulla informationen som observationerna 
genererat var de kritiska punkter som föräldrar och skolrepresentanterna identifierade i workshop-
liknande möten. Erfarenheterna från deltagandet i säkra skolvägar-projektet presenteras i 
fallbeskrivningen (Kapitel 5).  
 

2.2.2) På plats observation av kritiska punkter 

Med bakgrund av de erfarenheter som erhållits från säkra skolvägar-mötena och telefonintervjuerna 
har kritiska punkter längs skolelevernas skolvägar identifieras. Dessa platser har besökts (och 
fotograferats) i syfte för att erhålla en uppfattning av vilken spatial/urban kontext som det studerade 
fenomenet är lokaliserat i. Hur uppfattar en lekman de problem som föräldrar och skolpersonal har 
givit uttryck för, är en typ av fråga som enklast besvaras genom att personligen vistas på platsen. 
Erfarenheterna från observationerna av de kritiska punkterna presenteras i fallbeskrivningen (Kapitel 
5).  
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2.3) Telefonintervju  
Telefonintervjuer med föräldrar till elever i årskurs 1-5 på Rudboda respektive Torsviks skolan utgör 
föreliggande studies primära empirikälla. Datainsamlingen har utförts genom ett standardiserat 
frågeformulär.     
  
Det finns ett flertal fördelar med att insamla data genom telefonintervjuer. Telefonintervjuer går 
snabbare att genomföra än intervjuer ansikte mot ansikte. Dessutom finns det goda förutsättningar 
att uppnå ett representativt urval. (Denscombe 2009: 29-30) Intervjuundersökningar har generellt en 
högre svarsfrekvens än postenkätundersökningar. Normal svarsfrekvens för en enkätundersökning 
kan ligga på 50 – 75 %, en intervjuundersökning kan vanligtvis uppbringa en svarsfrekvens på 75 - 85 
%. Riktar sig undersökningen till en speciell grupp människor, som i det här fallet, kan 
svarsfrekvensen bli högre. (Trost 2007: 137) Telefonintervjuer medför en hög nivå av direktkontakt 
med intervjurespondenten. Den relativt höga graden av direktkontakt har varit en fördel av flera 
anledningar, bland annat finns möjlighet att återupprepa frågor som respondenten missuppfattat 
(Denscombe 2009: 30). Vidare har användandet av telefonintervju som insamlingsmetod medfört att 
jag fått en förståelse om hur vissa frågor kan vara svåra att besvara utifrån respondentens specifika 
situation, vilket är av betydelse för att kunna bedöma studiens validitet. Avslutningsvis medför 
telefonintervjuer en möjlighet för respondenten att prata av sig om frågor som de tycker är viktiga, 
dessa mer kvalitativa insikter har givit mig en större förståelse för den studerade situationen.    

Urval och urvalsstorlek   

I den här studien är det föräldrar till elever i årskurs 1-5 som intervjuas. Vid samhällsvetenskapliga 
studier ställs ofta utföraren inför en situation där alla element i undersökningskategorin inte kan 
undersökas av praktiska skäl. Av den orsaken inhämtas data från en del av populationen i 
förhoppning av att kunna generalisera upptäckterna till hela populationen. För att kunna generaliser 
är urvalsprocessen viktig. I föreliggande studie tillämpas ett sannolikhetsurval, vilket bygger på 
antagande om att de som valts ut är ett representativt tvärsnitt för hela den studerade populationen. 
(Denscombe 2009: 32) 
 
Under läsåret 2011/12 gick det i Rudboda skola (255) och Torsviks skolan (323) samanlagt 578 elever 
i årskurs 1-5 enligt det register som jag fått ta del av från Lidingö stad. Dessa 578 elever utgör 
undersöknigens målpopulation. Av dessa väljs 263 ut genom obundet slumpmässigt urval (OSU), 
förfarandet framgår nedan. Biemer & Lyberg (2003: 329) kan via beräkningar påvisa att den generella 
urvalsstorleken är 400 om 5 % felmarginal önskas. Däremot kan urvalsstorleken anpassas efter 
storleken på målpopulationen, vid mindre populationer behöver inte urvalet utgöra 400 element. 
Formeln (Biemer & Lyberg 2003: 328) för att justera urvalstorleken efter totalpopulationen framgår 
nedan:   
 

  
  

      
 

 
Där   = 400 (den generella urvalsstorleken) och N = 578 (totalpopulationen) vilket ger n= 236,4. Om 
vi räknar med ett bortfall på 10 % medför det att urvalets storlek bör vara 263. Samanlagd 
genomfördes 203 intervjuer. På grund av att överteckning (begreppet færklaras nedan) uppdagades 
under undersökningens genomförande reducerades urvalet från 263 till 249. Överteckningen bestod 
i att 14 syskonpar slumpades in i urvalet. Av statistiska skäl (oberoende) samt för att minimera 
uppgiftslämnarbördan har föräldrarna bara besvarat frågorna för ett av deras barn, även om någon 
av elevens syskon också slumpats in i urvalsramen. 203 genomförda intervjuer i ett urval på 249 
renderar ett bortfall på 18,5 %. Nedan följer en beskrivning och diskussion om 
telefonundersökningens feltyper och begränsningar.  
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2.4) Feltyper och begränsningar   
Vid undersökningar av föreliggande slag finns det en rad olika felkällor att ta i beaktning. Målet för 
alla undersökningar bör rimligtvis vara att, givet tillgängliga resurser, minimera det totala felet. 
Dahmström (2005) delar in det totala felet i fem olika feltyper: urvalsfel, täckningsfel, bortfallsfel, 
mätfel och bearbetningsfel. Nedan kommer dessa belysas och diskuteras i relation till 
telefonundersökningen. Genomgången är viktig för att kunna bedöma studiens validitet och 
reliabilitet.    

Urvalsfel  

Urvalsfel härrör från de fel som uppstår genom att vi gör en urvalsundersökning istället för en 
totalundersökning. Skillnaden mellan det i urvalet skattade värdet och det i en teoretisk 
totalundersökning är urvalsfelet. Vid stora stickprov, ofta benämnt som fler än 30 observationer, 
medför Centrala gränsvärdessatsen att skattningar av medelvärden kan approximeras med en 
normalfördelning, vilket i sin tur gör det möjligt att skapa konfidensintervall kring punktskattningar.  
Detta konfidensintervall, eller felmarginalen som det ofta benämns, är ett sätt att mäta urvalsfelet.  
Större stickprov medför mindre felmarginal/konfidensintervall. (Dahmström 2005: 317-319) I 
föreliggande undersökning är stickprovets relativt stora storlek ett sätt att försöka minimera 
urvalsfelet.  

 Täckningsfel  

Täckningsfel är kopplade till skillnader mellan den population vi vill undersöka och det register som vi 
använder oss för att undersöka nämnda målpopulation. Underteckning och överteckning är de typer 
av fel som sammantaget utgör täckningsfel. Med underteckning avses att det finns individer i 
målpopulationen som inte förekommer i registret, vilket medför att dessa inte kan undersökas. Med 
överteckning avses att individer i registret inte utgör målpopulationen, vilket medför att dessa 
riskeras att undersökas trots att de inte ska undersökas. Underteckning är generellt sätt ett 
allvarligare fel än överteckning eftersom individerna som saknas kan ha andra egenskaper än de som 
finns i registret vilket föranleder en snedvridning av resultatet. (Dahmström 2005: 319-321)  
 
I föreliggande undersökning förekommer såväl underteckning som överteckning. Undersökningens 
register har erhållits från Lidingö stads utbildningsförvaltning. Registret innehåller uppgifter på 
skolelevers namn samt telefonnummer till deras föräldrar/hem. I de fåtal fall där telefonnummer 
saknats har dessa strukits ur registret varpå underteckning uppstår eftersom dessa barns föräldrar 
har sannolikheten 0 att inkluderas i urvalet. Vidare har de elever/föräldrar där enkom 
mobiltelefonnummer funnits tillgängligt strukits ur registret på grund av ekonomiska anledningar 
(dvs sannolikhet 0 = underteckning). Ett vanligt problem vid telefonundersökningar är att det ofta är 
svårt att nå de som har hemligt telefonnummer (Dahmström 2005: 321). I den föreliggande 
undersökning ingår även hemliga nummer i registret, vilket stärker undersökningens kvalitet genom 
att minska underteckning. Överteckning är generellt sätt inte ett lika allvarligt fel som underteckning, 
bland annat eftersom överteckning kan upptäckas under undersöknings genomförande och därefter 
sorteras ut. I denna studie var målsättningen att intervjua maximalt ett barn per familj. Men 
eftersom registret är organiserat per elev och inte per förälder/familj uppstår situationen att en 
förälder/familj kan förekomma flera gånger i registret (i de fall där flera syskon från samma familj 
ingår i registret). Denna typ av överteckning har rensats ut under undersökningens gång. 
Överteckning och underteckning kan också vara kopplat till registrets aktualitet. Om någon/några 
elever slutat eller börjat i någon av klasserna 1-5 i de undersökta skolorna utan att registret 
uppdaterats medför det underteckning/överteckning.  

Bortfallsfel  

Bortfallsfel är förmodligen det vanligt uppmärksammade feltypen i statistiska undersökningar. 
Bortfallsfel innebär att utvalda individer som tillhör både målpopulation och rampopulationen samt 
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blivit utvalda att delta i undersökningen inte inkommer med svar (av olika anledningar). Bortfall kan 
delas upp i partiellt bortfall och individbortfall. Partiellt bortfall avser att enstaka frågor i ett formulär 
lämnats obesvarade. Individbortfall avser att formuläret är obesvarat i sin helhet. Individbortfall kan 
sorteras in i tre olika kategorier; bortfall på grund individer ej varit anträffningsbara, vägrat eller 
annan anleding. (Dahmström 2005: 321) 
 
Som nämnt ovan var det totala bortfallet 18,5 % i undersökningen. Merparten av bortfallet utgörs av 
personer som inte varit anträffningsbara. Orsakerna varierar. En stor del utgörs av att kontakt över 
huvudtaget inte uppnåtts, det vill säga obesvarade samtal. Fem kontaktförsök har gjorts i de fall där 
ingen svarar. Kontaktförsöken är inte strukturellt indelade efter någon call schedule algorithm, men 
målsättnigen har varit att sprida ut kontakförsöken över en längre tidsperiod under varierade dagar 
och klockslag för att öka sannolikheten för kontakt. Bortfall på grund av oanträffbarhet utgörs också 
av situationer där kontakt uppnåtts med någon (barn, far/morföräldrar etc.) i hushållet, men där 
avsedd respondent (förälder) inte varit anträffningsbar. I regel har jag då förhört sig om när 
respondenten kan tänkas nås, varpå nya kontaktförsök gjorts i enighet med den informationen vilket 
ofta resulterar i genomförd intervju. Bortfallet utgörs också av fall där det angivna numret i registret 
har upphört och där hänvisning saknas.  
 
Bortfall på grund av vägran är mycket lågt, enkom 2 föräldrar avböjde att delta i undersökningen. 
Orsaken till den mycket låga andelen vägrar beror sannolikt på flera faktorer. En huvudanledning är 
sannolikt att ämnet är mycket angeläget för respondenterna (deras barns säkra skolvägar), samt att 
undersökning erhåller legitimitet på grund av sammarbete med Lidingö stad och skolorna som deltar 
i projektet.       
 
Andra anledningar till bortfall har varit få. Men omfattas exempelvis av föräldrar som inte kan 
genomföra intervjun på grund av bristande språkkunskaper samt att undersökningen inte har kunnat 
genomföras på grund av mycket dålig ljudkvalitet på samtalet (starkt bakgrundsbrus och fördröjning).   
 
Bortfall är, likt underteckning, ett alvarligt fel om bortfallet är stort och gruppen bortfall har andra 
egenskaper än de som besvarat undersökning. Om så är fallet riskeras resultatet att 
snedvridas.(Dahmström 2005: 321-334) I föreliggande studie utförs ingen rigorös bortfallsanalys, 
men en kortare diskussion är på sin plats. Eftersom undersökningen är en telefonundersökning finns 
det en risk att stugsittare blir överrepresenterade i undersökningen (Dahmström 2005: 235-236). I 
det här fallet torde risken för bias på grund av stugsittare vara mindre än i andra 
telefonundersökningar eftersom småbarnsföräldrar, jämfört med andra grupper, är hemma under 
kvällstid (när undersökningen har genomförts) i större utsträckning. Vidare utgörs mål- och 
rampopulationen sannolikt av en tämligen homogen grupp med avseende på socioekonomiska 
faktorer, vilket troligtvis minskar risken för att bortfallet som uppvisar andra egenskaper än de som 
deltagit i undersökningen.  

Mätfel  

Mätfel innebär skillnaden mellan det erhållna värdet och det sanna värdet. En diskussion av mätfel 
berör begreppen reliabilitet och validitet. God reliabilitet är en förutsättning för god validitet. Hög 
reliabilitet innebär att mätningen kan uppreppas och att slumpvariationen är låg. Validitet innebär 
att underökningen mäter det den avser mäta, att variablerna är relevanta och lämpliga. Mätfel kan 
orsakas av mätinstrumentet (i det här fallet formuläret), mätmetoden, intervjuaren och 
respondenten. Ett dåligt utformat formulär med frågor som inte mäter det de avser mäta resulterar i 
mätfel. Mätmetoden kan ge upphov till mätfel, exempelvis om ett formulär ger upphov till oklarheter 
från respondentens sida, intervjuer ger i det avseende i regel mindre mätfel än postalenkäter 
eftersom intervjuaren kan tillse att missförstånd undviks. Mätfel på grund av intervjuaren tillskrivs 
exempelvis fel kopplat till intervjuareffekten. Ett uppenbart problem vid telefonundersökningar är 
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risken för mätfel kopplat till känsliga frågor eller fel kopplat till att respondenten vill följa sociala 
normer på grund av prestigebias.  Mätfel uppstår även när respondenten uppger fel svarar på en 
fråga, oavsett om det är avsiktligt eller för att respondenten inte kan svaret. (Dahmström 2005: 334-
337)      
 
Formuläret innehåller inga frågor som rimligtvis kan klassificeras som känsliga i en 
undersökningskontext, men det finns sannolikt ett inslag av prestigebias i undersöknigen. Exempelvis 
kan föräldrar anse att en bra förälder låter sina barn gå eller cykla till skolan eftersom det är bra för 
hälsa, miljö och personlig utveckling och svara därefter även om det inte är med sanningen 
överstämmande. Även omvänt scenario är tänkbart; föräldrar kan anse att en bra förälder värnar om 
barnets säkerhet och därför skjutsar sitt barn till skolan, varpå föräldern svara därefter även om 
verkligheten är att barnet ofta går eller cyklar.  
 
Av tidsmässiga skäl genomfördes ingen pilot-undersökning, vilket vore optimalt. Däremot har 
frågeformuläret testats och utvecklats/reviderats efter provintervjuer med fyra personer i min 
närhet. På så sätt har brister i utformningen av frågor upptäckts och reviderats. Därutöver är flertalet 
frågor inspirerade av andra frågeformulär som används i liknande studier, vilket stärker 
jämförelsebarheten och till viss del även validiteten.  Detta till trots har undersökningens 
genomförande medfört erfarenheter som innebär att validiten i tre av formulärets frågor bör 
belysas.  
 
Fråga 9 - Från vilken årskurs tillåter du, eller skulle du tillåta ditt barn att gå eller cykla själv till skolan 
utan vuxet sällskap? 
 
Frågans formulering öppnar upp för olika tolkningar från respondentens sida. I många fall tillåter 
föräldrar barnen att gå själva till skolan tidigare än de tillåter dem cykla till skolan, därav uppstår en 
problematisk situation för föräldrarna. Frågan borde formuleras tydligare eller delas upp i två frågor, 
en för cykling och en för gång. Vidare uppstår problematik kopplat till ordet ”själv”, går barnet själv 
till skolan om barnet sällskapar med kompisar och/eller syskon? Samantaget utgör detta ett flagrant 
misstag som medför stora svårigheter att analysera resultatet av frågan. Frågan är inspirerad av en 
amerikansk studie som utvärderar säkra skolvägar-projekt på nationell nivå, studien fortgår löpande, 
en analys från 2011 omfattar mer än 130 000 respondenter, i deras formulär formuleras frågan ”At 
what grade would you allow your child to walk or bike without an adult to/from school?” (National 
Center for Safe Routes to School 2011: 19). Problematiken kring skillnader mellan cykel och gång är 
samma som i föreliggande undersökning. Dessutom anser jag att formuleringen to/from också kan 
sätta respondenten i en besvärlig situation om de exempelvis tycker det är ok för barnet att gå hem 
från skolan tidigare än de får gå till skolan. Däremot är engelskan motsvarighet till själv utelämnat, 
vilket bidrar till mindre oklarhet, tolkningsproblematiken kvarstår dock även i den amerikanska 

studien.  
 
Fråga 12 - Hur upplever ni trafiksituationen kring skolan? 
 
Denna fråga har inte orsakat lika mycket förvirring, men vad som omfattas med kring skolan varierar 
sannolikt mellan olika föräldrar, vilket kan påverka hur de besvarar frågan. Vidare resonerar vissa 
föräldrar att från den skolväg som deras barn ankommer skolan är trafiksituationen bra, men de vet 
med sig att trafiksituationen kring skolan kan vara dålig på andra platser, varpå föräldrarna kan få 
problem att avgöra hur de ska tolka frågan. Exakt samma frågeformulering användes av Vägvärket 
för att utvärdera ett säkra skolvägar-projekt i norra Sverige (Vägverket Region Norr 2006: 28). 
Frågans brister bör tas i beaktning när resultatet analyseras. 
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Fråga 15 - Om du själv har ett arbete, hur tar du dig vanligtvis dit, utgå även här från att det är 
barmarkssäsong? 
       
Frågan ovan har standardiserade svarsalternativ där ett svar ska anges (Bil, cykel, går, kollektivt, 
annat sätt eller jobbar ej). Frågan är tydlig och enkel att tolka för merparten av respondenterna. Men 
problem uppstår med tolkningen i de fall där flera transportsätt används, exempelvis där föräldern 
cyklar eller åker bil till Ropsten för att därefter åka kollektivt. Vissa föräldrar som berörs av denna 
tolkningsproblematik formulerar säkerligen ett svar utan att rådfråga mig som intervjuare om hur 
frågan bör tolkas. Men ett flertal respondenter påtalar att det är en kombination av flera 
transportsätt, varpå undertecknad markerar färdsättet till Ropsten och skriver ”Ropsten” i 
marginalen av formuläret. Frågans brister bör tas i beaktning när resultatet analyseras. 

Bearbetningsfel         

Det finns olika typer av bearbetningsfel, aktuellt i föreliggande undersökning är främst 
registreringsfel. Registreringsfel avser de fel som kan uppstå när data överförs från ifyllda formulär 
till digitalform. Bearbetningsfel beror ofta på slarv eller förväxlingar varpå noggrannhet är viktigt för 
att minimera felet. Bearbetningsfel anses i regel vara den feltyp som bidrar till det totala felet i minst 
utsträckning. (Dahmström: 337-339)        
 
Dataöverföringen, i den aktuella undersökningen, kan delas upp i tre steg; 1) föräldern besvarar en 
uppläst fråga, 2) intervjuaren nedtecknar svaret i formuläret, 3) svaret överför från formuläret till en 
excellfil. I alla dessa steg kan det uppstå bearbetningsfel. Noggrannhet i bearbetningen har 
eftersträvats, men det vore naivt att tro att undersökningen inte innehåller bearbetningsfel.  

Det totala felet 

Summan av de ovan nämnda feltyperna utgör det totala felet. Målet för undersökningen är självklar 
att givet föreliggande resurser minimera det totala felet. Det är mycket svårt att beräkna det totala 
felet, och någon sådan uträkning presenteras inte här. Genom att lyfta fram de olika feltyper som är 
aktuella i föreliggande studie, vilket gjorts ovan, är syftet att uppmärksamma läsare om de 
potentiella brister som är kopplade till telefonundersökningen.   
 

2.5) Etiska ställningstaganden 
Eftersom föreliggande uppsats berör barn blir etiska ställningstagande ytterst aktuellt. I 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer står det att:  
 

”Forskningsetiska överväganden handlar i hög grad om att hitta en rimlig balans mellan olika 
intressen som alla är legitima. Kunskapsintresset är ett sådant. Ny kunskap är värdefull på flera sätt 
och kan bidra till individens och samhällets utveckling. Integritetsintresset liksom rätt till skydd mot 

olika former av skada och risk för skada är andra legitima intressen” 
(Vetenskapsrådet 2011: 10) 

 
Det bli därav nödvändigt för forskaren, eller i det här fallet studenten, att göra avvägningar om hur 
olika intressen skal beaktas i studien. En ledstjärna för studiens genomförande har varit att minimera 
risken för att barnen ska skadas av studiens genomförande eller resultat. I relation till 
telefonintervjuerna är det viktigt att påpeka att det är barnens föräldrar som intervjuats, vilket ur 
etiskt perspektiv underlättar datainsamlingen, eftersom intervju av barnen skulle förutsätta 
målsmans tillstånd. Vidare är frågorna utformade så att känsliga frågor undviks, för att minimera att 
respondenterna upplever obehag av att besvara frågorna. Däremot finns det en risk för att 
telefonintervjuer kan uppfattas som påträngande, vilket därav kan kritiseras utifrån ett etiskt 
perspektiv. Bedömningen är dock att kunskapsintresset motiverar förfarandet. Dessutom är ämnet 
för intervjun av sådan karaktär att många föräldrar uttryckt uppskattning för undersökningen.  
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Individens skydd vid samhällsvetenskaplig forskning kan konkretiseras i fyra grundkrav; 
informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 
2002: 6-15). Informationskravet har i föreliggande undersökning tagits i beaktning genom att 
respondenterna vid uppringning informerats om dels undersökningens syfte, min roll som intervjuare 
och student samt att respondenterna informerats om deras roll i studien. Deltagandet i 
telefonintervjun är frivilligt, jag som intervjuare frågar efter att ha informerat respondenten om 
undersökningen om jag får ställa mina frågor. Respondenten informeras också om hur lång tid det tar 
att besvara frågorna. Information till föräldrarna om projektet har funnits på kommunens och 
skolornas hemsidor. Skolorna har informerat om projektet och undersökningen i rektorsbrev som 
skickas ut till föräldrarna. Samtyckeskravet beaktas genom att respondenterna innan 
frågeformulärets frågor läses upp tackar ja (eller nej) till att delta i studien. Det finns även möjlighet 
att avbryta intervjun efter att den påbörjats, vilket skedde vid ett tillfälle varpå inga påtryckningar 
eller otillbörliga övertalningsförsök gjordes. Konfidentialitetskravet omfattar bland annat att 
inhämtade uppgifter ska hanteras varsamt och att det inte ska gå att härleda känslig information till 
enskilda personer. Den inhämtade datan har avidentifieras i samband med databearbetningen och 
undersökningens resultat presenteras som siffror i tabeller och kan inte härledas till enskilda 
personer. Nyttjandekravet har tagits i beaktning genom att den insamlade empirin inte kommer 
överlämnas till annan part.  
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3) Bakgrund  
I det här kapitlet erhålls en inblick i det studerade ämnet. Inledningsvis kommer en historisk 
tillbakablick på bilens inträde i staden att presenteras. Därefter introduceras företeelsen med säkra 
skolvägar-projekt. Vidare kommer fördelar kopplat till aktiv transport till skolan åskådliggöras innan 
kapitlett avrundas med en presentation över några av de faktorer som påverkar elevers transportsätt 
till skolan och en kort beskrivning av hur svenska barn tar sig till skolan. 
 

3.1) Planering och trafik - en historisk tillbakablick 
Många barn blir skjutsade till skolan. Rädsla för biltrafiken lyft ofta fram som en av de bakomliggande 
orsakerna till att färre barn går till skolan (Gummesson 2008). Southworth (2005) beskriver på ett 
förtjänstfullt sätt hur våra städer har blivit mindre gångvänliga och mer anpassade för biltransporter:  
  

“High speed transport and the quest for efficiency killed the walkable city. Each advance in 
transportation technology—from horse drawn cart or carriage, to horsedrawn streetcar, to electric 
streetcar, to automobile and superhighway—seems to have had negative impact on the pedestrian 

environment. The walkable city came to an end in the 1920s with the appearance of the automobile, 
coupled with the emergence of Modernism. The pedestrian environment was ignored in favor of the 

automobile, which allowed things to be much farther apart” 
(Southworth 2005: 247) 

 
Vidare menar Southworth (2005) att biltrafiken har förstört gatustrukturen, som tidigare var 
anpassad för gångtrafikanter (små kvarter), och skapat barriärer för gång och cykling. Upplevelsen av 
att gå har försummats i och med att gatorna har förlorat intimitet och transparens i och med att 
gatorna designas efter biltrafikens behov. Modern planering har separerat bilen och flanören, där 
den senare hänvisats till karga grönområden och sterila gallerior. (Southworth 2005: 247)  
 
Southworth (2005) beskriver hur transportplanering och stadsplanering utvecklats i två klart 
frånskilda spår. Stadsplanering fokuserar ofta på de konkreta upplevelsebaserade egenskaperna i den 
byggda miljön, i allmänhet på lokal eller medelstor skala. Transportplaneringens fokus ligger ofta på 
stads- eller regionnivå där effektivitet, särskilt för bilisten, prioriteras. Före den vetenskapliga 
revolutionen inom transportplanering var uppdelningen inte märkbar, planerare och civilingenjörer 
var tränade i att hantera karaktären av området de arbetade i. Vilket medförde att vägar 
konstruerades efter transportbehoven samtidigt som vägen skulle passa in i landskapet och förhöja 
upplevelsen för användaren. (Southworth 2005: 246)  
 
Gång och cykling som företeelse tycks således ha förträngts under en lång tid. Bilsamhället är inte 
optimalt om det är eftersträvansvärt att barn ska gå eller cykla till skolan. I kommande avsnitt 
kommer bekantskap stiftas med säkra skolvägar-projekt. Ett relativt modernt angreppssätt för att 
göra elevernas skolvägar säkrare och uppmuntra till aktiv transport till skolan.         
 

3.2) Säkra skolvägar-projekt 
Kärt barn har många namn. Projekt som syftar till att göra skolbarns skolväg säkrare förekommer i 
flera länder, under olika benämningar och på olika administrativa nivåer. En vanlig engelsk 
benämning är Safe Routes to School Project. I Sverige varierar benämningen i större utsträckning, 
men Säkra skolvägar tillhör en av de vanligare benämningarna på projekt eller program som syftar till 
att göra barns skolväg säkrare. Parallellt med syftet om att göra skolvägen säkrare syftar säkra 
skolvägar-projekt ofta också till att öka andelen som går eller cyklar till skolan och minska andelen 
som blir skjutsade i bil.    
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Odense i Danmark tillskrivs ofta att vara först ut med säkra skolvägar-projekt. På 1970-talet inleddes 
där ett projekt som en reaktion på höga olyckstal bland gående skolelever. Säkra skolvägar-projekt 
som företeelse har sedan spridit sig internationellt. På senare år har säkra skolvägar-projekt fått ett 
mycket stort intresse från politiker, planerare och hälsovetare. (Boanet et al 2005: 301-302) 

Vanliga åtgärder inom säkra skolvägar-projekt och deras effekt 

Det finns en uppsjö av olika åtgärder som kan vara aktuella inom ramen för säkra skolvägar-projekt. 
Grovt uppdelat kan åtgärderna ofta klassificeras som endera infrastrukturella eller uppmuntrande 
(till gång/cykling). Konkret kan det handla om att anlägga ny säkra gångvägar eller att uppmuntra 
gång/cykling genom att ha en gå till skolan dag. Det är svårt att totalt särskilja infrastrukturella 
åtgärder från uppmuntrande, eftersom infrastrukturella åtgärder indirekt ofta avser uppmuntra eller 
motverka ett visst beteende.        
 
Boanet et al (2005: 303) identifierar sex vanligt förekommande typer av infrastrukturella åtgärder 
inom säkra skolvägar-projekt:     
 

1) Förbättringar av trottoarer och gångvägar: Exempelvis nya trottoarer. 
2) Trafiklugnade åtgärder: Exempelvis minskning av hastighet genom vägbulor.       
3) Övergångar för gång- och cykeltrafikanter: Exempelvis nya/förbättrade övergångsställen. 
4) Cykelinfrastruktur: Exempelvis nya cykelbanor. 
5) Trafikkontroll: Exempelvis ersättas stoppskyltar med trafikljus.   
6) Trafikdelande/separerande åtgärder: Exempelvis genom att stänga av biltrafik på vissa gator.  

 
Boanet et al (2005) kan genom att ha granskat tio olika infrastrukturella åtgärder inom ramen för ett 
amerikanskt säkra skolvägar-projekt konstatera att fem medfört en mätbar positiv förbättring. 
Beträffande åtgärdskategorier förefaller förbättringar av trottoarer och gångvägar samt trafikkontrol 
ha stor potential att öka säkerheten för skolelever. Särskilt framgångsrika är projekt som syftar till att 
täppa till luckor i trottoarnätverket, det vill säga att göra trottoar-/gångvägsnätet mer 
sammanhängande så att elever slipper gå delar av sträckan längs vägkanten. Beträffande 
trafikkontroll förefaller det som att, genom att ersätta/komplettera stoppskylltar med trafikljus ökar 
bilisternas grad av hänsyn gentemot gående och cyklande skolbarn. För att en infrastrukturell åtgärd 
ska uppnå optimalt framgång krävs sannolikt att åtgärden kompletteras med uppmuntrande 
och/eller upplysande kampanjer. (Boanet et al 2005: 315) 
   
Staunton et al (2003) följer ett framgångsrikt amerikanskt säkra skolvägar-projekt. Programmet 
uppges genom att anta en flerfronts approach lyckats identifierat och skapat säkra skolvägar samt 
uppbringat ett engagemang från flera aktörer i området. Projektet har resulterat i kraftiga ökningar 
av aktiv transport bland eleverna i de 15 skolor som projektet omfattar, även bilskjutsandet har 
minskat. En starkt bidragande orsak till projektets framgång ligger förmodligen i det starka 
engagemanget som mobiliserats från föräldrar, lärare och samhällsvolontärer. (Staunton et al 2003: 
1431-1432) 
 
Till skillnad från Boanet et al (2005) lyfter Staunton et al (2003) fram uppmuntrande åtgärder i större 
utsträckning än infrastrukturella. Nedan presenteras fem vanlig förekommande uppmuntrande 
åtgärder:  
 

1) Gå och cykla-dagar  
Skolor kan delta i den internationella gå till skolan dagen. Det går även att anordna egna gå och cykla 
dagar. Barn som går eller cyklar till skolan kan få exempelvis en frukt när de kommer till skolan för att 
uppmuntra aktiv transport. För barn som bor för långt bort går det att inrättas mellan-stationer där 
de blir avsläppta för att sedan gå till skolan. (Staunton et al 2003: 1433) 
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2) Uppmuntrande tävlingar 

Barnen kan få tävlingskort där de tilldelas poäng för att gå, cykla, åka buss eller samåka till skolan. 
Efter tilläckligt mång insamlade poäng kan eleverna få ett litet pris och eventuellet också vara med i 
ett lotteri om ett större pris. (Staunton et al 2003: 1433) 
 

3) Utbildning i klassrummen 
Elever kan utbildas i säkerhetsfrågor genom att exempelvis se på video, hålla presentationer och 
diskusskutera. Utbildningen kan vara olika omfattande och anpassad efter elevernas ålder. (Staunton 
et al 2003: 1433)  
 

4) Vandrande skolbussar och cykel tåg  
Vandrande skolbuss framförs av många som en effektiv åtgärd för att öka elevernas grad av aktiv 
transport till skolan samtidigt som eleverna kommer fram till skolan på ett säkert sätt. En vandrande 
skolbuss kan utformas på lite varierande sätt, men huvuddragen är snarlika. I dess enklaste form 
karaktäriseras en vandrande skolbuss av att det är frivilligt program där en, eller flera vuxna följer en 
grupp elever till och från skolan. På skolvägen finns det busshållplatser där barn kan stiga av och på 
den vandrande skolbussen. Fördelarna som vanligtvis lyfts fram är flera; föräldrar slipper stressen 
kopplat till att köra barnen och att hitta en parkeringsplats, barnen ges möjlighet att socialisera med 
andra barn, barnen erhåller frihet och oberoende genom att själva gå till skolan, barnens hälsa 
förbättras samt att medvetenheten om säkerhetsaspekter kopplat till barnens skolväg ökar. Däremot 
har det gjorts få studier som undersöker huruvida vandrande skolbussar klara sig över tid. En av få 
longitudinella studier som har gjort i ämnet visar att antalet vandrande skolbussar avtar med tid. 
Genom att jämföra situationen i ett australienskt vandrande skolbuss-projekt som inledes 2000 med 
situationen 2003 framgår det att antalet bussträckor minskade med drygt 50 % samt att antalet barn 
per vandrande skolbuss minskade. Orsakerna till minskningen över tid tillskrevs brist på engagemang 
från frivilliga föräldrar, väderförhållanden (oklarhet över under vilka väderförhållanden som är 
lämpliga för gång), brister i vägsäkerheten och brist på kommunikation mellan skola och föräldrar. 
Det förefaller således som att det trots de tydliga fördelarna finns det flera faktorer (organisatoriska 
såväl som infrastrukturella) som kan inverka negativt på i vilken utsträckning vandrande skolbussar är 
uthålliga över tid. (Davison et al 2008: 7)      
 

5) Nyhetsbrev, reklam och nätverkande  
Att dela ut flygblad, faktablad, sätta upp affischer och skickar ut nyhetsbrev (till föräldrar och andra 
aktörer) kan hjälpa till att sprida ut kännedomen om säkra skolvägar-projektet och belysa 
problematiken. Lokaltidningar kan kontaktas för att skriva artiklar om problemet och programmet. 
Det kan även vara en aktuellt att lansera säkra skolvägar-projektet på Internet genom en egen 
hemsida. I projektet som Staunton et al (2003) följt hålls det en årlig sammankomst för att hälsa nya 
skolor välkomna till projektet samt att frivilliggrupperna får träffas och utbyta erfarenheter. 
Deltagare från projektet uppmanas nätverka och presenterar projektet på konferenser eller 
motsvarande. (Staunton et al 2003: 1433) 
 
Avslutningsvis kan även inventeringar och annan form av datainsamling vara lämpliga initiala 
åtgärder att vidta inom ramen för ett säkra skolvägar-projekt. Ett enkelt sätt att genomföra en 
resvaneunderökning kan vara att tillämpa en handuppräckningsundersökning bland eleverna på 
morgonen. En annan form av datainsamling kan vara att inspektera skolvägar och sammanställa 
resultaten på en karta. På så sätt tillhandahålls underlag för framtida åtgärder. (Staunton et al 2003: 
1431-1433) 
 
I det här avsittet har det framgått att åtgärder inom säkra skolvägar-projekt kan vara av 
infrastrukturell eller uppmuntrande karaktär. En kombination av infrastrukturella och uppmuntrande 
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åtgärder ökar sannolikt möjligheten att nå uppsatta mål. I kommande avsnitt ska anledningar till 
varför det är viktigt för barn att gå/cykla till skolan belysas.   
 

3.3) Varför det är viktigt att gå eller cykla till skolan 
Allt färre barn går eller cyklar till skolan samtidigt som bilskjutsandet ökar. Nedan kommer 
bilskjutsandets negativa följder att belysas, parallellt med att den aktiva transportens fördelar 
presenteras. 
 

3.3.1) Skolvägens betydelse för barns hälsa och personliga utveckling 

Att öka andelen elever som går eller cyklar till skolan är eftersträvansvärt av flera anledningar. Från 
barnens perspektiv är det främst två positiva aspekter som förknippas med gång och cykling till 
skolan. För det första är det bra för barnets hälsa, för det andra är det viktigt för barnets utveckling.  
 
Genom att leka och därigenom utforska sin närmiljö utvecklas barn motoriskt, emotionellt, socialt 
och kognitivt. Därav är utemiljön viktig för barns utveckling. Utemiljön är en informell lärandemiljö 
och lekar så som kurragömma, hoppa hopprep, cykling och klättring är viktiga för att barn ska 
utforska och lära sig om sin närmiljö. Även skolvägen är en plats för lek och utforskning och har därav 
betydelse för barnens utveckling. Europeiska studier indikerar att barn upplever att trafiken hindrar 
dem från lek och rörelse samt gör dem oroliga. När bilar förekommer i barns lekrevir påverkas 
barnens rörlighet negativt och deras aktivitetsmönster förändras. Olika gruppers rörelsefrihet står 
ofta i konflikt med varandra. Exempelvis medför ökad rörelsefrihet för bilister ofta minskad 
rörelsefrihet för barn. (Björkelid 2004: 1- 2; Gummeson 2007: 138)  
 
Faskunger (2008) nämner ökad trafikvolym, hastighet, och en aggressiv körstil som bidragande 
orsaker till barns minskade rörelsefrihet. Dessutom har avståndet till skola och andra 
sport/fritidsaktiviteter ökat samtidigt som föräldrar blivit mer riskmedvetna och oroar sig för barnens 
säkerhet i trafikmiljön. (Faskunger 2008: 19; Gummesson 2007: 137).  
 

3.3.2) Effekter av minskad rörelsefrihet bland barn  

Den minskade rörlighet medför att barn, i större utsträckning än tidigare generationer av barn, blir 
hemmasittande eller förpassade till begränsade och bevakade utomhusmiljöer. Graden av 
självbestämmande har minskat. I sydeuropeiska studier har det framkommit att även äldre barn har 
lite möjlighet att på egen hand kunna besöka kompisar eller utforska sin närmiljö. Barns minskade 
rörelsefrihet pekar mot att barn i en ökande utsträckning segregeras från samhället i övrigt. 
(Faskunger 2008: 19)     
 
Samtidigt som rörelsefriheten har minskat har antalet dödsolyckor, där dödsoffret är ett gående eller 
cyklade barn, minskat kraftigt. Denna minskning går att spåra långt tillbaka i tiden. 1947 dödades 93 
barn (0-12 år) som gående eller cyklister. 2005 dödades 1 barn (0-12 år) som gående/cyklist. Under 
samma tidsperiod har antalet bilar i Sverige ökat kraftigt, 2005 fanns det 25 gånger fler bilar jämfört 
med 1947. Gummesson (2007) identifierar fem faktorer som bidragit till denna, till synes, paradoxala 
minskning av dödsolyckor: 1) Barnomsorgens utbyggnad medför att barnen vistas i en relativt 
trafiksäker och övervakad miljö. 2) Föräldrar är mer riskmedvetna idag jämfört med tidigare 
generationer av föräldrar. 3) Trafikseparation och sänkta hastigheter vid skolområden och 
bostadsområden. 4) Trafiken ser annorlunda ut idag jämfört med 1947, andelen av olyckorna där 
lastbilar är inblandade har exempelvis minskat drastiskt. 5) minskad exponering på grund av att barn 
idag spenderar mer tid inomhus framför dator och TV. (Gummesson 2007: 137-138)       
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Björklid (2004) hävdar att barns minskade rörelsefrihet är en av förklaringarna till att olyckor där barn 
är involverade har minskat de senaste decennierna. Numera, istället för att låta barnen självständigt 
transportera sig till skolan och andra aktiviteter agerar föräldrar chaufförer till sina barn. (Björklid 
2004: 1-2) Studier visar på att de två främsta skälen till att föräldrar skjutsar sina barn är för att det är 
praktiskt för familjen, samt att trafiksituationen upplevs som osäker. (Gummesson 2007: 137).  
 
I Europa uppskattas enkom en tredjedel av barnen utövar fysisk aktivitet i minst 60 minuter per dag. 
Med stor sannolikhet har stillasittandet ökad över tid, trots stort intresse för sport och träning bland 
unga. Det ökade stillasittandet har flera förklaringar, en av dem är att det blivit mer ovanligt att barn 
går eller cyklar till skolan samtidigt som bilskjutsandet ökar, dessutom har mediekonsumtionen (TV, 
dataspel etc.) ökat. (Faskunger 2008: 17)  
 
Andelen barn som själva tar sig till skolan minskar i västvärden. En engelsk studie visade andelen 
barn (7-9 år) som fick gå själva till skolan minskade från 80 % till 15 % mellan 1970 och 1990. En 
italiensk studie kom fram till att 20-30% av 10 åringarna fick gå till skolan utan vuxet sällskap och att 
knappt 50 % aldrig tillåtits gå ut för att ensam utföra ärenden. Även svenska studier indikerar på ett 
minskat gående och cyklande till skolan. Under tidigt 1980-tal tilläts 94 % av 7-9 åringar att gå 
ensamma till skolan. Vid millennieskiftet hade andelen sjunkit till 77 %. Hur stor andel som tillåts gå 
själva till skolan variera mellan olika områden. I en studie från 2002 fick 95 % av barnen (7-9 år) i 
trafikseparerade områden gå själva, i ett villaområde var andelen 80 % och i ett innerstadsområde 
var de cirka hälften av barnen som fick gå själva till skolan. (Björklid 2004: 2)      
 
Barn som blir skjutsade till skolan går miste om de positiva konsekvenserna med avseende på hälsa 
och personlig utveckling som förknippas med gång/cykling till skolan. Skolvägen är en informell 
lärandemiljö där barn skaffar sig egna uppfattningar om, och utforskar närmiljön, skaffar sig egna 
erfarenheter och lär sig och inspirerar av äldre barns lekar. När föräldrar och barn anpassar sig till en 
tillvaro där barnen blir skjutsade, även kortare sträckor, medför det negativa konsekvenser för barnet 
hälsa och i förlängningen en försämrad livskvalitet för både barn och föräldrar. (Björklid 2004: 8-9)    
   
Det här avsittet har belyst varför det är viktigt att barn går eller cyklar till skolan. Ur hälso- och 
utvecklingssynpunkt är det bra om barnen själva få ta sig till skolan genom att gå eller cykla. I nästa 
avsnitt ska vi belysa några av de faktorer som inverkar på elevers transportsätt till skolan.  
 

3.4) Faktorer som inverkar på barns transportsätt till och från skolan 
Baserat på en litteraturgenomgång av vetenskapliga artiklar går det att identifiera olika faktorer som 
inverkar på hur barn transporterar sig till och från skolan. Beträffande barns transportsätt till skolan 
framstår avståndet mellan hem och skola vara den faktor som har störst inverkan på elevernas 
transportssätt. Barn som bor nära sin skola har högre sannolikhet att gå eller cykla till skolan än barn 
som bor längre bort. Detta samband mellan avstånd och transportsätt förefaller logiskt, men flera 
andra faktorer inverkar också. Nedan kommer faktorer som inverkar på barns transportsätt att 
beskrivas. Uppdelat på faktorer kopplat till den fysiska miljön respektive faktorer på individ och 
familjenivå.   

3.4.1) Fysiska miljön 

Kopplat till den fysiska miljön är det flera aspekter som kan påverka elevers transportsätt till och från 
skolan. Bland annat kan avståndet till skolan, befolkningstäthet, graden av blandad bebyggelse, 
gatunätets sammankopplingsgrad eller infrastrukturen för gång- och cykelvägar tänkas påverka vilket 
transportsätt elever tar sig till skolan på.    
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Avstånd och befolkningstäthet 

Flera studier visar på att avståndet mellan hemmet och skolan påverkar barnens sannolikhet för att 
gå och cykla till skolan. Samantaget är distansen mellan skolan och bostaden den enskilt starkaste 
förklaringsfaktorn till hur barn tar sig till skolan. Ett flertal internationella studier indikerar att 
sannolikheten för att gå eller cykla sjunker drastiskt med ökat avstånd. Det är svårt att identifiera ett 
tröskelvärde som kan appliceras i alla kontexter, men någonstans efter 800-1600 meter blir i alla fall 
gång till skolan väldig ovanligt. (Schlossberg et al 2006: 338-342; Davison et al 2008: 4; Sjolie & Thuen 
2002; Wilson et al 2010)   
 
Befolkningstätheten i området som skolan ligger i, och barnet bor i, är nära förknippat med avståndet 
mellan skolan och hemmet. Dieleman et al (2002) visa på att ökad befolkningstäthet föranleder en 
minskning i bensinanvändning. För personer som bor i befolkningstäta områden blir många resor 
kortare jämfört med personer som bor i områden med lägre befolkningstäthet. Korta avstånd medför 
att långsammare transportsätt (ex gång och cykel) blir attraktivare, långa avstånd uppmuntrar till 
biltransport. (Dieleman et al 2002: 508-509) Beträffande barns transportsätt till och från skolan 
förefaller befolkningstätheten att påverka valet av transportsätt. Hög befolkningsdensitet ökar 
sannolikheten för att barn tar sig till skolan genom aktiv transport, detta yttrar sig exempelvis genom 
att skolor belägna i tättbefolkade områden associeras med en (relativt sett) hög grad av aktiv 
transport till skolan. (Davison et al 2008: 4; Schlossberg et al 2006: 338) Både i Sverige och USA 
förefaller avståndet till skolan öka för eleverna. Wilson et al (2010) härleder det ökade avståndet för 
amerikanska barn till att befolkningstätheten har minskat i många områden samt att det idag går fler 
elever per skola (Wilson et al 2010). I Sverige har Reneland (1998) genom att använda sig av GIS 
påvisat att svenska skolbarns avstånd till närmsta skola växte mellan 1980 och 1995, samt att 
befolkningstäthet påverkar avståndet mellan hem och skola i den bemärkelsen att barn som bor i 
befolkningstäta områden har närmar till sin närmsta skola. (Reneland 1998: 16-21)  

Blandad bebyggelse och sammankopplat gatunät 

Flera betraktare menar att blandad bebyggelse och ett väl sammankopplat gatunät, företrädelsevis i 
rutnätstruktur, öka sannolikheten för gång och cykling (Davison et al 2008: 4; Saelens et al 2003: 81; 
Southworth 2005; Schlossberg et al 2006).  
 
En bandad bebyggelse karaktäriseras av olika typer av markanvändning samlade på liten yta, detta 
medför ökade möjligheter att transportera sig genom att gå eller cykla (Saelens et al 2003: 81-82). 
Utöver blandad bebyggelse är det viktigt med ett sammankopplat gatunätverk om nivåerna av 
cykling och gång ska kunna hållas uppe. Graden av sammankoppling avgör hur lätt eller svårt det är 
att röra sig mellan olika platser i det redan existerande gatunätet. Det är i regel bra om gatumönstret 
följer ett rutnätsmönster och det är få barriärer (murar, motorvägar etc.). Ett bra sammankopplat 
gatunät medför att den färdade sträckan mellan start och destination inte avviker från fågelvägen 
mer än marginellt, ett ruttnätsstruktur är därför ofta optimalt. I en rutnätsgatustruktur är det också 
möjligt att välja olika resvägar för att nå en och samma destination. Motsatsförhållandet det vill säga 
låg grad av sammankopplat gatunät återfinns ofta i moderna förorter. Vilket kan kategoriseras av låg 
densitet av korsningar (långa och stora kvarter), mycket barriärer (återvändsgränder, murar etc.) som 
hindrar direkt färd mot destinationen samt att det finns få resvägsval. (Saelens et al 2003: 81-83) 
Samantaget avgör alltså graden av blandad bebyggelse och gatunätet sammankoplingsgrad hur nära 
det är mellan start och destination samt hur rak vägen mellan start och destination är.   

Trafiksituationen och infrastruktur för gång och cykling  

Av de ovan omnämnda studierna går det att konkludera att den fysiska miljön har betydelse för 
nivåerna av gång och cykling. Nedan ska vi belysa hur trafiksituationen samt hur gång och cykel 
infrastruktur påverkar elevers transportsätt till skolan.  
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Huruvida föräldrarnas bedömning av trafiksituationen påverkar barnens sannolikhet för aktiv 
transport till skolan är omtvistat. Studier i Sverige och USA indikerar att föräldrars oro över 
trafiksituation är en av orsakerna till att föräldrar skjutsar sina barn, om föräldrarna upplever 
trafiksituationen som osäker minskar sannolikheten för att barnet tar sig till skolan genom aktiv 
transport (Gummesson 2008: 137; Schlossberg et al 2006: 342-344; Davison et al 2008: 3). Å andra 
sidan pekar andra studier på att det inte går att fastställa något samband mellan föräldrars 
upplevelse av trafiksituationen och barns grad av aktiv transport till skolan. (Davison et al 2008: 3; 
Kerr et al 2006)  
 
Pucher et al (2010) har genomfört en internationell litteraturgenomgång av vilken betydelse olika 
gång och cykelåtgärder haft. Författarna fokuserar på infrastrukturella åtgärder, planer, program och 
policys som berör cykling. För att generera höga nivåer av cykling krävs det lämplig infrastruktur (ex 
cykelvägar och cykelparkeringar), trafiklugnande åtgärder, utbildning och upplysningskampanjer 
samt andra stödjande åtgärder. Åtgärder för att öka cykling samverkar och har ofta en synergisk 
effekt. Genom att belysa olika fallstudier visar Pucher et al (2010) att en övergripande satsning på 
cykling (dvs. genom flera olika åtgärder) är nödvändig för att på allvar öka cyklandet. Med bakgrund 
av aggregerad data från flera länder är det rimligt att anta att policys, program och omfattande 
infrastrukturella insatser är viktiga för att öka cyklande. Dessutom har samhällsplaneringens en viktig 
roll för att genom väl avvägda åtgärder uppmuntra gång och cykling. (Pucher et al 2010) 
 
Åtgärder för att separera cyklister från motortrafik är förmodligen den vanligaste typen av åtgärder 
som används för att stimulera ökad cykling. Separeringen kan variera i karaktär, cykelfiler på en 
bilväg och separata cykelgator är exempel på hur cyklister och motortrafik kan separeras.  Dessa 
åtgärder uppvisar ofta resultat i form av ökade nivåer av cykling. Viktigt att betänka är dock att olika 
typer av cyklister uppskattar olika typer av cykelinfrastruktur, ovana cyklister och kvinnor föredrar 
ofta en total separering av motorfordon och cyklister. Vana cyklister däremot föredrar ofta att färdas 
på i-gatan-cykelfiler eftersom det i regel innebär snabbare resväg. (Pucher et al. 2001: 107-111; 
Davison et al 2008) En annan vanlig fysisk åtgärd för att öka cyklandet är att tillhandahålla säkra och 
bra cykelparkeringar. (Pucher et al. 2001: 107-112) 
 
Dill et al (2008) argumenterar för att cyklister värdesätter cykelinfrastruktur. Genom att förse 
cyklister med GPS och analysera deras resevanor går det visa att cyklister aktivt söker sig till 
cykelvägar även om det innebär en längre ressträcka. Cyklisterna är beredda att lägga ner extra 
ansträngning och tid för att nyttja exempelvis en separat cykelbanna istället för att välja den rakaste 
vägen mot destinationen. (Dill et al 2008: 53)  
 
Infrastrukturella insatser för att öka gång och cyklandet bland barn är ofta inkorporerade i säkra 
skolvägar-projekt. Pucher et al (2010) menar att säkra skolvägar-projekt ofta fokuserar på att öka 
gåendet snarare än att öka cyklandet, vilket avspeglar sig i projektens resultat. Oavsett, förefaller 
infrastrukturella insatser, inom ramen för säkra skolvägarprojekt, medför ökade nivåer av gång och 
cykling. (Pucher et al 2010: 115-116)  
 

3.4.2) Individ- och familjefaktorer   

Karakteristika på individ- och familjenivå har stor inverkan på hur barn transporterar sig till skolan. 
Forskning på individ och familjenivå fokuserar ofta på hur olika demografiska grupper skiljer sig åt 
med avseende på aktiv transport till skolan. Exempelvis uppvisar olika etniska och socioekonomiska 
grupper olika pendlingsmönster. Barn med lägre socialekonomisk ställning tenderar att ta sig till 
skolan genom aktiv transport i högre utsträckning än barn från familjer med högre socioekonomisk 
ställning. Antal bilar i familjen förefaller dock inte påverka barns transportsätt till skolan, när andra 
demografiska faktorer och distans kontrolleras. (Davison et al 2008: 3) 



 

 

22 
 

Ålder 

Beträffande barns ålder finns det studier som visar på att den aktiva transporten ökar med åldern, 
men sambandet mellan ålder och aktivtransport förefaller inte att vara linjärt. De framsteg som 
barnen tar i förhållande till självständig rörlighet i och med att de blir äldre kan motverkas av andra 
faktorer. Exempelvis kan avståndet till skolan öka i och med att barnen byter skola i och med att de 
blir äldre. Vilket kan medföra att det ökade avståndet till skolan motverkar aktiv transport till skolan. 
(Davison et al 2008: 3-4) 
 
Vidare förefaller det rimligt att en ökning av aktiv transport med åldern stannar av i och med att 
eleven själv tar körkort och själv kan köra till skolan (Davison et al 2008: 3-4). Viktigt att betänka är 
att åldersgränsen för att köra bil varierar mellan länder, i Sverige är gränsen 18 år för bil, däremot är 
åldersgränsen för moped 15 år. (Transportstyrelsen 2012) 
 
Barker (2006) hävdar att barns rörelsefrihet ökar med åldern. 10-11 årsåldern förefaller vara en 
vattendelare i den bemärkelsen att från och med den åldern tillåts barn ta sig själva till skolan, leka 
ute på gatan och gå till affärer eller kompisar utan vuxet sällskap. (Barker 2006: 59)  

Genusaspekter av barns transportsätt till skolan   

Generellt, bland vuxna, är det vanligare att män cyklar än kvinnor. Exempelvis är kvinnor i USA 
underrepresenterade i gruppen cyklister (Dill et al 2008: 52-54; Gerrard et al 2008: 55-59). Även i 
kontexten skolbarns resvanor till skolan visar vissa studier på att det finns skillnader mellan könen. 
Amerikanska studier visar att pojkar tar sig till skolan genom aktiv transport i högre utsträckning än 
tjejer (Schlossberg et al 2006: 341; Davison et al 2008: 3-4 ). Detta mönster återfinns i både USA och i 
Europa menar Davison et al (2008), vilket kan återspegla en social norm där föräldrar är mer 
beskyddande över flickor än pojkar. Detta indikerar att flickors rörelsefrihet hindras i större 
utsträckning än pojkars (Davison et al 2008: 3-4). I Sverige finns det studier som visar att flickor i 
större utsträckning än pojkar upplever vägen till skolan som osäker. I en studie där olika problem 
kopplat till skolvägen undersöks framgår det att flickor identifierar fler problem med sin skolväg 
jämfört med pojkar. De största och mest frekvent inrapporterade riskerna med skolvägen var kopplat 
till platser där barn korsar vägar samt när det är hög hastighet vid busshållplatser. (Gummesson 
2007: 16, 81-83) 
 
Barker (2006) bestrider delvis bilden av att det finns könsskillnader med avseende på hur barn tar sig 
till skolan. Tidigare forskning visar visserligen att pojkar har en större rörelsefrihet jämfört med 
flickor. Men på senare tid har denna genusskillnad börjat ifrågasättas av flera bedömare eftersom 
det finns en trend att både flickor och pojkar eskorteras (till skola och andra 
destinationer/aktiviteter) i större utsträckning än tidigare. Istället tyder mycket på att andra faktorer 
så som exempelvis etnicitet och ålder har större betydelse för barns rörelsefrihet. (Barker 2006: 58-
60)        

Föräldrars attityder och egna resevanor 

Ovan konstaterades det att det är oklart om föräldrarnas uppfattning av trafiksituationen påverkar 
barnens transportsätt till skolan (Gummesson 2007; Schlossberg et al 2006; Wilson et al 2010; Kerr et 
al 2006). Emellertid förefaller barn till föräldrar som värderar den fysiska aktiviteten och den sociala 
interaktionen som sker vid aktiv transport till skolan att gå eller cykla till skolan i större utsträckning 
än föräldrar som inte värdesätter de aspekterna i samma utsträckning. Barn till föräldrar som själva, 
som barn, tog sig till skolan genom aktiv transport har större sannolikhet att själva ta sig aktivt till 
skolan. Likaledes har barn till föräldrar som själva tar sig till jobbet genom aktiv transport större 
sannolikhet att ta sig till skolan genom aktiv transport. (Davison et al 2008: 3-5) 
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Vidare är föräldrar mer benägna att låta sina barn ta sig till skolan genom aktiv transport om de 
upplever att andra barn i området också tar sig till skolan genom att gå eller cykla. (Davison et al 
2008: 3-5) Vilket är intressant ur ett planeringsperspektiv, om exempelvis ett säkra skolvägar-projekt 
lyckas förmedla känslan av att; i det här området går eller cyklar vi till skolan.  
 
Minskad sannolikhet för aktiv transport till skolan är förknippat med om föräldrarna har ett arbete 
samt om den aktiva transporten till skolan utgör ett hinder eller störningsmoment för föräldrarnas 
arbetsschema, eller barnens efter skolan aktiviteter. (Davison et al. 2008: 3-4) Granville et al (2002) 
argumenterar för att föräldrars skuldkänslor, samt att de värderar att få tillbringa några extra 
minuter av kvalitetstid med sina barn är en anledning till att föräldrar skjutsar sina barn (Granville et 
al 2002: 77). I ett familjeperspektiv är det intressant att betrakta vilken situation familjen befinner sig 
i. Om barnets bägge föräldrar jobbar kan bilen vara en förutsättning för att, oftast modern, ska kunna 
tillryggalägga långa avstånd på en begränsad tid. På detta sätt kan bilen upplevas som nödvändig för 
att maximera inkomst samtidigt som föräldrarna kan eskortera barnen till skolan. (Barker 2006: 144)     
 
I avsnittet har faktorer som kan påverka elevers transportsätt lyfts fram. Avståndet mellan skolan och 
hemmet förefaller vara den enskilt viktigaste förklaringsfaktorn till elevers transportsätt. Men det 
finns en uppsjö andra faktorer som också kan påverka elevers transportsätt till skolan, var av flera är 
på individ- och familjenivå. I kommande avsnitt kommer svenska skolelevers resvanor att 
presenteras.    
 

3.5) Svenska elevers resor till skolan 
Sedan år 2000 har Vägverket (nuvarande Trafikverket) genom postenkäter kartlagt svenska föräldrars 
uppfattning om deras barns skolväg. Undersökningen har genomförts 2000, 2003, 2006 och 2009. 
Den senaste undersökningen, från 2009, omfattar föräldrar till barn i årskurs F-9. Nedan presenteras 
några av nyckeltalen från den senaste kartläggning av svenska skolbarns väg till skolan.  

Avstånd och restid 

Vägverkets kartläggning visar att 44 % av de svenska eleverna har 0-1 km resväg till skolan och att 21 
% av eleverna har 1-2 km resväg. Samantaget har således 65 % av de svenska skolbarnen maximalt 2 
km resväg till skolan. I storstadsregioneran har 68 % av eleverna maximalt 2 km till skolan. Det är 
således en marginellt större andel av eleverna i storstadsregionerna som har nära till skolan, jämfört 
med andra delar av Sverige. Drygt hälften av de svenska skoleleverna har mindre än 10 minuters 
restid till skolan. Inga påtagliga skillnader mellan storstadsregionerna och rikssnittet föreligger. 
(Vägverket 2009: 1-10; 39-40) 

Säker och trygg skolväg  

Drygt hälften av skoleleverna har, enligt deras föräldrar, en säker skolväg. 41 % uppger att skolvägen 
är osäker. 73 % av föräldrarna upplever skolvägen som helt eller ganska trygg, en fjärdedel upplever 
skolvägen som helt eller ganska otrygg. Jämfört med mätningen 2006 tycker föräldrarna att 
skolvägen har blivit säkrare och fler känner sig trygga. (Vägverket 2009: 1) 
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Färdsätt till skolan 

Att gå är det vanligaste sättet som svenska barn (åk F-9) tar sig till skolan. Sommartid går 34 % av 
barnen till skolan, vintertid går 42 %. Att färre går sommaren beror på att många cyklar till skolan på 
sommaren. (Vägverket 2009: 2-3) I tabell 3.1 nedan framgår hur svenska barn tar sig till skolan.  
 

Tabell 3.1) 
Färdsätt till skolan under barmarkssäsong, 2009 

Färdsätt  Riket i helhet Storstadsregion 
Gå 34 % 43 % 
Cykla 32 % 22 % 
Buss/kollektivt 16 % 16 % 

Privat bil 15 % 15 % 
Taxi  1 % 1 % 
Annat 1 % 2 % 
Ej svar 1 % 1 % 
Totalt 100 % 100 % 

Källa: Egen bearbetning av Vägverket (2009: 41) 

 
2009 blev 15 % av de svenska skoleleverna skjutsade i bil under sommarhalvåret. Elever i 
storstadsregionerna åker bil till skolan i samma utsträckning som svenska elever i allmänhet.  
(Vägverket 2009: 2-3; 41) 
 

Varför föräldrar skjutsar till skolan 

Den vanligaste angivna orsaken, på riksnivå, till att skjutsa barnet till skolan var att det är praktiskt 
för familjen, följt av att föräldrarna upplever trafiksituationen som farlig eller att det är för långt för 
barnet att gå eller cykla. Andelen som anger farlig trafik är högre bland föräldrar i storstadsregionen 
än i riket i helhet. (Vägverket 2009: 32)1 
 

Tabell 3.2) 
Skäl till att skjutsa barnet, 2009 

Orsak Storstadregion Riket i helhet 
Annat skäl 25% 23 % 
Trafiken är för farlig för att gå/cykla själv 24 % 19 % 
Praktiskt för familjen 18 % 28 % 
Det är för långt att gå/cykla 13 % 10 % 
Ej svar 13 % 11 % 
Bekvämt för barnet att åka med bil 5 % 4 % 
Övriga svarsalternativ 2 % 5 % 
Totalt 100 % 100 % 

Källa: Egen bearbetning av Vägverket (2009: 32; 52) 

 

Av tabelle 3.2 ovan har framgår det att en stor andel svarat Annat skäl som anledning till att varför de 
skjutsar sina barn till skolan. Enligt Vägverkets rapport framgår det att vanliga andra skäl är att 
föräldrarna lämnar barnen på väg till jobbet, att barnet skal till fritids innan skolan börjar, att man 
lämnar flera barn samtidigt eller att barnet är för ungt (Vägverket 2009: 32).    
 

                                                             
1
 En viktig notis är att föräldrarna i vägverkets underskning anger ett skäl till varför de skjutsar sina barn. I den 

egna undersökningen till föräldrar på Lidingö tillåts föräldrarna att ange flera anledningartill att de skjutsar sina 
barn. Vilket bör tas i beaktningn vid jämförelse mellan resultaten.  
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Att en så hög andel som 23-25 % av anledningarna till att skjutsa inte inryms i formulärets 
standardiserade svarsalternativ är beklämmande för undersökningen, eftersom resultatet blir 
tämligen svårtolkat. Validitetsmässigt fångar inte svarsalternativen upp det som frågan avser mäta. 
Exempelvis går det att argumentera för att skälet lämnar av på väg till jobbet, som ryms under annat 
skäl, även skulle innefatta en stor del av de 28 % som svarat praktiskt för familjen, eller vice versa.  
Ett bättre utformat frågeformulär hade förmodligen renderat i en lägre andel som svarat annat skäl. 
Exempelvis är det enligt undertecknad förvånansvärt att inget svarsalternativt berör att barnet är för 
ungt för att gå eller cykla. Vilket med bakgrund av forskning inom området (och sunt förnuft) bör 
betraktas som en trolig anledning till att vissa föräldrar skjutsar sina barn.  
 
Bristerna till trots, går det att konstatera att oro över trafiksituationen tillsammans med praktiska 
skäl, oavsett om de inryms i alternativet praktiskt för familjen eller annat skäl, är vanligt angivna 
orsaker till att skjutsa sina barn till skolan. Även att avståndet är för långt för att gå/cykla förefaller 
vara viktigt. (Vägverket 2009: 32) Huruvida barnets ålder inverkar blir svårtolkat på grund av 
formulärets konstruktion.          

Åldersskillnader 

Yngre barn blir i större utsträckning än äldre skjutsade med bil till skolan. Andelen barn som går till 
skolan har ökat mellan 2006 och 2009, tydligast är ökningen bland de yngsta barnen. I årskurs F-3 
åker 31 % av barnen bil till skolan under sommarhalvåret. I årskurs 4-6 har andelen sjunkit till 8 %.  
 
Andelen barn som går (39 %) eller cyklar (23 %) till skolan är sammanlagt 62 % under 
sommarhalvåret i årskurs F-3. För elever i årskurserna 4-6 gick eller cyklade sammanlagt 74 %. 
(Vägverket 2009: 17)  
 
Sammanfattningsvis framgår det av Vägverkets senaste kartläggning att gång är det vanligaste 
transportssättet och enkom 15 % av de svenska skolbarnen i årskurs F-9 blir skjutsade i bil. Yngre 
barn blir skjutsade i större utsträckning än äldre barn. Jämfört med tidigare mätningar tycker allt fler 
föräldrar att skolvägen är säker och trygg. (Vägverket 2009: 3; 17)   
 
Det här kapitlet har givit en inblick i det ämne som studeras i föreliggande uppsats. Det har bland 
annat framgått att säkra skolvägar-projekt syftar till att motverka bilsamhällets negativa effekter för 
barnens säkra skolvägar. För barnens utveckling och hälsa är det eftersträvansvärt att öka andelen 
barn som går eller cyklar till skolan. Några av de faktorer som påverkar elevers transportsätt till 
skolan har också belyst, exempelvis avstånd, gatustruktur och demografiska faktorer. Avslutningsvis 
presenterades data från Vägverkets karläggning av skolelevers resvanor. I nästa kapitel kommer 
studiens teoretiska utgångspunkter belysas.  
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4) Teoretiska utgångspunkter 
Kapitlet berör de teoretiska utgångspunkter som används som stöd för att besvara uppsatsens syfte. 
I relation till uppsatsens frågeställningar anknyter avsnitt 4.1 och 4.1.1 till frågeställningen; Hur ser 
sambandet mellan familjernas vardagssituation och elevers transportsätt ut? . Avsnittet 4.2 anknyter 
till frågeställningen; Kan bilsskjutsningen utgöra ett positivt inslag i familjelivet?.  
 

4.1) Hållbarhet och elevers transportsätt till skolan 
Hållbar utveckling har sedan slutet av 1980-talet varit ett centralt begrepp inom samhällsplanering 
och begreppet används inte sällan för att beskriva målbilder för planer och/eller 
samhällsutvecklingen i stort. I Brundtlandrapporten från 1987 finns förmodligen den mest kända 
beskrivningen av begreppet: 
 

“Sustainable development is development that meets the needs of the present without 
compromising the ability of future generations to meet their own needs” 

(UN-documents 2012) 

 
Hållbar utveckling kan beskrivas och tolkas på en rad olika sätt (Neas et al 2011: 128). Inte sällan 
betonas hållbar utveckling som en balans mellan ekologisk, ekonomisk och social hållbarhet. 
Hållbarhet, och hållbar utveckling kan appliceras på flera olika nivåer. Exempelvis går det att belysa 
hållbar utveckling i en lokal likväl som i en global kontext. Det går även att applicera tankesättet på 
specifika företeelser, exempelvis turism eller konsumtion. Inom ramen för föreliggande uppsats är 
det dock hur våra resevanor och mönster förhåller sig till hållbarhetsbegreppet som är av intresse.     
 
Hållbart resande, eller hållbar rörlighet kan, precis som hållbar utveckling, beskrivas och tolkas på 
olika sätt. Olika vikt kan läggas på olika aspekter av hållbart resande av olika aktörer. Neas et al 
(2011: 113-114) beskriver hållbar rörlighet som; rörlighet som överensstämmer med de allmänna 
principerna kopplade till hållbar utveckling. Vilket bland annat innebär ett effektivt och säkert 
transportsystem som tillgodoser våra behov, vårdar ekosystemet och begränsar utsläpp till 
miljömässigt hållbara nivåer. (Neas et al 2011: 113-114)  
 
Om Neas et al (2011) på ett förtjänstfullt sätt målar upp målbilden för hållbart resande förklarar 
Jarvis et al (2001) varför det är svårt att nå dit. Jarvis et al (2001) menar att relationen mellan hem, 
arbete och resande i bästa fall kan beskrivas som påfrestande, i sämsta fall som dysfunktionell och 
skadlig. I den kontexten är det inte konstigt att vi tvingas till att förena miljön genom att ägna oss åt 
det som i den bästa av världar skulle anses vara onödigt resande menar Jarvis et al (2001). Därav är 
ekologisk hållbarhet (map på resande) beroende av social hållbarhet. (Jarvis et al 2001: 3-5) 
 
Människor är ofta stressade och oroliga för att komma försent till olika transportsätt och/eller missa 
byten mellan transportsätt (Jarvis et al 2001: 2). Denna stress kan vara en anledning till att 
barnfamiljer väljer att skjutsa sina barn till skolan på vägen till jobbet. Genom att ta bilen så 
minimeras byten mellan olika transportslag vilket minskar morgonstressen. På familjenivå blir 
således konflikten mellan social och ekologisk hållbarhet tydlig. Jarvis et al (2001) talar om 
problematiken med att få vardagslivet att gå ihop:   
   

“We have two general points about mismatches. First, that they tend to be resolved in an ad hoc 
manner. We see this as the `sticking plaster` solution, that is, a stop-gap. Not a lasting solution. 

Second, that solutions are increasingly being pushed out of the public realm into the private” 
(Jarvis et al 2001: 5) 
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Människor är överraskande kreativa när det kommer till att lösa reseproblem kopplade till hem, jobb 
och resten av vårt social liv. Jarvis et al (2001) pekar ut två anledningar till varför det är mycket svårt 
att bryta resebeteenden. 1) Vi tenderar att göra flera saker sammtidigt på våra resor, exempelvis 
genom att handla på vägen hem från jobbet eller släppa av barnen på väg till jobbet. 2) Våra resor 
och vårt val av hem, arbetsplats med mera, måste integrera med övriga familjemedlemmar. Dessa 
övriga familje- eller hushållsmedlemmar har i sig komplexa resemönster och behov. Detta kan 
manifesteras genom att vi väljer att söka arbete i närheten av vår bostadsort för att vi ska kunna bo 
kvar med övriga medlemmar i hushållet. Det kan även innebära att vi bosätter oss i ett område av 
andra orsaker, exempelvis för att barnen ska ha nära till skolan. Alla dessa ovan nämnda faktorer 
påverkar våra resemönster. (Jarvis et al 2001: 3-5) Hur familjerna väljer att tackla de 
missanpassningar som uppstår i vardagslivet påverkas av den tidsbudget som familjemedlemmarna 
förfogar över. 
 

4.1.1) Barnfamiljers tidsbudget 

Inom ramen för föreliggande studie är det intressant att belysa hur olika aspekter kopplat till hem-
skola-arbete-relationen påverkar och påverkas av familjernas tidsbudget och vilken relation barns 
transportsätt till skolan har till familjernas vardagliga situation.  
 
I Sverige såväl som internationellt har effekterna av ökad möjlighet att välja skola studerats med 
avseende på att belysa hur familjernas och barnens situation förändrats. Nordin & Nordström (2009) 
har belyst det fria skolvalets betydelse för familjers och barns tillvaro. Författarna resonerar kring 
vilken effekt det fria skolvalet får för samhället, skolor och familjer. Regionsförstoring och samhällets 
utveckling i stort i kombination med det fria skolvalet innebär att det inte längre är självklart att vi 
bor i närheten av vår arbetsplats eller barnens skola. Denna utveckling får konsekvenser för 
familjernas tidsbudget; betydelsen av tid, och hur vi planerar vår tid, blir viktigare. (Nordin & 
Nordström 2009: 46-49) 
 
Ur ett amerikanskt perspektiv belyser Wilson et al (2010) effekterna av införande av så kallade 
magnet schools2. Den amerikanska skolvalsreformen har, enligt Wilson et al. (2010), inneburit att 
amerikanska barn fått längre till skolan jämfört med förr, när de flesta gick i en skola i direkt 
anslutning till hemmiljön. Vilket inneburit att barnens transportsätt till och från skolan har förändras. 
I studien som Wilson et al (2010) utfört yttrar sig denna förändring genom att den aktiva transporten 
minskar samtidigt som fler barn åker buss till och från skolan. Wilson et al (2010) konstaterar att 
skolreformen påverkar barns pendlingsmönster på ett sätt som troligtvis inte var avsikten med 
reformen. Gummeson (2007: 86-91) menar att det vara en liknande situation i Sverige i och med att 
närhetsprincipen avskaffades från och med 1993, vilket medförde ökade möjligheter att välja skola. 
Den ökade valfriheten inom skolan och avskaffandet av närhetsprincipen motiverades av, och 
belystes från andra aspekter än huruvida reformen påverkar barns möjlighet att själva ta sig till 
skolan. (Gummesson 2007: 86-91)  
 
På en familjenivå innebär det fria skolvalet eventuellt att viktiga överväganden måste göras. Om 
familjen består av flera barn, hur ska syskonens önskemål/behov av att gå i olika skolor beaktas? Hur 
ska föräldrarna förhålla sig till att ökade avstånd till skolan kan medföra ökade påfrestningar för 
familjen och/eller de vuxnas arbetsliv? Hur gör föräldrarna för att få vardagen att gå ihop? (Nordin & 
Nordström 2009: 46-49) 
 
Ovan framgår det att införande av reformer liknande det svenska fria skolvalet kan medföra att barn 
får längre till skolan vilket därav påverkar familjernas tidsbudget och resvanor. Genom att studera 
data från den svenska nationella resvaneundersökningen framlägger Trafikanalys (2011: 112) att 

                                                             
2 Magnet schools kan beskrivas som en amerikansk variant av den svenska skolvalsreformen.     



 

 

28 
 

barnfamiljer i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och Malmö tenderar att bosätta sig i 
närheten av faciliteter som är viktiga för barnen, det vill säga skola, förskola, fritids och så vidare. I 
ljuset av detta förefaller det oklart huruvida det fria skolvalets inverkat nämnvärt på barns avstånd 
till skolan. Trafikanalys (2011) konstaterar att:  
 

”Barn flyttar som mest vid ettårsåldern, och flyttningsintensiteten sjunker sedan fram till 
femtonårsåldern. En möjlig slutsats av det är att barnfamiljer söker ny bostad främst när barnen är 
små och vill sedan stanna kvar på samma plats, givet att de är nöjda med bosättningsvalet, fram till 

dess att barnen går ut grundskolan” 
(Trafikanalys 2011: 112) 

 
 Vidare:   
 
”Då det är fler faktorer som är viktiga för valet av bosättning för barnfamiljer är det möjligt att anta 

att deras val påverkas mindre av pendlingsavstånd jämfört med ensamstående utan barn” 
(Trafikanalys 2011: 112) 

 
Vid all typ av diskussion kopplat till resvanor, tidsbudget och familjesituationer är genusaspekter 
relevanta. I relation till detta är det viktigt att påtala att kvinnors inträde på arbetsmarknaden 
accelererat sedan 1960-talet. Numera arbetar (lönearbete) kvinnor nästa i samma utsträckning som 
män. Dessutom lämnar få kvinnor arbetsmarknaden i och med att de bildar familj och de behåller 
anknytningen till arbetsmarknaden även när barnen är unga. Det är statistisk påvisat att familjernas 
benägenhet att flytta har minskat de senaste 30 åren, vilket troligen har sin förklaring i att fler 
kvinnor arbetar. (SCB 2005: 5-6) Denna aspekt av minskad benägenhet att flytta, samt kvinnors 
inträde på arbetsmarkanden är en viktig när det kommer till barns (förändrade) sätt att ta sig till och 
från skolan.    
 

4.2) Resor och mobilitet 
 

“There are no simple ways to distinguish between 
journeys that are, and those that are not, ‘necessary’” 

(Urry 2002: 263) 
 
Urry (2002) fastslår att det finns många bakomliggande orsaker till resor. Emellertid finns det en sak 
som förenar resor av olika slag, nämligen att resorna är kroppsliga (eng. corporeal travels). Vad som 
menas med detta är att resor är fysiskt förbundna till människor, platser och/eller händelser. 
Exempelvis kan detta åskådliggöras genom att resande sker med andra personer - 
familjemedlemmar, arbetskollegor etcetera - som fysiskt uppehåller sig på samma plats. Eller att 
resandet medför en exponering med den omkringliggande fysiska miljön. Denna dimension av fysisk 
närhet, med avseende på resande, upplevs som obligatorisk, lämplig eller önskvärd. (Urry 2002: 258) 
Vidare menar Urry (2002) att stunder när vi vistas tillsamman på samma plats (eng. co-presence) är 
nödvändiga för att upprätthålla det vardagliga sociala livet. Att vistas på samma plats som någon är 
viktigt för att exempelvis kunna träffas ansikte-mot-ansikte, uppleva personer direkt och/eller 
uppbygga/utveckla ett förtroende. Vidare kan vistelse på samma plats vara viktig för att kunna 
spendera kvalitetstid med familjemedlemmar. Att vistas på samma plats, exempelvis manifesterat 
genom vardagliga konversationer, är viktigt för vårt sociala kapital. Ökade pendlingsavstånd och 
konkurrens från TV:n (och dylikt) kan således medföra minskat socialt kapital menar vissa bedömare. 
(Urry 2002: 261-263) Exempelvis menar Lück & Schneider (2010) att ökad mobilitet kan medför 
negativa konsekvenser för familjelivet:  
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“Mobility implies leaving a common home and interrupting common 
face-to-face interactions for certain phases. We therefore must assume that mobility is a 
potential hindrance to building up and maintaining partnerships, becoming a parent, and 

realising a good quality of family relations” 
(Lück & Schneider 2010: 135) 

 
Med ökad mobilitet blir familjelivet svårare att organisera konstaterar menar Lück & Schneider 
(2010: 146). Tillberg (2001) belyser bilens roll i familjernas strävan efter att organisera familjelivet i 
ett svenskt perpsktiv. Urry (2002) menar också att resandet ibland kan innebära inträde i en ”‘out-of-
time’ zone” (Urry 2002: 271) mellan start och destination, samt att olika transportsätt (bil, cykel, tåg 
etc.) har varierande och olika karaktär med avseende på exempelvis glädje, tristess, förväntningar, 
snabbhet, rädsla, risk, sällskap, bekvämlighet, lekfullhet och hälsa. (Urry 2002: 271) 
 
Att resa, exempelvis från sitt hem till sin arbetsplats, reduceras ofta till en process som syftar att 
transportera oss från en punkt till en annan, från A till O. Resan har inget värde i sig själv, utan syftar 
enkom till att transportera oss till vårt mål. Detta synsätt avspeglar sig ofta i hur modeller för vårt 
resande har utformats. Mokhaterian & Salomon (2001) fastslår att devisen ”travel is a derived 
demand” (Mokhaterian & Salomon 2001: 696) har varit, och till stor del fortfarande är, gällande inom 
trafik- och transportrelaterad forskning. I dessa härleda modeller (eng. derived models) härleds 
resandet till bakomliggande, ofta icke-personliga, faktorer. De viktigaste faktorerna är i regel tid och 
kostnad kopplade till resandet. Resan i sig antas i dessa modeller vara något negativt som vi uthärdar 
för att nå det önsvärda resmålet. Faktorerna tid och kostnad påverkar bägge negativt - ökad tid 
och/eller kostnad gör uthärdandet mer plågsamt. (Mokhaterian & Salomon 2001: 696; Saelens et al 
2003: 85)  
 
Denna modellering av verkligheten fungerar i de flesta fall förmodligen alldeles utmärkt. Tid och 
kostnader kopplat till resan är i många fall direkt avgörande för hur - och om - vi reser.  Men även 
andra faktorer än tid och kostnader kan självallet inkluderas i modeller. Däremot finns det anledning 
att ifrågasätta om modellernas centrala antagande är korrekt i alla situationer. Antagandet om att 
resan är något negativt som vi uthärdar för att ta oss dit vi vill behöver inte alltid stämma. Våra 
resebeteenden kan också betraktas som en aktivitet i sig själv med sin egen uppsättning av 
individuellt baserade faktorer, värderingar och attityder (Saelens et al 2003: 85).  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Mokhaterian & Salomon (2001) menar att människor har en inneboende lust att resa. Genom att 
studera oadresserat/planlöst resande (eng. undirected travel)  - det vill säga när resan är målet med 
aktiviteten och inte dess biprodukt – framgår det tydligt att allt resande inte alltid är av ondo eller 
något som vi uthärdar för att ta oss till en destination som vi önskar nå. Orsaker till att vi utför 
oadresserat/planlöst resande kan vara många, exempelvis kan det vara att för att njuta av ett vackert 
landskap eller uppleva en känsla av fart eller kontroll. Dessa insikter är viktiga att ha i åtanke när det 
gäller att förstå det adresserade/planlagda resandet (eng. directed travel). Det vi uppskattar med 
oadresserat/planlöst reande (njuta av landskapet, uppleva fart eller kontroll etc.) kan få oss att utföra 
excessresor inom ramen för vardagliga eller obligatoriska resor. Att destinationen, helt eller delvis, är 
underordnad resan vid vardagliga eller obligatoriska resor är förmodligen vanligare än vi tror 
resonerar Mokhaterian & Salomon (2001: 715), även om den totala andelen fortfarande troligtvis är 
liten. (Mokhaterian & Salomon 2001: 715-716) En skotsk studie som försöker kartlägga varför 
föräldrar skjutsar sina barn till skolan resonerar kring att skuldkänslor och värdesättandet av att få 
tillbringa några extra minuter av kvalitetstid med sina barn är en anledning till att föräldrar skjutsar 
sina barn. (Granville et al 2002: 77) Detta kan tyda på att en del av skolskjutsningarna kan betraktas 
som onödiga excessresor utförda inom vardagliga/obligatoriska resor (i linje med Mokhaterian & 
Salomon (2001) resonemang ), men som Urry (2002) påtalar – det är svårt att särskilja resor som är 
nödvändiga från de som inte är nödvändiga.  
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5) Fallbeskrivning 
Den här studien berör hur elever i två skolor på Lidingö tar sig till och från skolan. Vart Torsviks 
respektive Rudboda skola ligger framgår av Karta 5.1. Lidingö är beläget nordöst om centrala 
Stockholm och Lidingöbron förbinder Lidingö med Ropsten och fastlandet. 2010 var invånarantalet i 
Lidingö stad 44017. En befolkningstäthet på 1425 personer per kvadratkilometer, medför att 
kommunen är den femte mest befolkningsträta kommunen i Sverige. Ur ett socioekonomiskt 
perspektiv tillhör Lidingö stad toppskiktet i Sverige, exempelvis är årsmedelinkomsten (år 2010) 
bland personer över 20 år 387 700 kr. Enkom Danderyd kommun har högre årsmedelinkomst. Lidingö 
stad kan således beskriva som en tätbefolkad och socialekonomiskt välbärgad kommun i direkt 
närhet till en storstad. (SCB 2012; Bilaga 3) Att Lidingö stad har vissa utmärkande drag bör tas hänsyn 
till när fallstudiens resultat tas i beaktning.  
 
Karta 5.1: Lidingö  

 
Figur 1) Källa: © Lantmäteriet, 2012/104. Egen bearbetning 
 
Torsviks skolan och Rudboda skola ingår i det kommunala projektet säkra skolvägar på Lidingö som 
syftar till att förbättra säkerheten på vägen till skolan och få fler barn att gå eller cykla till skolan. 
Säkra skolvägar-projektet vilar på riktlinjer som specificerats i kommunens översiktsplan och 
miljöprogram. Nedan beskrivs kopplingen mellan dessa styrdokument och säkra skolvägar-projektet. 
Vidare beskrivs säkra skolvägar-projektets struktur kortfattat, innan situationen vid Torsviks och 
Rudboda skola presenteras. Beskrivningen vilar på de erfarenheter som jag fått av att delta i 
projektet samt de observationer som jag utfört vid kritiska punkter längs barnens skolväg.  
 

5.1) Lidingö stads översiktsplan  
I hierarkin av kommunala styrdokument är översiktsplanen central. I Lidingö stads översiktsplan 
framgår det att ”Översiktsplanen är /… / ett strategiskt styrdokument med stor politisk tyngd och 
lång varaktighet” (Lidingö stad 2011a: 4). Översiktsplanen ska tillsammans med andra styrdokument, 
exempelvis miljöprogramet, vägleda kommunens fysiska planering (Lidingö stad 2011a: 33). I relation 
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till föreliggande studie är vissa delar av översiktsplanen mer relevanta än andra. I översiktsplanen 
framgår det att:  
 

”Gång- och cykelvägnätet ska utvecklas för attraktiva tvärförbindelser mellan kollektivtrafikens 
bytespunkter och andra viktiga målpunkter som skolor, idrottsanläggningar och grönområden. 

Särskilt höga krav på säkerhet ska ställas på gång- och cykelvägar till förskolor och skolor” 
(Lidingö stad 2011a: 65) 

 
Kommunen betonar således att säkra skolvägar är ett prioriterat mål. Vidare belyser översiktsplanen 
att:   
 

”Cykeln har förutsättningar att bli mer attraktiv som transportmedel /…/. Utveckling av 
kollektivtrafik, cykelvägnät och trafiksäkerhet ökar förutsättningarna för att barn och ungdomar kan 

ta sig till skolor och aktiviteter på egen hand i större utsträckning än idag” 
(Lidingö stad 2011a: 22) 

 
Sammantaget belyser översiktsplanen att Lidingö stad ska verka för att dels göra gång- och 
cykelvägarna till skolorna säkrare samt att de eftersträvar att fler elever ska ta sig till skolan på egen 
hand, det vill säga att bilskjutsandet ska minska.   
 

5.1.1) Lidingös miljöprogram  

Utöver översiktsplanen är även kommunens miljöprogram relevant för säkra skolvägar-projektet. 
Lidingö stad arbetar efter fem övergripande strategiska mål3, ett av dessa berör miljön specifikt: 
 

”Lidingö stad har en så liten miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för 
kloka miljöval” (Lidingö stad 2011b: 3) 

 
I Lidingös miljöprogram specificeras hur staden ska uppnå det satta målet. Miljöprogrammet är 
uppdelat i tio lokala delmål. I miljöprogrammet tydliggörs kopplingen till hållbar utveckling (med 
betoning på ekologisk hållbarhet) och de nationella miljömålen. Två av de lokala miljömålen i 
Lidingös miljöprogram har hög relevans beträffande gång och cyklingsfrågor; mål 3; hållbara 
transportsystem, samt mål 10; hållbart resande. 
 
Syftet med målet hållbara transporter är att: ”På Lidingö ska det finnas goda förutsättningar för 
hållbara transporter. Staden ska främja flera miljökloka alternativ för att tillmötesgå olika behov” 
(Lidingö stad 2011b: 6). Målet är uppdelat i sju delmål som ska var uppfyllda 2015. Fem av de sju 
delmålen berör gång och cyklingsfrågor. Det framgår bland annat att Lidingö stad ska ”prioritera och 
förbättra gång- och cykelbanorna till och från skolan” (Lidingö stad 2011b: 6).  
 
Det tionde av de lokala miljömålen som lyfts fram i miljöprogrammet är hållbart resande. Syftet med 
miljömålet är att ”Staden ska minska sin miljöpåverkan från tjänsteresor och arbeta för att de som 
bor eller verkar på ön förenar hälsa och miljö genom att cykla och gå oftare” (Lidingö stad 2011b: 11). 
Det framgår att Lidingö stad ska verka för ”att Lidingöborna i första hand cyklar, går eller reser 
kollektivt”( Lidingö stad 2011b: 11), samt ”att elever och deras föräldrar i första hand cyklar eller går 
till skolan”( Lidingö stad 2011b: 11). I övrigt framgår det att samtliga kommunala skolor i Lidingö ska 

                                                             
3
 Lidingö stads fem strategiska mål: 1) Lidingöborna upplever största möjliga valfrihet. 2)Stadens verksamhet 

baseras på ett kundfokus och utgår från Lidingöbornas behov och önskemål. 3)Lidingö stad har en så liten 

miljöpåverkan som möjligt och ger Lidingöborna förutsättningar för kloka miljöval. 4)Lidingö stad förnyar sig 

kontinuerligt för att skapa största möjliga nytta för Lidingöborna. 5)Lidingö stad hushållar effektivt med 

skattebetalarnas pengar. De fem strategiska målen beslutades av kommunfullmäktige i juni 2009. 
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inventeras med syfte att minska biltrafiken till och från skolorna, inverteringen ska vara klar innan 
utgången av 2014 enligt miljöprogrammet. (Lidingö stad 2011b)  
 
 
Med utgångspunkt från översiktsplanen och miljöprogrammet går det att identifiera tre 
punkter/aspekter som ska vara vägledande för Lidingö stads arbete med gång och cykelfrågor i 
relation till elevers trasportsätt till och från skolan: 
      

 Säkerheten vid gång och cykelvägar till skolan ska prioriteras.  

 Elver och föräldrar ska i första hand cykla eller gå till skolan, barn och ungdomar ska för egen 
hand kunna ta sig till skolan i större utsträckning än vad som sker idag.  

 Samtliga skolor ska inventeras med syfte att minska biltrafiken till och från skolan.  
 

5.2) Säkra skolvägar på Lidingö 
Lidingö stad driver projektet Säkra skolvägar på Lidingö vars syfte förklaras nedan:   
 

”Att självständigt kunna ta sig till skolan till fots eller med cykel är bra så väl för barnens utveckling, 
hälsa så väl som för familjens plånbok och allas vår miljö. Lidingö stad har startat arbetet med säkra 

skolvägar, inom staden, i syfte att underlätta för fler att kunna ta sig till skolan med egna ben” 
(Lidingö Stad 2012). 

 
Lidingö stads säkra skolvägar-projekt är således ett 
exempel på ett säkra skolvägar-projekt som både vill göra 
skolvägen säkrare och öka andelen elever som går och 
cyklar till skolan.  Som en del i projektet ska samtliga 
kommunala grundskolor inventeras med avseende på 
elevernas skolvägar. Inventeringen och projektet säkra 
skolvägar är tänkt att mynna ut i specifika skolreseplaner, 
en för varje kommunal grundskola på Lidingö. I 
skolreseplanerna formuleras bland annat förslag på 
åtgärder för att öka säkerheten och uppmuntra elever till 
att gå/cykla. (Deltagande observation i projektet säkra 
skolvägar 2012)  
 
Schematiskt kan arbetet med säkra skolvägar-projektet förstås som uppdelat i tre nivåer. På en 
övergripande nivå samverkar kommunala förvaltingar i en styrgrupp. Styrgruppens projektledare är 
en trafikplanerare från tekniska förvaltingen. Utöver tekniska förvaltningen medverkar exempelvis 
utbildningsförvaltningen, fastighetskontoret och en hälsoutvecklare. Projektet säkra skolvägar berör 
flera aspekter av kommunal verksamhet och i den bemärkelsen är styrgruppen en arena för 
informationsspridning och samverkan.  Arbetsgrupperna, en för varje skola, består av projektledaren 
från tekniska förvaltningen, en konsult inom trafikplanering samt skol- och föräldrarepresentanter. 
Inom arbetsgruppen planeras hur arbetet med säkra skolvägar ska bedrivas i den aktuella skolan, 
vilka åtgärder som ska vidtas och vilka mål som projektet ska uppnå. Genom att bland annat anordna 
workshopliknande möten inhämtas erfarenheter från skol- och föräldrarepresentanter som ligger till 
grund för den skolreseplan som tekniska förvaltningen sammanställer. Meningen är att barns och 
föräldrars perspektiv och synpunkter på skolvägen ska lyftas fram i arbetsgrupperna. Med inspiration 
från det som diskuteras i arbetsgrupperna är det sedan skolpersonalen och föräldrarna som för 
arbetet ut i praktiken, genom att arangera exempelvis vandrande skolbussar, cykeldagar eller 
inkorporera säkra skolvägar-projektet i undervisningen.  (Deltagande observation i projektet säkra 
skolvägar 2012)      

Mamma och barn cyklandes på 
Sturevägen i riktning mot Torsviks 

skola. Fotograf Lars Viklund 
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Deltagande skolor 

Säkra skolvägar-projektet ska inom de närmaste åren omfatta alla 13 kommunala grundskolor på 
Lidingö, men initialt är det enkom Ljungbackens, Torsviks och Rudbod skola som deltar i projektet. 
Ljungbackens skola ingår inte i studien eftersom skolledningen koncentrerar deltaganden i projektet 
till höstterminen 2012. Både Torsviks och Rudboda skola deltar fullt ut i säkra skolvägar-projektet 
under vårterminen 2012, och jag har haft möjlighet att följa deras arbete genom att medverkan i 
arbetsgruppsmöten.  Nedan följer en beskrivning av skolorna och deras medverka i säkra skolvägar-
projektet. (Deltagande observation i projektet säkra skolvägar 2012)    
 

5.2.1) Torsviks skola 

I Torsviks skolan går det cirka 860 elever fördelat på årskurserna F-9. Skolan ligger ca 600 meter 
nordöst om Lidingöbron och 200-300 meter nordväst om Lidingö stadshus. Skolans lokalisering, nära 
Lidingöbron, medför att många lidingöbor passerar skolans närområde på väg ut mot 
Stockholm/Ropsten. Således passerar många av Torsvikselevernas föräldrar skolan på väg till arbetet. 
(Deltagande observation i projektet säkra skolvägar) 
 
Karta 5.2: Torsviks skolan med omnejd, kritiska punkter (A-D)   

 
Figur 2) Källa: © Lantmäteriet, 2012/104. Egen bearbetning  
 
Trafiksituationen närmast skolan har sedan länge varit ett uppmärksammat problem. I ett 
rektorsbrev från oktober 2010 uppmanar en av skolans rektorer föräldrarna att undvika att köra på 
Skolvägen:    
 

”Bästa föräldrar, trafiksituationen runt skolan måste förbättras. Därför vädjar jag till er alla att 
undvika att köra upp på Skolvägen. Om ni absolut måste använda bilen fram till skolan – åk 

extremt långsamt! Jag efterlyser ”vandrande skolbussar” där ni som bor intill varandra hjälps 
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åt att gå med barnen till skolan. För en månad sedan hade vi en incident på parkeringen mot 
Sturevägen som kunde ha slutat riktigt illa. Detta får inte hända igen” 

(Brodén Andersson 2010: 1) 
 
Inom ramen för säkra skolvägar-projektet har trafiksituationen diskuterats i arbetsgrupperna. I ett 
workshopliknande möte ombads föräldrar och skolrepresentanter från Torsviks skola belysa brister i 
elevernas skolväg. I karta 5.2 ovan är fyra (A-D) kritiska punkter utmärkta. 
Föräldrar och skolrepresentanterna upplever situationen närmast skolan som mest problematisk ur 
säkerhetssynpunkt. Det är vid tidpunkt för skolstart som situationen är mest kritisk, inte minst på 
grund av att många föräldrar skjutsar sina barn till skolan. Det är gatorna närmast skolan, Skolvägen 
(punkt A) och Sturevägen (punkt B), som är mest 
problematisk.  Skolvägen är trång och strax före klockan 
8.00 uppstår det ofta kö av bilar som släpper av barn 
utanför skolan, se bild nedan. (Deltagande observation i 
projektet säkra skolvägar 2012; Observation i fält 2012)    
 
Ett stenkast från Skolvägen, nere vid korsningen 
Stockholmsvägen/Vårvägen (punkt C) är det flera elever 
som tar sig över Stockholmsvägen för att fortsätta upp mot 
skolan via Vårvägen. Många elever som bor söder om 
skolan passerar korsningen, lika så många av de elever som 
åker buss till skolan. Föräldrar vittnar om dålig hänsyn från 
bilisterna sida vid korsningen. (Deltagande observation i projektet säkra skolvägar 2012; Observation 
i fält 2012)    
 
Utöver punkt A-C upplever föräldrar att Norra Kungsvägen (punkt D)är en barriär för de elever som 
måste passera den på väg till skolan. Vägen är en av Lidingös mest trafikerade vägar och det finns 
inga totalseparerade trafiklösningar i närheten av skolan. Elever är hänvisade till övergångsställen. 
(Deltagande observation i projektet säkra skolvägar 2012; Observation i fält 2012)      
 
Sammanfattningsvis kan Torsviks skola beskrivas som en förhållandevis stor skola beläget i ett urbant 
område som är relativt vältrafikerat vid tidpunkt för skolstart. Trafiksituationen har sedan flera år 
uppmärksammats som ett säkerhetsproblem för skolans elever.   
  

Rusningstid på Skolvägen utanför 
Torsviks skolan. Fotograf Lars 

Viklund  
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5.2.2) Rudboda skola 

I Rudboda skola går omkring 300 elever från förskoleklass upp till årskurs fem. Skolan ligger längre in 
på Lidingö jämfört med Torsvisks skolan, nästan 4 kilometer nordöst om Lidingöbron. Precis som för 
Torsviks skolan höll arbetsgruppen för Rudboda skolan en workshop för att kartlägga brister och 
risker längs skolelevernas skolväg. I kartan nedan presenteras fyra kritiska punkter (A-D) som tog upp 
under mötet.  
 
Karta 5.3: Rudboda skola med omnejd, kritiska punkter (A-D) 

 
Figur 3) Källa: © Lantmäteriet, 2012/104. Egen bearbetning  

Föräldrarna och skolrepresentanterna menar att det främsta hindret för elevernas säkra skolväg är 
Norra Kungsvägen. Rudboda skolan ligger söder om Norra Kungsvägen och överlag har eleverna som 
bor söder om Norra Kungsvägen bra förutsättningar att ta sig till skolan utan att passera farliga 
partier. På grund av trafikseparering har även elever som bor öster om skolan bra möjlighet att ta sig 
till skolan på ett säkert sätt (även om eleverna bor på fel sida Norra Kungsvägen). (Deltagande 
observation i projektet säkra skolvägar 2012; Observation i fält 2012)    
 
Däremot förefaller elever som bor väster om skolan och norr om Norra Kungsvägen ha en mer 
problematisk väg till skolan. För dessa barn, ofta boende i villaområdet Bo/Askriket, finns det inte 
möjlighet att passera Norra Kungsvägen genom broar eller viadukter, utan eleverna måste använda 
sig av övergångsställen. Det är främst övergångarna vid korsningarna Norra 
Kungsvägen/Askrikevägen (punkt A), Norra Kungsvägen/Grankottevägen (punkt B) och Norra 
Kungsvägen/Bosövägen (punkt C) som upplevs som problematiska. Föräldrarna vittnar om att det 
förekommer att bilister kör mot rött vid övergångställena och att hastigheten ofta är hög. 
(Deltagande observation i projektet säkra skolvägar 2012; Observation i fält 2012)    
 
Precis som för Torsviks skolan upplever föräldrar och lärare att avlämningen med bil är problematisk. 
Det är vanligt förekommande att föräldrar kör in på Nilstorpsvägen (punkt D) för att släppa sina barn 
nära skolan. Dessvärre är Nilstorpsvägen precis vid skolan inte optimal som avlämningsplats, det är 
trångt och föräldrarna vänder ofta och kör tillbaka mot Norra Kungsvägen för vidare färd mot 
Lidingöbron. För att lösa problemet uppmanar skolan att föräldrarna lämnar av barnen nere vid 
Rudboda torg (ytan mellan punkt C och D) som är bättre lämpad som avlämningsplats. Från Rudboda 
torg är det en kort promenad upp till skolan, en viadukt tillhandahåller passage under 
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Nilstorpsvägen.  Många föräldrar använder sig av den angivna avlämningsplatsen, men fortfarande 
rapporteras det att trafiksituationen vid skolan(punkt D) är påfrestad på grund av lämning/hämtning 
av barn. (Deltagande observation i projektet säkra skolvägar 2012; Observation i fält 2012)    
 
Samantaget kan Rudboda skola, i relation till Torsviks skola, beskrivas som beläget i ett mindre 
stadslikt område. Rudboda är till stora delar planerat och uppbyggt under 1960-talet vilket satt sin 
prägel på området. Trafikseparering mellan bilister och oskyddade trafikanter är påtaglig vilket 
medför att många barn kan färdas till skolan utan att behöva korsa bilvägar. Däremot utgör Norra 
Kungsvägen en barriär (utan trafikseparerade lösningar) mellan Rudboda och området Bo/Askrike.   
 
Sammanfattningsvis har detta kapitel medfört inblick i den kontext inom vilket studien utspelar sig i. 
Som fall betraktat har Lidingö stad vissa utmärkande karaktäristika (Storstadsnära, tätbefolkat, hög 
socioekonomisk standard) vilket är viktigt att bära med sig framöver när resultatet analyseras. 
Projektet säkra skolvägar bör betraktas som ett led i att förverkliga de intentioner som presenteras i 
översiktsplanen och miljöprogrammet. Kommunen vill göra elevernas skolvägar säkrare och 
därigenom verka för att skjutsningen minskar. I miljöprogrammet tydliggörs kopplingen mellan 
barnens transportsätt till skolan och hållbart resande. Säkra skolvägar-projektet struktur syftar till att 
lyfta upp åsikter och erfarenheter från föräldrar och skolrepresentanter för att identifiera brister i 
barnens skolvägar och därigenom hitta lösningar och skapa förutsättningar ändrade resebeteenden 
(minskat bilskjutsande, mer gång och cykling).  
 
Torsviks skolan och Rudboda skolan skiljer sig på vissa plan. Torsviks skolan är den större av skolorna 
och är beläget i ett område där vägarna närmast skolan är vältrafikerade vid tidpunkt för skolstart, 
trafikseparerande lösningar saknas i stor utsträckning. Trafiksituationen på Skolvägen där många 
föräldrar släpper av sina barn beskrivs ibland som kaotisk. Det rapporteras om dålig hänsyn från 
bilister gentemot barn.  Problematiken kring Rudboda skolan är mindre komplex. Främsta problemet 
är Norra Kungsvägen som utgör en barriär för barn som måste passera vägen på väg till skolan. Det 
rapporteras om att bilister kör fort och det förekommer att bilister kör mot rött. I likhet med Torsviks 
skolan fungerar inte avlämningen av barn som anländer till skolan i bil optimalt. Skolan har en 
anvisad avlämningsplats men fortfarande är avlämningen närmast skolan vanligt förekommande. I 
nästa kapitel presenteras resultatet från telefonundersökningen.  
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6) Resultat av telefonundersökningen  
I det här kapitlet presenteras resultatet från uppsatsens primära datainsamlingsmetod. Genom en 
kvantitativt inriktad telefonintervjuundersökningen av föräldrar till elever i Rudboda skola och 
Torsviks skola inhämtades data från hur 203 elever med avseende på deras resevanor. Kapitlet lägger 
fokus på att deskriptivt lyfta fram resultatet, varpå statistisk analys utförs i kapitel 7.  
 

Presentation av insamlad data  

Tabell 6.1) 
Beskrivning av datamaterialet efter skola, årskurs och kön 

Skola & 
årskurs 

Antal 
flickor 

Andel 
flickor 

Antal 
pojkar 

Andel 
pojkar 

Totalt 
antal 

Total  
andel 

Rudboda 51 (54,8%) 42 (45,2%) 93 (100,0%) 

åk1 4 (26,7%) 11 (73,3%) 15 (100,0%) 

åk2 13 (76,5%) 4 (23,5%) 17 (100,0%) 

åk3 13 (59,1%) 9 (40,9%) 22 (100,0%) 

åk4 10 (52,6%) 9 (47,4%) 19 (100,0%) 

åk5 11 (55,0%) 9 (45,0%) 20 (100,0%) 

Torsviks 51 (46,4%) 59 (53,6%) 110 (100,0%) 

åk1 10 (45,5%) 12 (54,5%) 22 (100,0%) 

åk2 12 (50,0%) 12 (50,0%) 24 (100,0%) 

åk3 11 (47,8%) 12 (52,2%) 23 (100,0%) 

åk4 13 (56,5%) 10 (43,5%) 23 (100,0%) 

åk5 5 (27,8%) 13 (72,2%) 18 (100,0%) 

Totalt 102 (50,2%) 101 (49,8%) 203 (100,0%) 

 
I tabell 6.1 framgår det hur det insamlade datamaterialet är fördelat efter skola, årskurs och kön. Det 
är sammantaget en jämn fördelning mellan flickor och pojkar, även om det är påtagliga skillnader i 
tre av årskurserna (åk 1 och åk 2 i Rudboda, samt åk 5 i Torsviks). Fördelningen mellan årskurserna är 
också relativt jämn, där Rudboda har som minst 15 intervjuade och 22 som mest per årskurs. 
Motsvarande siffror för Torsvik är 18 och 24. At stickprovet innehåller fler elever från Torsviks skola 
är logiskt eftersom det går fler elever i den skolan.         
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Avstånd till skola 

Avstånd till skola är, vilket framgått tidigare, relevant för sannolikheten till aktiv transport till och från 
skolan. I tabell 6.2 framgår det att det är viss skillnad mellan skolorna med avseende på elevernas 
avstånd mellan hemmet och skolan.  
 

Tabell 6.2) 
Avstånd till skolan 

 Rudboda Torsviks Totalt 

Avstånd till skolan Antal 
 

Andel 
 

Antal 
 

Andel 
 

Antal Andel 

Mindre än 500m 18 (19,4%) 18 (16,4%) 36 (17,7%) 

500- 1000m 39 (41,9%) 38 (34,5%) 77 (37,9%) 

Mellan 1 - 2km 25 (26,9%) 41 (37,3%) 66 (32,5%) 

Mer än 2km 11 (11,8%) 13 (11,8%) 24 (11,8%) 

Totalt 93 (100,0%) 110 (100,0%) 203 (100,0%) 

 

Av de tillfrågade föräldrarna i Rudboda svarar 61,3 % (19,4 + 41,9) att deras barn har maximalt 1 km 
till skolan, motsvarande siffra för Torsviks är 50,9 %. Skillnaden är således drygt 10 %. Givet 
antagandet om att ökat avstånd medför minskad sannolikhet för aktiv transport indikerar detta att 
andelen som går och cyklar borde vara högre i Rudboda än i Torsviks. 
 
Totalt, bland föräldrarna i stickprovet svarar 88,2 % att deras barn har maximalt 2 km till skolan. I 
Vägverkets (2009) nationella undersökning framgår det att motsvarande siffra är 68 % för riket i 
helhet och 68 % i storstadsregionerna (Vägverket 2009: 10). Det framgår således att eleverna i de 
undersökta skolorna på Lidingö har närmre till skolan än svenska elever i allmänhet likväl som 
genomsnittet bland elever boendes i någon av de tre storstadsregionerna.   
 

Färdsätt till och från skolan 

Av tabell 6.3 framgår det hur föräldrarna uppgett att deras barn vanligtvis tar sig till skolan under 
barmarssäsong. I Bägge skolarna är gång det vanligaste sättet för barnen att ta sig till skolan.  
Skjutsad i bil följt av att cykla är det näst vanligaste respektive tredje vanligaste färdsättet.  
 

Tabell 6.3) 
Färdsätt till Ruboda respektive Torsviks  skola 

 Rudboda  Torsviks  Totalt  

Färdsätt till skolan Antal 
 

Andel 
 

Antal 
 

Andel 
 

Antal Andel 

Gå 36 (38,7%) 40 (36,4%) 76 (37,4%) 

Cykla 23 (24,7%) 22 (20,0%) 45 (22,2%) 

Skjutsad i bil 30 (32,3%) 37 (33,6%) 67 (33,0%) 

Kollektivt 2 (2,2%) 9 (8,2%) 11 (5,4%) 

Annat 2 (2,2%) 2 (1,8%) 4 (2,0%) 

Totalt 93 (100,0%) 110 (100,0%) 203 (100,0%) 

 
Sammanräknat tar sig 121 av 203 (59,6 %) barn till skolan genom aktiv transport (gå + cykla).  Att 
färdas till skolan genom kollektiva färdmedel (ex buss, Lidingö banan eller tunnelbana) är relativt 
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ovanligt i bägge skolorna. Det finns en tendens av att aktiv transport (gå + cykla) till skolan är mer 
vanlig förekommande bland Rudbodaeleverna (63,4 %) än Torsvikseleverna (56,4 %).  
 
Genom att studera tabell 6.4, där det framgår hur ett visst transportsätt fördelar sig efter avståndet 
till skolan, framstår flera intressanta aspekter. Exempelvis framgår det att det är väldigt få av de som 
blir skjutsade till skolan som bor närmare än 500 meter från skolan, men redan på avstånd mellan 
500 och 1000 meter är skjutsande i bil vanligt förekommande. Sammanräknat bor nästan en 
tredjedel (6,0 % + 26,9 %) av de elever som vanligtvis blir skjutsade till skolan maximal 1 km från 
skolan. Bland de barn som har längre än 2 km till skolan är skjutsning i bil det överlägset vanligaste 
transportsättet, följt av transport i kollektivtrafikens regi.  
 

Tabell 6.4) 
Färdsätt till skola & avstånd 

 Mindre än 500m 500-1000m Mellan 1-2km Mer än 2km  

Färdsätt till skolan Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Totalt antal 
(Total andel) 

Gå 29 
(38,2%) 

39 
(51,3%) 

7 
(9,2%) 

1 
(1,3%) 

76 
(100,0%) 

Cykla 3 
(6,7%) 

16 
(35,6%) 

24 
(53,3%) 

2 
(4,4%) 

45 
(100,0%) 

Skjutsad 4 
(6,0%) 

18 
(26,9%) 

29 
(43,3%) 

16 
(23,9%) 

67 
(100,0%) 

Kollektivt 0 
(0,0%) 

2 
(18,2%) 

5 
(45,5%) 

4 
(36,4%) 

11 
(100,0%) 

Annat 0 
(0,0%) 

2 
(50,0%) 

1 
(25,0%) 

1 
(25,0%) 

4 
(100,0%) 

Totalt 36 
(17,7%) 

77 
(37,9%) 

66 
(32,5%) 

24 
(11,8%) 

203 
(100,0%) 

 
Vidare indikerar tabell 6.4 på att cykling är konkurrenskraftigt (jmf m bil) på resor mellan 1 och 2 km. 
24 av de 66 elever som har 1-2 km till skolan cyklar, detta motsvarar en dryg tredjedel och är enkom 
marginellt färre än de som åker bil (boendes på samma avstånd från skolan).  
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I diagram 6.1 framgår det tydligt hur elevernas transportsätt förändras i och med att avståndet ökar4. 
Andelen gående avtar drastiskt i och med ökat avstånd. Andelen som blir skjutsade ökar med 
stigande avstånd. Cykling uppvisar liknande mönster som bilskjutsning, men avtar när avståndet 
överstiger 2 km.   
 

 
Figur 4) 

I tabell 6.5 framgår det att flickorna går och blir skjutsade till skolan i större utsträckning än vad 
pojkar blir. Pojkar cyklar däremot i större utsträckning än flickor. Aktiv transport (gå + cykla) är i 
stickprovet marginellt vanligare bland pojkar (61,4 %) än bland flickor (57,8 %).      
 

Tabell 6.5) 
Färdsätt till skolan fördelat efter kön 

Färdsätt till skolan Antal flickor Andel 
flickor 

Antal 
pojkar 

Andel pojkar Totalt antal Total  
andel 

Gå 41 (40,2%) 35 (34,7%) 76 (37,4%) 

Cykla 18 (17,6%) 27 (26,7%) 45 (22,2%) 

Skjutsad i bil 36 (35,3%) 31 (30,7%) 67 (33,0%) 

Kollektivt 4 (3,9%) 7 (6,9%) 11 (5,4%) 

Annat 3 (2,9%) 1 (1,0%) 4 (2,0%) 

Totalt 102 (100,0%) 101 (100,0%) 203 (100,0%) 

 
I tabell 6.6 ser vi ett mönster av att andelen som går och cyklar ökar med åldern, analogt minskar 
andelen som blir skjutsade. Årskurs 1 utmärker sig genom att ha en hög andel av elever som går till 
skolan; det är fler som går i årskurs 1 än årskurs 2 och 3. En förklaring till att så många som 40,5 % av 
eleverna i årskurs 1 går, ligger sannolikt i att andelen som cyklar är mycket låg i den åldersgruppen.  
 
  

                                                             
4
 Betänk att avståndskategorierna inte är lika stora/långa utan varierar, vilket är viktigt vid tolkning av 

resultatet.            
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Viktat kan vi konstatera att 34,2 % av eleverna i åk 1-3 går till skolan, att 16,7 % cyklar och att 40,9 % 
blir skjutsade i bil. Vägverkets (2009) nationella kartläggning visar att 39 % av eleverna går till skolan, 
att 23 % cyklar och att 31 % blir skjutsade (åk F-3). Det är således färre som går och cyklar i de 
undersökta skolorna på Lidingö jämfört med rikssnittet, analogt är andelen som blir skjutsade högre i 
Lidingöskolorna.      
      

Tabell 6.6) 
Färdsätt till skolan efter årsklass 

 Gå Cykla Skjutsad Kollektivt Annat Totalt 

Årskurs Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal  
(Andel) 

åk1 15 
(40,5%) 

3 
(8,1%) 

16 
(43,2%) 

2 
(5,4%) 

1 
(2,7%) 

37 
(100,0%) 

åk2 10 
(24,4%) 

9 
(22,0%) 

18 
(43,9%) 

2 
(4,9%) 

2 
(4,9%) 

41 
(100,0%) 

åk3 17 
(37,8%) 

9 
(20,0%) 

16 
(35,6%) 

2 
(4,4%) 

1 
(2,2%) 

45 
(100,0%) 

åk4 17 
(40,5%) 

12 
(28,6%) 

12 
(28,6%) 

1 
(2,4%) 

0 
(0,0%) 

42 
(100,0%) 

åk5 17 
(44,7%) 

12 
(31,6%) 

5 
(13,2%) 

4 
(10,5%) 

0 
(0,0%) 

38 
(100,0%) 

Totalt 76 
(37,4%) 

45 
(22,2%) 

67 
(33,0%) 

11 
(5,4%) 

4 
(2,0%) 

203 
(100,0%) 

 
Färdssättet hem från skolan kan ibland skilja sig från färdsättet till skolan. Vid en jämförelse mellan 
tabell 6.3 och tabell 6.7 framgår det att andelen elever som blir skjutsade i bil hem från skolan är 
lägre än andelen som blir skjutsade till skolan.  
 

Tabell 6.7) 
Färdsätt hem från skolan 

Färdsätt från skolan Antal  Andel 

Gå 84 (41,4%) 

Cykla 45 (22,2%) 

Skjutsad i bil 53 (26,1%) 

Kollektivt 18 (8,9%) 

Annat 3 (1,5%) 

Totalt 203 (100,0%) 

 
Analogt har andelen som går eller åker kollektivt hem från skolan ökat. Detta beror sannolikt på att 

eleverna i regel slutar skolan tidigare än föräldrarna slutar jobba och/eller på grund av barnet inte 

har samma tidspress på eftermiddagen (dvs. ingen skolstart att hinna till). Datamaterialet uppvisar 

dock att det i ett fåtal enskilda fall förekommer att barn tar sig till skolan genom att gå eller åka 

kollektivt för att sedan bli hämtad i bil på hemvägen.    
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Anledningar till att gå, cykla och skjutsa  

För de föräldrar som svarat att deras barn vanligtvis går, cyklar eller blir skjutsade i bil ställs 
följdfrågor om den/de bakomliggande anledningarna till att barnet gå/cyklar alternativt blir skjutsad.  
I tabell 6.8 framgår det att hälsoaspekter är viktigt för de föräldrar som låter sina barn gå eller cykla, 
81 av 121 föräldrar har angivit att det är bra för barnets hälsa som anledning till varför barnet 
går/cyklar. Även att det är det enklaste sättet att ta sig till skolan samt att det är bra för miljön är 
anledningar som frekvent förts fram av de intervjuade föräldrarna. 15 föräldrar har utöver de 
standardiserade svarsalternativen även lyft fram andra anledningar till att de skjutsar(Övrigt). 
Anledningarna varierar, men tre föräldrar är inne på att barnet går/cyklar för att lära sig att ta ansvar. 
Två föräldrar menar att det är en principsak att barnet ska gå/cykla, ytterligare två föräldrar 
resonerar i termer av att det är trevligt och att det är kvalitetstid att kunna gå och prata med barnen 
på väg till skolan.5 
 

Tabell 6.8) 
Anledningar till att barnen går eller cyklar 

Anledning Antal  

Bra för barnets hälsa 81 

Enklaste sättet att ta sig till skolan 70 

Bra för miljön 60 

Snabbaste sättet att ta sig till skolan 54 

Sällskap av kompis/syskon 44 

Större frihet 44 

Sällskap av förälder 37 

Övrigt  15 

 
Det är sammanlagt 67 föräldrar som uppger att barnen vanligtvis blir skjutsade till skolan. 
Anledningen till varför de skjutsar sina barn framgår i tabell 6.9. Att föräldrarna ändå tar bilen till 
jobbet utmärker sig som den mest frekvent inrapporterade anledingen till varför de skjutsar. I övrigt 
motiveras skjutsande med exempelvis att barnet är för ungt, att det går fortare att skjutsa och att det 
är för långt att gå eller cykla. Av de 15 föräldrar som uppgett andra orsaker (Övrigt), är 8 stycken in 
på att de skjutsar barnet till skolan eftersom yngre syskon ändock ska skjutsas till förskola eller dylikt 
och att de äldre banet därför får åka med. 6  
   

Tabell 6.9) 
Anledningar till att skjutsa 

Anledning Antal  

Ska ändå ta bilen till jobbet 49 

Barnet är för ungt 25 

Går fortare att skjutsa 17 

För långt att gå eller cykla 12 

Vägen till skolan är allt för trafikfarlig 9 

Rädsla för främlingar på vägen 8 

Brist på gång- och/eller cykelvägar 3 

Övrigt 15 

                                                             
5 Viktigt att betänka är att föräldrarna kunnat välja flera olika anledningar, vilket medför att antalet anledningar 
vida överstiger antalet tillfrågade.  
6
 Viktigt att betänka är att föräldrarna kunnat välja flera olika anledningar, vilket medför att antalet anledningar 

vida överstiger antalet tillfrågade. 
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Restid till och från skolan 

Nästan 80 % föräldrar uppger att deras barn har maximalt 10 minuters restid till skolan. I helhet, 
förefaller det ta längre tid att ta sig hem från skolan än till skolan. Restiderna i tabell 6.10 är 
redovisade oberoende av vilket transportsätt barnet använder sig av för att ta sig till respektive hem 
från skolan. 
 

Tabell 6.10) 
Tid till och från skolan 

 Till skolan Från skolan 

Tid Antal Andel Antal Andel 

Mindre än 5 min 58 (28,6%) 53 (26,1%) 

5 - 10 min 102 (50,2%) 94 (46,3%) 

11 - 20 min 41 (20,2%) 49 (24,1%) 

Mer än 20 min 2 (1,0%) 7 (3,4%) 

Totalt 203 (100,0%) 203 (100,0%) 

 
I tabell 6.11 framgår det hur restiden till skolan fördelar sig mellan olika typer av transportslag. En 
intressant aspekt är att oavsett om barnet åker bil, går eller cyklar så är restiden sällan mer är tio 
minuter (bil 17,9 %, gå 18,4 %, cykel 22,3 %).   
  

Tabell 6.11) 
Färdsätt till skolan & tid till skolan 

 mindre än 5 min 5-10 min 11-20 min mer än 20 min  

Färdsätt till skolan Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Totalt antal 
(Total andel) 

Gå 26 
(34,2%) 

36 
(47,4%) 

13 
(17,1%) 

1 
(1,3%) 

76 
(100,0%) 

Cykla 6 
(13,3%) 

29 
(64,4%) 

10 
(22,2%) 

0 
(0,0%) 

45 
(100,0%) 

Skjutsad i bil 24 
(35,8%) 

31 
(46,3%) 

11 
(16,4%) 

1 
(1,5%) 

67 
(100,0%) 

Kollektivt 0 
(0,0%) 

6 
(54,5%) 

5 
(45,5%) 

0 
(0,0%) 

11 
(100,0%) 

Annat 2 
(50,0%) 

0 
(0,0%) 

2 
(50,0%) 

0 
(0,0%) 

4 
(100,0%) 

Totalt 58 
(28,6%) 

102 
(50,2%) 

41 
(20,2%) 

2 
(1,0%) 

203 
(100,0%) 
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Årskurs får vilket eleverna tillåts ta sig själva till skolan utan vuxet sällskap 

Nedan, i tabell 6.12 framgår det från vilken årskurs föräldrarna uppgett att deras son eller dotter 
tillåts (eller kommer tillåtas) gå/cykla till skolan själv utan vuxet sällskap.  
   

Tabell 6.12) 
Årskurs som eleven tillåts ta sig till skolan själv efter kön 

 Flickor  Pojkar  Totalt antal Total andel 

 Antal Andel Antal Andel   

F0 2 (2,0%) 4 (4,0%) 6 (3,0%) 

åk1 6 (5,9%) 9 (8,9%) 15 (7,4%) 

åk2 17 (16,7%) 18 (17,8%) 35 (17,2%) 

åk3 35 (34,3%) 33 (32,7%) 68 (33,5%) 

åk4 29 (28,4%) 34 (33,7%) 63 (31,0%) 

åk5 9 (8,8%) 3 (3,0%) 12 (5,9%) 

åk6 3 (2,9%) 0 (0,0%) 3 (1,5%) 

vet ej 1 (1,0%) 0 (0,0%) 1 (0,5%) 

Totalt 102 (100,0%) 101 (100,0%) 203 (100,0%) 

 
Det finns en svag tendens att pojkar tillåts ta sig till skolan själva utan sällskap av vuxen tidigare än 
flickor. 30.7 % av föräldrarna uppger att deras son tillåts eller kommer tillåtas ta sig till skolan innan 
årskurs 3, motsvarande siffra för flickor är 24,6 %.  
 

Tabell 6.13) 
Årskurs som eleven tillåts ta sig till skolan själv efter skola 

 Rudboda  Torsviks  Totalt 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

F0 3 (3,2%) 3 (2,7%) 6 (3,0%) 

åk1 13 (14,0%) 2 (1,8%) 15 (7,4%) 

åk2 23 (24,7%) 12 (10,9%) 35 (17,2%) 

åk3 33 (35,5%) 35 (31,8%) 68 (33,5%) 

åk4 16 (17,2%) 47 (42,7%) 63 (31,0%) 

åk5 3 (3,2%) 9 (8,2%) 12 (5,9%) 

åk6 1 (1,1%) 2 (1,8%) 3 (1,5%) 

vet ej 1 (1,1%) 0 (0,0%) 1 (0,5%) 

Totalt 93 (100,0%) 110 (100,0%) 203 (100,0%) 

 
Av tabell 6.13 ser vi att det är viss skillnad mellan Torsviks och Rudboda skola med avseende på i 
vilken årskurs föräldrarna anser att deras barn själva kan ta sig till skolan genom att gå eller cykla 
utan sällskap från vuxen. Föräldrarna till eleverna i Rudboda skola förefaller vara mer benägna att 
släppa iväg sina barn själva tidigare än Torsviks skolans föräldrar7.  
 
Det finns sannolikt flera anledningar till att Torsvikseleverna tillåts ta sig själva till skolan genom 
gång/cykel senare än Rudbodaeleverna.  Trafiksituationen8 är troligtvis en nyckelfaktor. Men även 

                                                             
7 Medianårskursen är densamma i bägge skolorna (åk 4), men medelvärdet är lägre i Rudboda (åk 2.6) än i  
Torsviks (åk 3.4). Även typvärdet (Rudboda=åk3, Torsviks=åk 4) indikerar på att Rudbodaeleverna tillåts ta sig 
till skolan utan föräldrar tidigare än eleverna i Torsviks skolan. 
8 Se tabell 6.16 nedan.   
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andra faktorer så som distans, där vi sedan innan vet att eleverna i Rudboda skolan tenderar att ha 
lite närmre till skolan, inverkar troligtvis. En ytterligare faktor som sannolikt inverkar är de policys 
som skolorna har angående i vilken ålder skoleleverna får cykla och/eller gå själva till skolan. 
Skolornas policys är rekommendationer från skolornas sida, men uppfattas av flera föräldrar som en 
tydlig regel. I telefonintervjun tillfrågas föräldrar som skjutsar sina barn om vad som skulle få deras 
barn att gå eller cykla till skolan i större utsträckning än vad som sker idag. Av svaren framgår det att 
skolans policy inverkar, framför allt bland Torsviksföräldrarna. En mamma till en pojke i årskurs 2, 
Torsviks skolan besvarar frågan på följande sätt:   
 

- Han får inte cykla ännu. Han är för ung, skolan har en policy.(Bilaga 2) 
 
En pappa till en flicka i årskurs 2, Torsviks skolan är också inne på att skolans policy inverkar:   
 

- Att jag hade ett annat arbete. Gång och cykelvägarna för oss är bra. Men vi följer skolans 
policy. (Bilaga 2) 

 
Fler exempel på föräldrar som refererar till skolan policy när de resonerar kring vad som skulle få 
deras barn att gå/cykla i större utsträckning än vad som sker i dag framgår i Bilaga 2.    
 

Trygg och nöjd med sättet barnen tar sig till skolan 

Nästan 95 % av de tillfrågade föräldrarna känner sig trygga med hur deras barn tar sig till skolan 
(Tabell 6.14). Endast 12 av de tillfrågade föräldrarna känner sig otrygga med det sätt som barnen tar 
sig till skolan på.  
 

Tabell 6.14) 
Trygg med sättet barnet färdas till skolan 

 Rudboda Torsviks Totalt 

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Ja 89 (95,7%) 102 (92,7%) 191 (94,1%) 

Nej 4 (4,3%) 8 (7,3%) 12 (5,9%) 

Totalt 93 (100,0%) 110 (100,0%) 203 (100,0%) 

 
Av de 12 barnen (vars föräldrar känner sig otrygga) går 6 stycken, 3 cyklar, 2 blir skjutsade och 1 åker 
kollektivt till skolan. Orsaker till varför föräldrarna känner sig otrygga varierar. En pappa till en pojke i 
årskurs 2, Rudboda skola motiverar varför han inte känner sig trygg:      
 

- Trafiksituationen är inte bra. Det är stora bilar och stressade föräldrar som trängs. (Bilaga 2) 

En mamma till en flicka i årskurs 4, Torsviks skolan ger en likartad bild:  

- Trafikkaoset vid skolan. Barn tvingas ut i gatan eftersom bilar parkerar på trottoaren. Fruktar 

för liv och lem ibland. Borde ha genomfartsförbud. (Bilaga 2)   

 En pappa till en pojke i årskurs 3, Torsviks skolan: 

-  Norra Kungsvägen måste passeras vilket är en av öns mest trafikerade vägar. (Bilaga 2) 

Vissa föräldrar motiverar således otryggheten med trafiksituation vid skolan, andra hänvisar till 

hinder på skolvägen (dvs innan skolområdet).  
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Tabell 6.15 berör huruvida föräldrarna känner sig nöjda med sättet deras barn tar sig till skolan. Vi 
kan konstatera att det är fler som inte är nöjda än det är föräldrar som är otrygga (jmf tabell 6.14 och 
6.15). 84,2 % av föräldrarna är nöjda med sättet deras barn tar sig till skolan på, 15,8 % är missnöjda.  
 

Tabell 6.15) 
Nöjd med sättet barnet färdas till skolan 

 Gå Cykla Skjutsad Kollektivt Annat Totalt  

 Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Ja 73 
(96,1%) 

44 
(97,8%) 

40 
(59,7%) 

10 
(90,9%) 

4 
(100,0%) 

171 
(84,2%) 

Nej 3 
(3,9%) 

1 
(2,2%) 

27 
(40,3%) 

1 
(9,1%) 

0 
(0,0%) 

32 
(15,8%) 

Totalt 76 
(100,0%) 

45 
(100,0%) 

67 
(100,0%) 

11 
(100,0%) 

4 
(100,0%) 

203 
(100,0%) 

 
En mycket intressant aspekt framgår av tabell 6.15. Till skillnad från övriga transportsätt, framgår det 
att, bland föräldrar som skjutsar till skolan, är en betydande andel (40,3 %) missnöjda med sättet 
barnen tar sig till skolan. De flesta (27 av 32) av de missöjda är skjutsande föräldrar. Orsaken till 
missnöjet är ofta relaterat till att föräldrarna önskar att deras barn gick eller cyklade istället för att 
skjutsas.  En pappa till en flicka i årskurs 3, Torsviks skolan förklarar varför han inte är nöjd: 
 

- Vi ska inte behöva skjutsa. Dom ska kunna cykla eller ta sig kollektivt till skolan. Men det går 

inte nu på grund av trafiksituationen vid skolan. Det är främst vid skolan det är ett problem. 

(Bilaga 2) 

En pappa till en pojke i årskurs 1, Rudboda skola:  

- Jag önskar att jag hade mer tid så att jag kunde gå med och sedan gå tillbaka hem och ta 

bilen [till jobbet]. Jag tror det är bra för barn att gå, det blir lugna i skolan och så. (Bilaga 2) 

Mamma till pojke i årskurs 1, Rudboda skola:  

- Vill cykla med dem, men det går inte att få ihop livspusslet. (Bilaga 2) 

Pappa till pojke i årskurs 1, Torsviks skola: 

- Vill egentligen att vi gick eller cyklade. Men det går inte att få ihop nu, med barn i olika 

skolor. (Bilaga 2) 

En av föräldrarna ovan är kritisk till att trafiksituationen medför att de måste skjutsa sitt barn. De tre 
andra lyfter istället fram att missnöjet beror på att de inte känner att tiden räcker till för att de ska 
hinna gå/cykla tillsammans med barnen. Se Bilaga 2 för en sammanställd lista över orsakerna till 
varför föräldrarna inte känner sig trygga respektive nöjda med sättet deras barn tar sig till skolan.    
 
  



 

 

47 
 

Trafiksituationen vid skolan  

Även om det sedan innan framgått att föräldrarna överlag känner sig trygga med sättet deras barn 
tar sig till skolan upplever drygt 60 % att trafiksituationen kring skolan är dålig, se tabell 6.16. Detta 
kan i sig vara en potentiell anledning till varför föräldrar skjutsar sina barn. Om trafiksituationen 
upplevs som dålig kan skjutsandet i bil utgöra ett transportsätt där föräldrarna upplever att de 
säkerställer barnens transport till/från skolan på ett säkert sätt (jmf Faskunger 2008a; Gummesson 
2007; Björklid 2004).  
 

Tabell 6.16) 
Trafiksituationen kring skolan vid Rudboda respektive Torsviks skola 

 Rudboda  Torsviks  Totalt   

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Bra 22 (23,7%) 16 (14,5%) 38 (18,7%) 

Varken bra eller dålig 11 (11,8%) 26 (23,6%) 37 (18,2%) 

Dålig 56 (60,2%) 68 (61,8%) 124 (61,1%) 

Ingen åsikt/Vet ej 4 (4,3%) 0 (0,0%) 4 (2,0%) 

Totalt 93 (100,0%) 110 (100,0%) 203 (100,0%) 

 
Vidare framgår att, även om inte andelen som tycker trafiksituationen är dålig variera nämnvärt 
mellan skolorna, finns det en klar skillnad mellan hur många som upplever trafiksituationen som bra. 
I Rudboda upplever 23,7 % att trafiksituationen är bra, Vid Torsviks skolan tyckte enkom 14,5 % av 
föräldrarna att trafiksituationen är bra.   
        
I tabell 6.17 framgår det bland annat att trafiksituationen upplevs som sämre bland föräldrar som 
skjutsar sina barn jämfört med föräldrar vars barn går eller cyklar till skolan. Detta stödjer antagandet 
om att föräldrar som skjutsar gör det för att de upplever trafiksituationen som dålig/osäker.  
 

Tabell 6.17) 
Trafiksituationen kring skolan efter transportsätt 

 Gå Cykla Skjutsad Kollektivt Annat Totalt 

 Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Bra 19 
(25,0%) 

7 
(15,6%) 

7 
(10,4%) 

4 
(36,4%) 

1 
(25,0%) 

38 
(18,7%) 

Varken bra eller dålig 14 
(18,4%) 

8 
(17,8%) 

13 
(19,4%) 

2 
(18,2%) 

0 
(0,0%) 

37 
(18,2%) 

Dålig 43 
(56,6%) 

26 
(57,8%) 

47 
(70,1%) 

5 
(45,5%) 

3 
(75,0%) 

124 
(61,1%) 

Ingen åsikt/Vet ej 0 
(0,0%) 

4 
(8,9%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

4 
(2,0%) 

Totalt 76 
(100,0%) 

45 
(100,0%) 

67 
(100,0%) 

11 
(100,0%) 

4 
(100,0%) 

203 
(100,0%) 

 
Vidare kanske skillnaden mellan hur olika föräldrar uppfattar trafiksituationen kan förklaras av att 
alla föräldrar som skjutsar sina barn, per definition, upplever trafiksituationen på plats, samtidigt som 
vissa av de föräldrar vars barn går eller cyklar inte själva närvarar på platsen (dvs barnet går/cyklar till 
skolan utan sällskap av förälder). Viktigt att bemärka är att många av de barn som går eller cyklar gör 
det i sällskap med sina föräldrar. Sannolikt är kännedomen om trafiksituationen hög bland merparten 
av föräldrarna, oavsett hur deras barns färdsätt.  
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Uppmuntrar skolorna och Lidingö stad gång och cykling? 

En av bevekelsegrunderna bakom Lidingös säkra skolvägar-projekt är att uppmuntra gång/cykling. Av 
den anledningen är det intressant att se i vilken utsträckning föräldrarna anser att skolorna och 
kommunen uppmuntrar gång och cykling. I tabell 6.18 framgår det hur föräldrarna tycker att 
Rudboda respektive Torsviks skola uppmuntrar gång och cykling till skolan.              
 

Tabell 6.18) 
I vilken utsträckning skolorna uppmuntrar gång och cykling till skolan 

 Rudboda Torsviks Totalt   

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Uppmuntrar 34 (36,6%) 59 (53,6%) 93 (45,8%) 

Varken uppmuntrar eller motverkar 55 (59,1%) 44 (40,0%) 99 (48,8%) 

Motverkar 1 (1,1%) 4 (3,6%) 5 (2,5%) 

ingen åsikt/vet ej 3 (3,2%) 3 (2,7%) 6 (3,0%) 

Total 93 (100,0%) 110 (100,0%) 203 (100,0%) 

 
Jämfört med Rudboda skola är det en större andel av föräldrarna i Torsviks skolan som uppger att 
skolan uppmuntrar gång och cykling till skolan. I bägge skolorna är det väldigt få som tycker att 
skolan motverkar gång och cykling till skolan, däremot är det en stor del som uppger at skolan varken 
uppmuntrar eller motverkar gång och cykling till och från skolan. Det kan eventuellt tolkas som att 
många föräldrar anser att skolan gör en del för att uppmuntra till gång och cykling, men att det går 
att göra mera. Vid ett flertal tillfällen har respondenterna resonerat kring att skolan uppmuntrar 
föräldrarna att inte skjutsa i bil ända fram till skolan, vilket vissa menar är en indirekt uppmuntran till 
gång och cykling (baserat på egen erfarenhet kopplat till genomförandet av telefonundersökningen).   
 

Tabell 6.19) 
I vilken utsträckning Lidingö stad uppmuntrar gång och cykling till skolan 

 Antal Andel 

Uppmuntrar 32 (15,8%) 

Varken uppmuntrar eller motverkar 127 (62,6%) 

Motverkar 12 (5,9%) 

Ingen åsikt/vet ej 32 (15,8%) 

Totalt 203 (100,0%) 

 
I jämförelse med huruvida skolorna uppmuntrar/motverkar gång och cykling anser de tillfrågade 
föräldrarna att Lidingö stad uppmuntrar till gång och cykling till skolan i mindre utsträckning. Det är 
några fler som anser att kommunen motverkar gång och cykling, men framförallt är andelen som 
svarar att kommunen varken uppmuntrar eller motverkar stor. Detta beror sannolikt på att 
kännedomen om kommunens inställning till gång/cykling till skolan, vid tidpunkten för 
undersökningens genomförande, var tämligen låg.     
 

Föräldrars transportssätt till jobbet 

Av de föräldrar som intervjuats är 109 mammor och 94 pappor. Hur föräldrarna uppgett att de 
vanligtvis tar sig till jobbet under barmarkssäsong framgår av tabell 6.20. Bilen är det vanligaste 
transportsättet till jobbet, följt av kollektivtrafik och cykling för både mammor och pappor. Det 
framgår dock att bil är lite vanligare bland papporna samtidigt som mammorna åker kollektivt och 
cyklar i större utsträckning.   
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Tabell 6.20) 
Föräldrars transportsätt till jobbet 

 Mammor  Pappor  Totalt  

 Antal Andel Antal Andel Antal Andel 

Går 4 (3,7%) 3 (3,2%) 7 (3,4%) 

Cyklar 25 (22,9%) 18 (19,1%) 43 (21,2%) 

Bil 42 (38,5%) 42 (44,7%) 84 (41,4%) 

Kollektivt 33 (30,3%) 22 (23,4%) 55 (27,1%) 

Annat 1 (0,9%) 8 (8,5%) 9 (4,4%) 

Jobbar ej* 4 (3,7%) 1 (1,1%) 5 (2,5%) 

Totalt 109 (100,0%) 94 (100,0%) 203 (100,0%) 

*alternativt; jobbar hemifrån, sjukskriven, föräldraledig, pensionär eller likande 
 
Genom att korstabellera (tabell 6.21) föräldrarnas transportsätt till arbetet med barnens 
transportssätt till skolan framgår vissa intressanta aspekter. I de fall (43 st) den som intervjuats 
personligen cyklar till jobbet är det påfallande ofta (86 %) som även barnet tar sig till skolan genom 
aktiv transport. Vi vet sedan innan att 121 barn tar sig till skolan genom att gå eller cykla, av dessa är 
således 37 barn till en förälder som uppgett att de cyklar till jobbet. I de fall den som intervjuats åker 
bil till jobbet åker även barnet bil i mer än hälften av gångerna, samtidigt som andelen aktiv 
transport också är relativt låg. Föräldrarnas transportssätt till skolan tycks således inverka på barnens 
transportsätt till skolan. 
  

Tabell 6.21) 
Föräldrars och barns transportssätt till jobb respektive skola 

Barns transportsätt 

 Gå Cykla Skjutsad Kollektivt Annat sätt Totalt  

Föräldrars transportsätt  Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Antal 
(Andel) 

Går 4 
(57,1%) 

0 
(0,0%) 

3 
(42,9%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

7 
(100,0%) 

Cykla 17 
(39,5%) 

20 
(46,5%) 

1 
(2,3%) 

4 
(9,3%) 

1 
(2,3%) 

43 
(100,0%) 

Bil 26 
(31,0%) 

10 
(11,9%) 

45 
(53,6%) 

3 
(3,6%) 

0 
(0,0%) 

84 
(100,0%) 

Kollektivt 27 
(49,1%) 

12 
(21,8%) 

12 
(21,8%) 

3 
(5,5%) 

1 
(1,8%) 

55 
(100,0%) 

Annat sätt 1 
(11,1%) 

1 
(11,1%) 

4 
(44,4%) 

1 
(11,1%) 

2 
(22,2%) 

9 
(100,0%) 

Jobbar ej* 1 
(20,0%) 

2 
(40,0%) 

2 
(40,0%) 

0 
(0,0%) 

0 
(0,0%) 

5 
(100,0%) 

Totalt 76 
(37,4%) 

45 
(22,2%) 

67 
(33,0%) 

11 
(5,4%) 

4 
(2,0%) 

203 
(100,0%) 

*alternativt; jobbar hemifrån, sjukskriven, föräldraledig, pensionär eller likande 
 
Vid korstabellering av föräldrarnas och barnens transportsätt finns det en viktig begränsning att ta i 
beaktning när resultatet analysers. Det är en (1) förälder som besvarat frågorna, vi vet således enkom 
hur ett (1) av barnets föräldrar tar sig till jobbet, inte hur barnets andra förälder tar sig till jobbet9. 

                                                             
9
 Sannolikt finns det en rad hushåll bland de intervjuade där det enkom finns en vuxen (ensamstående 

mammor/pappor), men troligtvis består de flesta hushållen av två (eller fler) vuxna. 
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Exempelvis skulle det vara intressant att se i vilken utsträckning aktiv transport bland någon av 
föräldrarana påverkar barnens transportsätt till skolan, förmodligen skulle ett än tydligare samband 
mellan föräldrars och barns transportsätt till skola/jobb skönjas.   
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7) Statistisk analys 
I det här avsnittet utförs lämpliga och grundläggande statistiska analyser av resultatet i 
telefonundersökningen. Initialt presenteras konfidensintervall för de olika färdsätten som eleverna 
tar sig till skolan. Konfidensintervalen uppfyller primärt två syften, för det första att uppskatta de 
sanna populationsandelarna, samt, att genom att jämföra de olika färdsättens konfidensintervall 
avgöra om det föreligger signifikanta skillnader mellan hur många som färdas till skolan efter olika 
färdsätt. Därefter utförs    test för att test om det föreligger samband mellan elevernas färdsätt till 
skolan och andra variabler(faktorer).     
 

7.1) Konfidensintervall för populationsandelar  
Ett vanligt mål med statistiska undersökningar av kvantitativ karaktär är att ta fram skattningar av 
olika parametrar, exempelvis medelvärden eller populationsandelar. Vid urvalsundersökningar 
uppstår problem kopplat till att slumpen medför att skattningarna är beskaffade med osäkerhet, det 
vill säga att skattningen kan vara en över- eller underskattning av det sanna värdet. 
Konfidensintervall är en vanlig metod för att hantera osäkerhet kopplat till parameterskattningar, 
vilket medför att ett interval appliceras kring stickprovsparametern för att därigenom täcka in det 
sanna parametervärdet. Intervallet blir längre ju säkrare vi vill vara på att fånga upp det sanna 
parametervärdet. En konfidensgrad på 95 % är vanlig vid statistiska undersökningar, vilket innebär 
att av alla teoretiskt möjliga stickprov kommer tillhörande konfidensintervall att fånga upp det sanna 
parametervärdet i 95 % av gångerna (och missa det sanna värdet i 5 % av gångerna). Nedan 
presenteras 95 %-iga konfidensintervall (populationsandelar) för transportssäten gå, skjutsad i bil, 
cykel samt ett konfidensintervall för andelen av eleverna som tar sig till skolan genom aktiv transport 
(gå + cykel). 
  
Som framgår i resultatavsnittet ovan tar sig 37,4 % av eleverna i stickprovet till skolan genom att gå. 
Genom att applicera ett konfidensinterval kring den skattade populationsandelen kan vi skatta den 
sanna populationsandelen som tar sig till skolan genom att gå. Nedan appliceras ett 95 % 
konfidensintervall för den sanna andelen av eleverna i målpopulationen som går till skolan. 
Konfidensintervallet beräknas med formeln: 
 

      
        

 
 

 
Där p^ = den skattade populationsandelen och n = stickprovstorleken. z är ett tabellvärde som för 95 
% konfidensintervall utgörs av 1,96. Intervallskattningen möjliggörs av att normalapproximation av 
binomialfördelning antas10. Givet p^ = 0,374 och n = 203 erhålls ett konfidensintervall för den sanna 
andelen elever som tar sig till skolan genom att gå, konfidensintervallet skrivs ut som [0,307; 0,441]. 
Vilket ska tolkas som att den sanna populationsandelen av eleverna som går till skolan med 95 % 
säkerhet är mellan 30,7 % och 44,1 %. 
 
Analogt går det att räkna ut 95 %-iga konfidensinterval för andelen som blir skjutsade, andelen som 
cyklar och andelen som tar sig till skolan genom aktiv transport (går eller cyklar). Konfidensintervallen 
för de olika transportsätten presenteras i diagram 7.1.  

                                                             
10

 Normalapproximation av binomialfördelning kan antas om n*p*(1-p)   5. Således kan vi anta 
normalapproximation av binomialfördelning.  
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Figur 5) 
 
Av diagram 7.1 framgår att färdsättet skjutsad i bil och gå till stora dela överlappar, vilket ska tolkas 
som att skillnaden mellan dessa populationsandelar inte är statistiskt fastställd. Det kan således vara 
så att skjutsad i bil är det vanligaste transportsättet (fastän det inte är det i stickprovet). Diagrammet 
visar även på marginell överlappning mellan skjutsad i bil och cykel. Konfidensintervallet för aktiv 
transport sträcker sig mellan 52,8 % och 66,4 % och överlappar inte konfidensintervallet för skjutsad i 
bil vilket föranleder oss att konkludera med 95 % säkerhet att det föreligger en signifikant skillnad 
mellan hur många elever som tar sig till skolan genom aktiv transport och hur många som blir 
skjutsade. Det är fler elever (även i målpopulationen) som under barmarkssäsong tar sig till skolan 
genom aktiv transport än som blir skjutsade i bil.   
 

7.2)    test av oberoende 

I följande avsnitt ska vi undersöka huruvida det statistiskt går att påvisa samband mellan elevers 
transportsätt till skolan och en rad andra faktorer. Detta gör vi genom att utföra    test (Chitvå-
test) i Microsoft Excel 2010.    test testar hypoteserna: 
 
H0 : Det råder oberoende mellan variablerna. 
H1 : Det finns samband mellan variablerna.   
 
Testfunktionen för    är:                 
 
Där O = observerade värden och E= förväntade värden. När nollhypotesen är sann kan testfunktionen 
approximativt antas följa   -fördelningen. Följande kriterier måste uppfyllas för att    test ska vara 
lämpligt; ingen av de förväntade frekvenserna får understiga 1, samt att högst 20 % av de förväntade 
frekvenserna får understiga 5. (Körner & Wahlgren 2000: 227)    testet går ut på att jämföra de 
observerade värdena(O) med de värden som förväntas(E) i nollhypotesen. Enkelt förklarat; avviker de 
observerade värdena (för) mycket från de förväntade värdena tyder det på att det föreligger ett 
beroende mellan variablerna, det vill säga, skillnaderna är för stora för att enbart förklaras med 
slumpen. Om skillnaderna blir för stora förkastas nollhypotesen.  
 
Vid    testen har transportsätten kollektivt och annat (bland skolelevernas färdsätt) exkluderats 
från analysen eftersom de är så pass ovanliga att de medför risk för att förväntade värden kommer 
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understiga 5, samt för att de transportsätten ej är av primärt intresse med avseende på studiens 
syfte.     

Samband mellan avstånd och färdsätt till skolan 

   test för oberoende mellan avstånd och färdsätt genom hypotesprövning av: 
 
H0 : Det råder oberoende mellan elevers färdsätt till skolan och elevens avstånd till skolan. 
H1 : Det finns samband mellan elevers färdsätt till skolan och elevens avstånd till skolan. 
 
Observerade värden: 
188 av de 203 eleverna tar sig till skolan genom att gå, cykla eller bli skjutsad i bil, hur dessa fördelar 
sig efter olika avståndskategorier framgår nedan:    

Observerade värden(O): Avstånd till skolan & Färdsätt till skolan  

Avstånd/färdsätt Gå Cykla Skjutsad Total 

Mindre än 500m 29 3 4 36 

500-1000m 39 16 18 73 

1-2km 7 24 29 60 

Mer än 2km 1 2 16 19 

Totalt 76 45 67 188 

 
Förväntade värden: 
Förväntade värden i en cell erhåll genom produkten av marginalfrekvenserna dividerat på totala 
antalet individer (första cellen; 76*36/188=14,55….). Ett av de 8 förväntade värdena understiger 5, 
vilket är accepterbart enligt kriterierna nämnda ovan. Nedan presenteras de förväntade värdena i 
tabellform:    

Förväntade värden(E): Avstånd till skolan & Färdsätt till skolan  

Avstånd/färdsätt Gå Cykla Skjutsad Total 

Mindre än 500m 14,5532 8,617021277 12,82978723 36 

500-1000m 29,5106 17,47340426 26,01595745 73 

1-2km 24,2553 14,36170213 21,38297872 60 

Mer än 2km 7,68085 4,54787234 6,771276596 19 

Totalt 76 45 67 188 

 
   test för oberoende i Excel renderar i ett p-värde på 2,55091E-13 (dvs 2,5509*10^-13 = ~ 0) vilket 
innebär att H0 förkastas på alla rimliga signifikansnivåer. Det finns således ett starkt samband mellan 
distans och färdsätt till skolan. 

Samband mellan kön och färdsätt till skolan    

   test för oberoende mellan kön och färdsätt genom hypotesprövning av: 
 
H0 : Det råder oberoende mellan elevers färdsätt till skolan och elevens kön. 
H1 : Det finns samband mellan elevers färdsätt till skolan och elevens kön. 
 
Observerade värden: 

Observerade värden(O): Kön & färdsätt till skolan 

 Gå Cykla Skjutsad Total 

Flickor 41 18 36 95 

Pojkar 35 27 31 93 

Totalt 76 45 67 188 
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Förväntade värden: 

Förväntade värden(E): Kön & färdsätt till skolan 

 Gå Cykla Skjutsad Total 

Flickor 38,40425532 22,7 33,8564 95 

Pojkar 37,59574468 22,3 33,1436 93 

Totalt 76 45 67 188 

 
   test för oberoende renderar i ett p-värde på 0,26903345 vilket är högre än signifikansgraden 
(0,05), vilket således medför att vi inte kan förkasta H0. De skillnader mellan flickors och pojkars 
transportsätt till skolan som observerats i stickprovet är således förs små för att kunna fastställa att 
det föreligger skillnad i målpopulationen.      

Samband mellan skola och färdsätt till skolan 

   test för oberoende mellan elevens skola och elevernas färdsätt genom hypotesprövning av: 
 
H0 : Det råder oberoende mellan elevers färdsätt till skolan och vilken skola eleverna går i (Rudboda 
eller Torsviks). 
H1 : Det finns samband mellan elevers färdsätt till skolan och vilken skola eleverna går i (Rudboda 
eller Torsviks). 
 
Observerade värden: 

Observerade värden(O): Skola & färdsätt till skolan 

 Gå Cykla Skjutsad Totalt 

Rudboda 36 23 30 89 

Torsviks 40 22 37 99 

Totalt 76 45 67 188 

 
Förväntade värden:  

Observerade värden(O): Skola & färdsätt till skolan 

 Gå Cykla Skjutsad Totalt 

Rudboda 35,9787234 21,30319149 31,71808511 89 

Torsviks 40,0212766 23,69680851 35,28191489 99 

Totalt 76 45 67 188 

 
   test för oberoende renderar i ett p-värde på 0,81 vilket är högre än signifikansgraden (0,05), 
vilket således medför att vi inte kan förkasta H0. De skillnader som observeras i stickprovet är således 
förs små för att kunna fastställa att det föreligger en skillnad i målpopulationen.      
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Samband mellan ålder och färdsätt till skolan 

   test för oberoende mellan elevernas ålder och färdsätt genom hypotesprövning av: 
 
H0 : Det råder oberoende mellan elevers färdsätt till skolan och vilken årskurs eleverna går i. 
H1 : Det finns samband mellan elevers färdsätt till skolan och vilken årskurs eleverna går i. 
 
Observerade värden:   

Observerade värden(O): Årskurs & färdsätt till skolan 

 Gå Cykla Skjutsad Total 

åk1 15 3 16 34 

åk2 10 9 18 37 

åk3 17 9 16 42 

åk4 17 12 12 41 

åk5 17 12 5 34 

Totalt 76 45 67 188 

 
Förväntade värden: 

Förväntade värden(E): Årskurs & färdsätt till skolan 

 Gå Cykla Skjutsad Total 

åk1 13,7447 8,13829787 12,11702128 34 

åk2 14,9574 8,85638298 13,18617021 37 

åk3 16,9787 10,0531915 14,96808511 42 

åk4 16,5745 9,81382979 14,61170213 41 

åk5 13,7447 8,13829787 12,11702128 34 

Totalt 76 45 67 188 

 
   test för oberoende renderar i ett p-värde på 0,04 vilket är lägre än signifikansgraden (0,05) vilket 
således medför att vi ska förkasta H0. Det finns ett samband mellan vilken årskurs eleven går i och 
färdsätt till skolan. 
 

Samband mellan föräldrarnas bedömning av trafiksituationen och elevernas färdsätt till 

skolan  

   test för oberoende mellan föräldrarnas bedömning av trafiksituationen kring skolan och 
elevernas färdsätt till skolan genom hypotesprövning av: 
 
H0 : Det råder oberoende mellan elevers färdsätt till skolan och föräldrarnas bedömning av 
trafiksituationen kring skolan.  
H1 : Det finns samband mellan elevers färdsätt till skolan och föräldrarnas bedömning av 
trafiksituationen kring skolan. 
 
Vid föreliggande    test har de föräldrar som svarat vet ej/ingen åsikt eller varken bra eller dålig 
exkluderats eftersom syftet med testet är att påvisa om det föreligger samband mellan elevens 
färdsätt till skolan och om föräldern tycker situationen är bra/dålig.  
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Observerade värden: 

Observerade  värden(O): Trafiksituation & färdsätt till 
skolan 

 Gå Cykla Skjutsad Totalt 

Bra 19 7 7 33 

Dålig 43 26 47 116 

Totalt 62 33 54 149 

 
Förväntade värden: 

Förväntade  värden(E): Trafiksituation & färdsätt till skolan 

 Gå Cykla Skjutsad Totalt 

Bra 13,7315 7,30872483 11,95973154 33 

Dålig 48,2685 25,6912752 42,04026846 116 

Totalt 62 33 54 149 

 
   test för oberoende renderar i ett p-värde på 0,07 vilket är högre än signifikansgraden (0,05) 
vilket innebär att H0 inte kan förkastas på 95%-ig säkerhetsnivå. Däremot kan H0 förkastas om högre 
osäkerhet accepteras (ex 90%).  

Samband mellan föräldrars färdsätt till jobbet och elevernas färdsätt till skolan 

   test för oberoende mellan föräldrarnas färdsätt till jobbet och elevernas färdsätt till skolan 
genom hypotesprövning av: 
 
H0 : Det råder oberoende mellan elevers färdsätt till skolan och föräldrarnas färdsätt till jobbet.  
H1 : Det finns samband mellan elevers färdsätt till skolan och föräldrarnas färdsätt till jobbet. 
 
Vid föreliggande    test har svaren för de föräldrar som svarat gå, annat sätt eller inget jobb på 
frågan om hur de tar sig till jobbet exkluderats eftersom de är så pass få.   
 
Observerade värde: 

Observerade värden(O): Föräldrars transportsätt & 
elevers färdsätt till skolan 

 Elevens färdsätt 

Förälderns färdsätt  Gå Cykla Skjutsad Totalt 

Cykla 17 20 1 38 

Bil 26 10 45 81 

Kollektivt 27 12 12 51 

Totalt 70 42 58 170 

 
Förväntade värden: 

Förväntade värden(E): Föräldrars transportsätt & elevers färdsätt 
till skolan   

 Elevens färdsätt 

Förälderns färdsätt Gå Cykla Skjutsad Totalt 

Cykla 15,6 9,38824 12,96470588 38 

Bil 33,4 20,0118 27,63529412 81 

Kollektivt 21 12,6 17,4 51 

Totalt 70 42 58 170 
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   test för oberoende i Excel renderar i ett p-värde på 6,07738E-09 vilket innebär att H0 förkastas 
på alla rimliga signifikansnivåer. Det finns således ett starkt samband mellan föräldrars färdsätt till 
jobbet och elevernas färdsätt till skolan.11  

7.3) Summering av statistisk analys  
Beträffande konfidensintervallen kan vi konstatera att det inte föreligger någon statistisk säkerställd 
differens mellan andelen elever som tar sig till skolan genom att gå respektive de som blir skjutsade i 
bil. Däremot är det statistiskt säkerställt att mellan 52,8 % och 66,4 % av eleverna i årskurs 1-5 i de 
undersökta skolorna, under barmarkssäsong, tar sig till skolan genom aktiv transport, vilket är 
signifikant fler än de elever som tar sig till skolan genom att bli skjutsade i bil.      
 
Genom    test för oberoende har vi testat om det föreligger samband eller ej mellan elevernas 
färdsätt till skolan och, i tur och ordning, variablerna; avstånd till skola, elevens kön, skola, ålder, 
föräldrarnas bedömning av trafiksituationen samt föräldrarnas färdsätt till arbete. Det går med 95 % 
säkerhet säga att det föreligger samband mellan: 
 

 Elevernas färdsätt till skolan och avståndet mellan hemmet och skolan.  

 Elevernas färdsätt till skolan och årskurs. 

 Elevernas färdsätt till skolan och föräldrarnas färdsätt till jobbet    
 
Med 90 % säkerhet kan det fastslås att det föreligger samband mellan: 
 

 Elevernas färdsätt till skolan och huruvida föräldrarna upplever trafiksituationen kring skolan 
som bra eller dålig. 

 
Det går inta att på någon accepterbar säkerhetsnivå fastslå att det föreligger sammanband mellan:  
 

 Elevernas färdsätt till skolan och elevens kön. 

 Elevernas färdsätt till skolan och huruvida eleven går i Torsviks eller Rudboda skola. 

  

                                                             
11

 Värt att notera: Föräldrarnas färdsätt till jobbet utgår från den av barnet s föräldrar som besvarat frågorna, 
hur den andra föräldern färdas till jobbet framgår inte av resultatet. 
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8) Diskussion 
I det här avsnittet kommer viktiga aspekter från uppsatsens resultat att diskuteras och sättas i 
relation till de teoretiska perspektiv som presenterades i kapitel 4. Diskussionen är uppdelad i tre 
rubriker. Initialt kommer de kvantitativt identifierade faktorer som påverkar elevers transportsätt att 
presenteras och diskuteras. Därefter kommer bilskjutsandet till skolan sättas i relation till familjernas 
vardagliga kontext, ett synsätt som öppnar upp möjligheten för att betrakta bilskjutsandet som en av 
föräldrarna oönskad lösning på vardagliga problem. Avslutningsvis vänds resonemanget, 
bilskjutsandet studeras utifrån att det kan ses som ett positivt inslag i familjelivet.   
 

Faktorer som påverkar elevernas transportsätt till skolan   

Inom ramen för föreliggande uppsats har vi bland annat intresserat oss för varför föräldrar skjutsar 
sina barn till skolan. Av den kvantitativa telefonundersökningen framgår det att avstånd, ålder, och 
föräldrarnas eget transportsätt till arbetet är variabler som påverkar Lidingöelevernas12 transportsätt 
till skolan. Eventuellt inverkar även föräldrarnas uppfattning om trafiksituationen vid skolan. Det 
framgår också att föräldrar som skjutsar sina barn med bil till skolan ofta motiverar det med att de 
ändå ska ta bilen till jobbet, att barnet är för ungt eller att det går fortare att skjutsa. Utan att 
problematisera fenomenet i nämnvärd utsträckning går det således att konstatera att föräldrarna 
skjutsar sina barn när det bor långt från skolan och/eller när barnet är ungt och/eller om de tycker 
trafiksituationen är dålig vid skolan och/eller för att föräldrarna ändå tar bilen till jobbet. Resultatet 
ligger till stora delar i linje med tidigare forskning (ex Davison et al 2004; Schlossberg et al 2006).     
 
Under barmarkssäsong tar sig 33 % av barnen i de studerade skolorna (åk 1-5) till skolan genom att 
bli skjutsade i bil. Jämfört med data från Vägverkets (2009) nationella undersökning tyder mycket på 
att bilskjutsandet är mer utbrett på Lidingö jämfört med landet i övrigt. Nationellt blir 31 % av 
eleverna (F-3) skjutsade till skolan, i de undersökta skolorna på Lidingö blir cirka 41 % av eleverna i 
årskurs 1-3 skjutsade. Om förskoleklass inkluderats i Lidingö-undersökningen hade förmodligen 
andelen som blir skjutsade varit än högre på grund av sambandet mellan ålder och barns 
transportsätt. Samtidigt har eleverna i Rudboda och Torsviks skola närmre till skolan än svenska barn 
i genomsnitt, vilket förefaller paradoxalt eftersom kortare avstånd borde medföra minskade nivåer 
av bilskjutsning. Ur ett kulturgeografiskt perspektiv är det intressant eftersom det indikerar att 
avstånd, oaktat dess signifikans, inte till fullo räcker för att förklara och förstå fenomenet. Det 
förefaller finnas utrymme för andra inverkande mekanismer.   
 
I de kommande två avsnitten kommer diskussionen lyftas för att bidra med insikter om 
bakomliggande mekanismer som kan inverka på elevers transportssätt till skolan. Resonemanget som 
presenteras vilar på den insamlade empirin, men ska genom ett mer hermeneutiskt angreppssätt 
perspektivera det studerade fenomenet.  
 

Familjernas tidsbudget och vardagssituation  

Fyra av tio föräldrar som skjutsar sina barn till skolan är missnöjda med barnens transportsätt. Det 
kan förefalla anmärkningsvärt att så många är missnöjda med ett agerande som till synes är självvalt. 
Men genom att återkoppla till kapitel 4 kan viss förståelse för beteendet erhållas. Jarvis et al (2001) 
talar om problematiken med att få vardagslivet att gå ihop: 
     

“We have two general points about mismatches. First, that they tend to be resolved in an ad hoc 
manner. We see this as the `sticking plaster` solution, that is, a stop-gap. Not a lasting solution. 

                                                             
12 Årskurs 1-5 i Torsviks respektive Rudboda skola. 
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Second, that solutions are increasingly being pushed out of the public realm into the private” (Jarvis et 
al 2001: 5) 

 
Citatet ovan är intressant eftersom det öppnar upp ett sätt att betrakta föräldrarnas bilskjutsande. 
Bilskjutsandet till skolor kan mycket väl vara en ad hoc-lösning på de vardagliga missanpassningar 
som föräldrar och familjer upplever i strävan att få jobb, skola och arbete att gå ihop. Att 40 % av de 
skjutsande föräldrarna är missnöjda kan tolkas som att bilskjutsandet är en socialt ohållbar lösning på 
de missanpassningar som föräldrar och familjer har att förhålla sig till. Det offentliga, eller 
planeringen för det hållbara samhället, har, om man vill vara kritisk, misslyckats med att hitta 
lösningarna på de problem som barnfamiljer brottas med. Flera av de tillfrågade föräldrarna önskar 
att de hade tid att gå eller cykla till skolan tillsammans, men, som en mamma uttrycker det, det går 
inte att få ihop vardagspusslet (utan att skjutsa). Nordin & Nordström (2009) resonemang, som tar 
avstamp i skovalsreformen, bygger på att familjernas tidsbudget påverkas av barnens skolval om 
resvägen/tiden till skolan blir längre. Resonemanget är logiskt, och ligger i linje med Jarvis et al 
(2001); ökade avstånd försvårar familjernas vardagliga situation. Renelands (1998) studie indikerar 
att elevers avstånd mellan hem och närmsta skola ökade marginellt mellan 1980 och 1995. Däremot 
framkommer det i Trafikanalys (2011) att barnfamiljer i storstadsregioner bosätter sig nära skolor 
och bor kvar där under barnens skolgång. Huruvida elevernas avstånd till skolan har ökat eller ej 
tycks vara oklart. Oavsett är det tidsgeografiska perspektivet intressant, ty familjernas tidsbudget har 
förändrats även om det inte går att spåra tillbaka till förändringar i barnens skolsituation. Amcoff 
(2007) fastslår, genom att studera fenomenet regionsförstoring, att löntagarares pendlingstid har 
ökat påtagligt de senaste decennierna. Lägg därtill kvinnors ökade inträde på arbetsmarknaden (SCB 
2007), och det är tydligt att vardagen ser annorlunda ut för dagens barnfamiljer jämfört med tidigare 
generationers barnfamiljer. Trafikanalys (2011) argumenterar för att barnfamiljer har flera faktorer 
att ta i beaktande när det kommer till val av bosättning och att pendlingsavstånd (mellan hem och 
arbetsplats) därför tillskrivs mindre betydelse jämfört med andra grupper (ex ensamstående).  
 
I kontexten Lidingö kan detta innebära att barnfamiljer väljer att bosätta sig, och bo kvar, mer eller 
mindre oberoende av pendlingsavståndet till arbetsplatsen. Detta medför i så fall att barnfamiljernas 
stationäritet på bostadsmarknaden kommer till priset av ökade pendlingsavstånd. För att bemöta det 
ökade pendlingsavståndet söker sig föräldrarna till lösningar som minimerar restiden, vilket i enighet 
med den insamlade empirin ofta förefaller vara biltransport till arbetsplatsen, alternativt biltransport 
till Ropsten för vidare färd med tunnelbanan. Föräldrarna uppfattar helt enkelt inte att det finns tid 
att gå eller cykla med barnen för att sedan fortsätta mot arbetsplatsen. Resonemanget stödjs av 
Barkers (2006) studie där hon visar på att bilen uppfattas som en förutsättning för 
tvåförsörjningshushåll där bägge föräldrarna måste tillryggalägga långa avstånd samtidigt som de vill 
eskortera sina barn till skolan.  
 
Föreliggande studie visar att eleverna på Torsviks och Rudboda skolan blir skjutsade i större 
utsträckning än svenska elever i allmänhet. En viss del av glappet kan sannolikt spåras tillbaka till 
familjernas vardagliga situation. Med två föräldrar som bägge pendlar in till arbetsplatser i Stockholm 
eller än längre bort påverkas familjernas tidsbudget i stor utsträckning. Många föräldrar vill gå eller 
cykla med sina barn (hela 40 % är missnöjda med att skjutsa), men det är svårt att få ihop livspusslet. 
Bilen är föräldrarnas lösning på problemet, en lösning som många av dem inte är tillfreds med.   
 

Den trevliga bilresan 

Ett av målen med säkra skolvägar-projektet på Lidingö är att fler av de elever som blir skjutsade ska 
börja gå eller cykla till skolan. Av den anledningen är det lite besvärande att 60 % av föräldrarna 
tycker att skjutsningen fungerar bra, att det är något de är nöjda med. Det är intressant att överväga 
varför så många är nöjda med att skjutsa. 
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Genom att applicera Urrys (2002) tankar om vad mobilitet och resande innebär finner vi stöd för att 
en resa kan innebära ett inträde i en tidlös zoon och att olika färdsätt har olika egenskaper i form av 
exempelvis bekvämlighet, sällskap, risk och glädje. Samt att bilskjutsandet kan, i enlighet med Urry 
(2002), vara ett sätt för föräldrar och barn att uppnå en fysisk närhet som kan uppfattas som 
obligatorisk, lämplig eller önskvärd. Därav går det att argumentera för att tiden tillsammans i bilen 
kan vara viktig för familjernas sociala relation. I en tid där pendling, jobb, TV, och annat inkräktar på 
familjetiden kan även en kort bilresa, barn och förälder tillsammans upplevas som något positivt.  
 
Granville et al (2002) stödjer det antagandet, då de menar att en tänkbar förklaring till att föräldrar 
skjutsar sina barn är att de uppskattar kvalitetstiden som resan utgör. Resor behöver inte alltid vara 
något som vi uthärdar för att nå en önskad destination. Mokhaterian & Salomon (2001) menar till 
och med att vi ibland uppskattar resandet i sådan utsträckning att vi emellanåt utför excessresor 
inom ramen för vardagliga och obligatoriska resor. Eventuellt kan vissa av skolskjutsningarna vara 
excessresor. Föräldrarna behöver inte skjutsa sina barn, men de uppskattar resan i sig, varpå de 
gärna tar omvägen förbi skolan på väg till jobbet.  
 
Möjligtvis kan dessa ovan angivna mekanisker vara en del av förklaringen till att 60 % av föräldrarna 
som skjutsar är nöjda med sättet deras barn tar sig till skolan. Att så mycket som en tredjedel av de 
barn som blir skjutsade till skolan bor inom en kilometer från skolan (tabell 6.4) kan också tolkas som 
ett resultat som stödjer bilden av att bilskjutsandet av vissa uppfattas som ett positivt inslag i 
relationen mellan barn och föräldrar.  
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9) Konklusion  
Syftet med uppsatsen har varit att undersöka hur elever tar sig till skolan, och varför föräldrar 
skjutsar sina barn till skolan. Det har undersökts genom att studera, vilka mätbara faktorer som 
inverkar på elevers transportssätt till skolan, det har också undersökts genom att utreda, hur 
familjernas vardagssituation inverkar på elevernas transportsätt till skolan. Till slut har det 
diskuterats om bilskjutsningen kan utgöra ett positivt inslag i familjesamvaron.   
   
Metodmässigt har undersökningen vilat på en kvantitativt inriktad telefonintervjuundersökning av 
föräldrar till elever i årskurs 1-5 i två skolor på Lidingö utanför Stockholm. Genom statistisk analys går 
det med 95 % säkerhet att konstatera, att det föreligger samband mellan elevens transportsätt till 
skolan och elevens avstånd till skolan; bilskjutsningen ökar i takt med att avståndet mellan hem och 
skola ökar. Likaledes finns det ett samband mellan elevens färdsätt till skolan och elevens ålder; 
yngre elever blir skjutsade i högre utsträckning än äldre. Dessutom finns det ett samband mellan 
elevens transportsätt till skolan och föräldrarnas färdsätt till jobbet. Dessa resultat ligger i linje med 
tidigare forskning (exempelvis Schlossberg et al 2006; Davison et al 2008; Wilson et al 2010). 
 
Med 90 % säkerhet kan det konstateras att det finns ett samband mellan elevers transportsätt till 
skolan, och huruvida föräldrarna upplever trafiksituationen kring skolan som bra eller dålig. Tidigare 
forskning har visat, att det råder tveksamhet om huruvida föräldrars uppfattning av trafiksituationen 
inverkar på deras barns transportsätt till skolan. Detta resultat indikerar, om än på låg 
signifikansgrad, att föräldrarnas uppfattning av trafiksituationen inverkar på elevernas transportsätt. 
Utförda observationer pekar på att trafiksituationen vid de bägge skolorna stundtals är ansträngd. En 
av Lidingös större vägar, Norra Kungsvägen, upplevs av många föräldrar vara ett hinder för elevers 
förutsättningar för att säkert kunna ta sig till skolan genom att gå eller cykla.          
 
Emellertid går det inte, på någon accepterbar säkerhetsnivå att påstå, att det finns skillnader mellan 
pojkars och flickors transportsätt till skolan. Samtidigt kunde det inte påvisas, att det var skillnad 
mellan skolorna med avseende på hur eleverna tar sig till skolan.  
 
Studien synliggjorde föräldrars motiv till att skjutsa sina barn. De vanligaste inrapporterade 
anledningarna till att skjutsa var att föräldern ändå ska ta bilen till jobbet, att barnet är för ungt och 
för att det går fortare att skjutsa. Å andra sidan motiverar föräldrar, vars barn går eller cyklar till 
skolan, den aktiva transporten, med, att det är bra för barnets hälsa, att det är det enklaste sättet att 
ta sig till skolan på och att det är bra för miljön. 
 
Fyra av tio föräldrar, som skjutsar sina barn är missnöjda med sättet deras barn tar sig till skolan. Det 
framgår att många föräldrar önskar, att de hade tid att gå eller cykla till skolan tillsammans med 
barnen, men att det inte går att få ihop med vardagspusslet. Tvåförsörjningssamhället i kombination 
med regionsförstoringens mekanismer, och barnfamiljernas stationäritet på bostadsmarknaden 
medför att dagens familjers tidsbudget ser annorlunda ut jämfört med tidigare generationer av 
barnfamiljer. Ökade pendlingsavstånd bemöts med att föräldrarna söker lösningar som minimerar 
restiden. Vilket i praktiken innebär att föräldrarna väljer bilen, även om de inte är tillfreds med den 
lösningen. Familjernas vardagssituation med de tidsmässiga restriktioner de har att hantera, tycks 
således förklara, varför många föräldrar skjutsar sina barn trots att de är missnöjda. 
 
Oaktat att fyra av tio är missnöjda, är det å andra sidan en intressant observation, att sex av tio 
föräldrar som skjutsar sina barn till skolan är nöjda med sättet deras barn tar sig till skolan. 
Bilskjutsandet kan betraktas som ett inträde i en tidlös zoon, där barn och föräldrar uppnår en fysisk 
närhet som kan upplevas som önskvärd i en tid där exempelvis jobb och TV inkräktar på familjelivet 
(jmf Urry 2002). Att skjutsa sitt barn till skolan kan av föräldrarna upplevas som kvalitetstid, ett 
viktigt inslag i familjelivet. Att vissa föräldrar inte behöver skjutsa sina barn men uppskattar resan kan 
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vara en anledning till, att många väljer att skjutsa sina barn. Dock förefaller det mer sannolikt, att 
skjutsningen i större utsträckning kan förklaras med familjernas vardagssituation; studiens resultat 
ger tydligt stöd för det. Underökningens utformning medför, att det råder osäkerhet om varför sex av 
tio skjutsande föräldrar är nöjda att skjutsa. Att resonera i termer av kvalitetstid, och att 
bilskjutandet är ett positivt inslag i familjelivet kan, från ett teoretiskt perspektiv, erbjuda en möjlig 
förklaring, men det skulle även behövas beläggas empiriskt.  
 
Allt i allt har uppsatsens resultat bidragit med en ökad kunskap om hur barn transporterar sig till 
skolan. Dessutom har studien medfört ökad förståelse för varför föräldrar skjutsar sina barn till 
skolan. Även om uppsatsen, ur ett planeringspragmatiskt perspektiv, inte är normativt upplagd kan 
studien genom att öka förståelsen för varför föräldrar skjutsar sina barn till skolan bistå planerare 
och beslutsfattare som verkar för att minska bilskjutsandet till skolor.  
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11) Bilagor 

Bilaga 1) Frågeformulär, telefonintervju 

 

Löpnummer:___________    Datum: 

 

Skola_________________   � Pojke    � Pappa 

 � Flicka  � Mamma 

Årskurs:________________ 

 

1) Totalt sätt, hur många barn i er familj går i grundskolan? (F-9) 

Antal barn:______ 

 

(Om fler än ett barn: fortsättningsvis vill jag att du utgår från X när du svara på resterande 

frågor (som är framslumpad ur registret)) 

 

2) Hur långt från skolan bor ditt barn? 

� mindre än 500m � 500 – 1000 m � 1 km- 2km 

� mer än 2 km � Vet ej 

 

3) Vanligtvis, hur tar sig ditt barn till skolan när det är barmarkssäsong? 

Genom att..      

Gå    � gå till fråga 4  

Cykla  � gå till fråga 4  

Blir skjutsad av förälder � gå till fråga 5a    

Åka kollektivtrafik  � gå till fråga 6  

Annat sätt:_______________________________ gå till fråga 6 

 

 

 4) – barn som går eller cyklar) 

De gånger ditt barn går eller cyklar till skolan, vad är anledning till det? 

- Här kan du välja fler alternativ 

� Det är det snabbaste sättet att ta sig till skolan 

� Det är det enklaste sättet att ta sig till skolan 

� Ingen har möjlighet att skjutsa barnet 

� Barnet går i en vandrande skolbuss (dvs en vuxen med flera barn) 

� Barnet får sällskap av sina kompisar/syskon 

� Barnet får sällskap av någon förälder 

� Det är bra för barnets hälsa 

� Det är bra för miljön 

� Det ger barnet en större frihet 

� Annat?__________________   

 

5a) – barn som blir skjutsade) 

De gånger ni skjutsar ert barn med bil till skolan, vad är anledningen till att ni valt att skjutsa? 

– Här kan du välja fler alternativ 

� Det är för långt att gå eller cykla 

� Det går fortare att skjutsa 

� Vägen till skolan är allt för trafikfarlig 
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� Brist på gångvägar och/eller cykelvägar 

� Rädsla för främlingar på vägen 

� Barnet är för ungt 

� Jag skall ändå ta bilen till jobbet 

� Annat?__________________   

 

5b) (barn som blir skjutsade) 

Vad skulle få ditt barn att cykla eller gå till skolan i större utsträckning än vad som sker idag? 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 

   

 

6) Vanligtvis, hur tar sig ditt barn hem från skolan, utgå även här från att det är 

barmarkssäsong? 

Genom att..      

Gå    �   

Cykla  �   

Blir skjutsad av förälder �     

Kollektivtrafik  �   

Annat sätt:_______________________________ 

 

7) Hur lång tid tar det vanligtvis för dit barn att ta sig till skolan?   

Mindre än 5 min �   

5-10 min  �   

11-20 min  �   

Mer än 20 min �     

Vet ej   �   
 

8) Hur lång tid tar det vanligtvis för dit barn att ta sig hem från skolan?   

Mindre än 5 min �   

5-10 min  �   

11-20 min  �   

Mer än 20 min �     

Vet ej   �   

 

9) Från vilken årskurs tillåter du, eller skulle du tillåta ditt barn att gå eller cykla själv till 

skolan utan vuxet sällskap? 

Årskurs:______________ 

Skulle inte tillåta, oavsett årskurs � 

 

 

10) Känner ni er trygg med det sätt som barnet färdas till och från skolan idag? 

� Ja � Nej 

Om nej, varför:__________________________ 

 

11) Känner ni er nöjd med det sätt som barnet färdas till och från skolan idag? 
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� Ja � Nej 

Om nej, varför:__________________________ 

 

12) Hur upplever ni trafiksituationen kring skolan? 

� Bra 

� Varken bra eller dålig 

� Dålig 

� Vet ej / ingen åsikt 

 

13)  Enligt dig, i vilken utsträckning uppmuntrar eller motverkar skolan gång och cykling 

till/från skolan? 

� Uppmuntrar 

� Varken uppmuntrar eller motverkar 

� Motverkar   

� Vet ej / ingen åsikt 

 

14)  Enligt dig, i vilken utsträckning uppmuntrar eller motverkar Lidingö stad gång och 

cykling till/från skolan? 

� Uppmuntrar 

� Varken uppmuntrar eller motverkar 

� Motverkar  

� Vet ej / ingen åsikt 

 

15) Om du själv har ett arbete, hur tar du dig vanligtvis dit, utgå även här från att det är 

barmarkssäsong? 

� Bil 

� Cykel 

� Går 

� Kollektivt 

� Annat sätt 

� Jobbar ej (alternativt jobbar hemifrån, sjukskriven, föräldraledig, pensionär, mm.) 

 

Tack för din medverkan! Har ni några frågor på undersökningen?   
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Bilaga 2) Öppna svar (fråga 5b, 10 & 11 i frågeformuläret)  

Svaren nedan är att betrakta som nedtecknade referat, inte bokstavliga citeringar.  
T= Torsviks skola 
R= Rudboda skola 

Fråga 5b - Vad skulle få dit barn att cykla eller gå till skolan i större utsträckning än vad 

som sker idag? 

- Bra cykelväg. Det är grym trafiksituation vid skolan. Barnet är för ungt för att ta sig själv till 

skolan, men vi cyklar med barnet ibland. (mamma till pojke i åk 1 T)  

- Åldersrelaterat, handlar om mognad. (mamman till pojke åk 1 T) 

- Vi bor inte inom skolupptagningsområdet, inte logiskt för oss [att gå eller cykla]. (mamma till 

flicka åk 1T) 

- Han ska bli lite äldre. (mamma till pojke i åk 1 T) 

- Om det fanns gång och cykelvägar hela vägen, men det är orealistiskt från där vi bor. Eller om 

hon fick sällskap av syskon. (pappa till flicka åk 1 T) 

- Måste bli lite äldre. (mamma till flicka åk 1 T) 

- Det är en samantagen tidsbedömning av alla tidsfaktorer. Hon går om vi ska tillbaka till 

hemmet efter vi lämnat. (pappa till flicka åk 1 T) 

- Kommer vi göra när hans lillasyster börjar i samma skola. Får det inte att gå ihop som det är 

nu. (pappa till pojke åk 1 T) 

- Om direktivet [skolans policy] från skolan slopas. (pappa till pojke åk 2 T) 

- Att vi gör det tillsammans. Att jag som förälder får tid. Nya rutiner, kliva upp tidigare. Barnet 

vill cykla. (mamma till flicka åk 2 T) 

- Det är åldersrelaterat. Att samgå eller samcykla skulle hjälpa. (mamma till flicka åk 2 T) 

- Att inte behöva korsa vältrafikerade vägar. (pappa till pojke åk 2 T)   

- Det handlar om ålder. Norra Kungsvägen känns inte säker för en andraklassare. (mamma till 

pojke åk 2 T) 

- Vi ska vidare och hon är för ung. (mamma till flicka åk 2 T) 

- De får inte göra det ännu [skolans policy], måste vara tio år. (pappa till flicka åk 2 T) 

- Vandrande skolbuss. (mamma till flicka åk 2 T) 

- Så fort han får [skolans policy]. Det enda jag tycker är otryggt är hur de ska ta sig över Norra 

Kungsvägen. Så fort föräldrarna släppt sina barn kör de som galningar.  (pappa till pojke åk 2 

T) 

- Han får inte cykla ännu. Han är för ung, skolan har en policy. (mamma till pojke åk 2 T)  

- Att jag hade ett annat arbete. Gång och cykelvägarna för oss är bra. Men vi följer skolans 

policy. (pappa till flicka i åk 2 T) 

- Ålder. (pappa till pojke i åk3 T) 

- Det är för långt och barnet är för ungt. (mamma till flicka åk 3 T) 

- Jag behöver ha bilen i jobbet och jag jobbar vid skolan, så det handlar egentligen om att det 

är bekvämt. (mamma till flicka åk 3 T) 

- Hon måste bli något år äldre plus skolans policy. Det är bra gång & cykelvägar, men vissa 

övergångar känns lite osäkra. (pappa till flicka åk 3 T) 

- En fungerande psykvård, poliser som inte spelar innebandy hela tiden och totalt separerade 

trafiklösningar [sagt med viss ironi/sarkams över situationens hopplöshet]. (pappa till pojke 

åk 3 T) 

- Blir äldre (pappa till flicka åk 3 T) 
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- Måste bli ett år äldre[skolans policy]. (pappa till flicka åk 3 T) 

- Åldersfråga. Bättre cykelvägar, eller rättare sagt, att man inte ska behöva passera hårt 

trafikerade vägar. (pappa till flicka åk 3 T)   

- Att hon kommer upp tidigare på morgonen. Nu sover hon för länge så hon hinner inte gå. 

(mamma till flicka åk 4 T) 

- Annat klimat i Sverige. (pappa till pojke åk 4 T) 

- Säkra cykelvägar. Fler viadukter. (pappa till flicka åk 4 T) 

- Tydligare gångvägar hela vägen. Bättre övergångsställen.  (pappa till flicka åk 4 T) 

- Vet ej. (pappa till flicka åk 4 T) 

- Nja, det handlar om vår lättja. Pappa tar bilen förbi, och då åker han med. (mamma till pojke 

åk 4 T) 

- Äldre (pappa till flicka åk 4 T) 

- Ålder, måste bli äldre. Man måste vara 12 år enligt röda Korset. Det är för långt att gå. 

(pappa till pojke åk 4 T) 

- Nej [inget således]. (mamma till pojke åk 5 T) 

- Tidspassningen, ska hinna i tid till skolan. Gympapåsar och sådana grejer gör att det ibland är 

smidigt, logistiskt, med bil. Vissa gånger tar vi cykeln i bilen och så cyklar han hem. (pappa till 

pojke åk 4 R) 

- Han skulle gärna gå eller cykla, och han gör det varannan vecka, men jag bor i Täby så det är 

på tok för långt. (pappa till pojke åk 4 R) 

- Åldersberoende. Han kommer nog få börja cykla nu till våren. (mamma till flicka åk 4 R) 

- Hot och mutor [skrattar]. Han cyklar och går en del men det krävs mutor eller övertalning. 

(Pappa till pojke åk 4 R) 

- Mutor, någon form av övertalning. Han tar bussen när vi inte ska dit. Vi har ganska långt till 

bussen, tio minuter. (mamma till pojke åk 5 R) 

- Kommer att cykla åtminstone en gång i veckan under barmarkssäsong. Men då måste jag åka 

med och jag har långt till jobbet. Eller att vi bodde närmare skolan. (pappa till flicka åk 5 R) 

- Det händer att dom gör det. Med det handlar ju också lite med säsong att göra. (pappa till 

flicka åk 5 R) 

- Vet ej, passar bra som det är nu. (mamma till flicka åk 5 R) 

- Jag vet inte vad det skulle kunna vara, kanske att de behöver bli lite äldre. (mamma till pojke 

åk 3 R) 

- Ålder, måste bli lite äldre först. (pappa till flicka åk 3 R)  

- När hon vill det själv, när hon blir lite äldre. (pappa till flicka åk 3 R) 

- Att jag inte åker samma tider som barnen. När de blir äldre, och får andra skoltider, börjar de 

gå. Vid Rudboda torg är det dåliga trafikljus. Många kör mot rött. Hela korsningen där känns 

osäker.  (mamma till flicka åk 3 R) 

- Det har med åldern att göra. (pappa till flicka åk 3 R) 

- När dom blir lite äldre. Hon har en yngre bror och dom kommer säkert vilja gå själva senare. 

En vandrande skolbuss som dom har i andra skolor.  (mamma till flicka åk 3 R) 

- Behöver korsa två övergångsställen, obevakade, känns lite jobbigt. Men annars är det bra 

med viadukter och så, kanon bra. (pappa till pojke åk 3 R) 

- Behöver bli lite äldre för lita på att dom kommer fram med alla väskor. Samt att de ska klara 

av ansvaret att låsa dörren själva. (mamma till pojke åk 2 R) 

- Ska börja cykla till våren med kompisar. (mamma till flicka åk 2 R) 
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- Vandanade skolbuss. Har att göra med åldern, kommer börja gå här framöver. (pappa till 

pojke åk 2 R) 

- Han vill gärna göra det på grund av självständighet. Men han är för ung nu. Känns inte tryggt 

om han ska ta sig över vägen själv.(pappa till pojke åk 2 R) 

- Det handlar om ålder och utveckling. Det är nära förestående att hon ska ta sig dit själv. 

(pappa till flicka åk 2 R) 

- Måste korsa Elfviksvägen, och där är det rätt snabb trafik. Annars, om hon bara tar sig över 

vägen så är det jättebra gång och cykelvägar. (pappa till flicka åk 2 R) 

- Vet inte. Man själv kanske måste planera bättre. Men jag har svårt att se hur det ska gå till. 

När det går i lågstadiet är de ju väldigt unga. Och trafiksituationen vid Rudboda är inte bra. 

Det är utbackand SUV:ar och oövervakade trafikövergångar. Man kan om man vill, det 

handlar om att bryta mönstret också. Vi har upptäckt att det går lika snabbt att cykla som att 

åka bil. Sedan har du det här med många och tunga väskor, vilket gör bilen mer praktiskt.  

Dessutom vill jag påpeka att cykelställen är gamla, man vill gärna kunna låsa fast i ramen. Det 

är faktiskt ganska viktigt tycker jag. Det kanske är ännu mer här på Lidingö, men cyklar är 

dyra och då vill man gärna kunna låsa fast dom ordentligt. (mamma till pojke åk 1 R) 

- Ska bli äldre, för liten för att cykla eller gå själv. Men vi bor ju väldigt bra, man behöver inte 

gå över några vägar för att ta sig till skolan. Så när han blir äldre kommer han att gå eller 

cykla. (mamma till pojke åk 1 R) 

- Om ett år kommer han få börja gå själv. Han är för ung nu. (pappa till pojke åk 1 R) 

- Äldre, skolan har en policy om att man inte får gå själv när man är för ung. (pappa till pojke 

åk 1 R) 

- Det finns inget [som kan få barnet att gå/cykla mer]. Om alla våra bilar går sönder. Vi bor lite 

utanför, så det vore om skolan låg närmare. (mamma till pojke åk 1 R) 

- Ska bli äldre, om några år vill han säkert det. Det finns bra cykelvägar här. (pappa till pojke åk 

1 R) 

- Om man anordnade en sådan där vandrande skolbuss där flera barn går tillsammans med 

vuxen. Det skulle hon tycka var jätteroligt. Det optimala, hälsomässigt är ju att gå till skolan. 

(mamma till flicka åk 1 R) 

- Bor sju kilometer från skolan, så det handlar väl om åldern. (pappa till flicka åk 1 R) 

- Börjar i trean. (mamma till flicka åk 2 R) 

- Bra övergångställen. Bättre bevakning vid dem, signaler och sådant. (pappa till pojke åk 1 R)  

Fråga 10 – Känner ni er trygg med det sätt som barnet färdas till och från skolan idag? Om 

nej, varför?  

- Finns människor som kör för fort.  Orolig för barn som cyklar. Finns ingen cykelväg där vi bor. 

(mamma till flicka åk 3 T)  

- Trafiksituationen är inte bra. Det är stora bilar och stressade föräldrar som trängs.(pappa till 

pojke åk 1 R)   

- Korsar stor väg, Norra Kungsvägen. (pappa till flicka åk 1 R) 

- Måste passera Norra Kungsvägen, men jag bedömer att mitt barn är moget nog. (mamma till 

pojke åk 5 R) 

- Bygger precis ett äldreboende nu. Känns inte så roligt, otryggt både för barn och vuxna. 

(mamma till flicka åk 5 R) 
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- Måste korsa en stor väg, Norra Kungsvägen. En femtedel av alla bilister kör mot rött. 

(mamma till pojke åk 5 T) 

- Vi har anpassat skolvägen. Den närmsta vägen är inte säker. (pappa till flicka åk 5 T) 

- Mycket bilar, stressade föräldrar. Smala trottoarer [på Skolvägen]. (mamma till pojke åk 5 T) 

- Trafikkaoset vid skolan. Barn tvingas ut i gatan eftersom bilar parkerar på trottoaren. Fruktar 

för liv och lem ibland. Borde ha genomfartsförbud. (mamma till flicka åk 4 T)   

- Övergångarna känns inte trygga. (pappa till pojke åk 2 T) 

- Norra Kungsvägen måste passeras vilket är en av öns mest trafikerade vägar. (pappa till pojke 

åk 3 T) 

- Bilarna håller inte hastigheten! (pappa till pojke åk 5 T) 

Fråga 11 - Känner ni er nöjd med det sätt som barnet färdas till och från skolan idag? Om 

nej, varför?  

- Vill att de cyklar eller går mer. (pappa till flicka åk 4 T) 

- Vill hellre att de går. (pappa till flicka åk 4 T) 

- Jag skulle gärna se att hon gick mer. Men det är svårt att säga nej när man ändå ska förbi 

skolan. (pappa till pojke åk 4 T) 

- Vi ska inte behöva skjutsa. Dom ska kunna cykla eller ta sig kollektivt till skolan. Men det går 

inte nu på grund av trafiksituationen vid skolan. Det är främst vid skolan det är ett problem. 

(pappa till flicka åk 3 T) 

- Det är otroligt stressigt på morgonen när man ska lämna. Dåliga och få avlämningsplatser. 

(pappa till flicka åk 3 T) 

- Skulle vara bra om hon cyklade. (mamma till flicka åk 3 T) 

- Finns människor som kör för fort.  Orolig för barn som cyklar. Finns ingen cykelväg där vi bor. 

(mamma till flicka åk 3 T)  

- Mycket hellre att vi cyklade. (mamma till pojke åk 1 T) 

- Jag önskar att jag hade mer tid så att jag kunde gå med och sedan gå tillbaka hem och ta 

bilen [till jobbet]. Jag tror det är bra för barn att gå, det blir lugna i skolan och så. (pappa till 

pojke åk 1 R)  

- Vill cykla med dem, men det går inte att få ihop livspusslet. (mamma till pojke åk 1 R) 

- Inte helt, jag skulle önska att hon tog sig dit mer för egen maskin. (pappa till flicka åk 2 R) 

- Ganska opraktiskt. Skulle vilja ha en skolbuss ut till Älvvik. Bra för barnet och få ta sig till 

skolan själv, och bra för miljön också. (pappa till pojke åk 2 R) 

- Skulle hellre önska att vi hittade en lösning där vi slapp åka så mycket bil. (mamma till pojke 

åk 2 R) 

- Skulle önska att vi slapp skjutsa. Måste bli lite äldre. (mamma till pojke åk 2 R) 

- Skulle vara bättre om de kunde ta sig till skolan själva. Det är bra för dom. (pappa till pojke åk 

3 R) 

- Man skulle önska att man hade mer tid så att man skulle kunna gå eller cykla med dom. 

(mamma till flicka åk 3 R) 

- Vi har inga bussförbindelser dit vi bor, det hade varit bättre om hon kunde åka buss. (pappa 

till flicka åk 3 R) 

- Skulle vara bra att inte åka så mycket bil som vi gör. Men efter omständigheterna [långt 

avstånd] är det okey. (pappa till flicka åk 5 R) 

- Jag tycker att hon ska cykla. (mamma till pojke åk 5 R) 
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- Bra om han kunde cykla. (pappa till pojke åk 4) 

- Gick varje dag vore önskvärt. (mamma till pojke åk 4 T) 

- Bra om de tar sig dit själva. Inte norm idag, skillnad från 1960-talet. (mamma till pojke åk 2 T) 

- Skulle vilja att de gick eller cyklade. Bra med motion och för miljön. (mamma till flicka åk 2 T) 

- Bättre om han cyklade, bra för självständigheten. Men skolan tillåter det inte [skolans policy]. 

(pappa till pojke åk 2 T) 

- Vill egentligen att vi gick eller cyklade. Men det går inte att få ihop nu, med barn i olika 

skolor. (pappa till pojke åk 1 T) 

- Principiellt är det fel att köra, önskar att det fanns andra alternativ. (mamma till pojke åk 1 T)  

- [partiellt bortfall alt inget svar]. (pappa till pojke åk 3 T)      

- Osäkra övergångar. Känns inte bra. Trötta bilister, både föräldrar och andra. Vissa kör mot 

rött. Unga på scooter kör mot rött. (pappa till flicka åk 1 R) 

- Trafikkaoset vid skolan. Barn tvingas ut i gatan eftersom bilar parkerar på trottoaren. Fruktar 

för liv och lem ibland. Borde ha genomfartsförbud. (mamma till flicka åk 4 T)  

- Norra Kungsvägen måste passeras vilket är en av öns mest trafikerade vägar. (pappa till pojke 

åk 3 T)  

- Bor på en väg utan trottoar, därför måste vi [barn + förälder] gå på gatan. (pappa till pojke åk 

2 T)   

- Bilarna håller inte hastigheten! (pappa till pojke åk 5 T) 

 

Bilaga 3 

Tabell 5.1) 
Medelinkomst efter kommun 2010 (20 + 
år): Topp fem i Sverige 

Danderyd 467,5 

Lidingö 387,7 

Täby 369,2 

Nacka 339,8 

Lomma 338,2 

Källa: SCB.se, egen bearbetning 

 


