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Sammanfattning 
De flesta elever i grundskolan i Sverige går eller cyklar till skolan men sedan en tid tillbaka 
märks en trend där andelen barn som skjutsas av sina föräldrar ökar. Ökningen gäller 
främst barn i lågstadiet och förskoleklassen. Under en kort period varje morgon trängs bilar 
och barn under stressade förhållanden med minskad trafiksäkerhet och ökade utsläpp av 
luftföroreningar i barnens närhet som följd. Att barnen blir skjutsade innebär också att de 
berövas en möjlighet till nödvändig vardagsmotion och går miste om ett tillfälle att lära 
känna sin närmiljö. I ett försök att bryta trenden arbetar vissa kommuner för att 
introducera vandrande skolbussar. Vandrande skolbussar, eller gåtåg som de också kallas, är 
ett organiserat samgående där föräldrar turas om att följa egna och andras barn till skolan. 
En förutsättning för konceptet är att barnens skolväg inventeras och trafiksäkerheten 
säkerställs. En vandrande skolbuss har flera potentiella fördelar för trafiksäkerhet, hälsa och 
miljö. Om fler väljer att gå blir det färre bilar varpå trafiksäkerheten ökar kring skolan. Barn 
som går till skolan får även en chans att träna ett trafiksäkert beteende under överinseende 
av en vuxen. Ur miljösynpunkt minskar utsläppen om bilresan ersätts av en promenad, och 
dessutom har det noterats att föräldrar som deltar i vandrande skolbussar i viss mån lägger 
om sina resvanor till jobbet, och fortsätter resan utan bil. För barnen blir att promenera ett 
naturligt färdsätt något som påverkar barnens resvanor i övrigt. Hälsomässigt är det nyttigt 
för barnen att få vardagsmotion. Dessutom visar forskning att en promenad eller cykeltur 
till skolan gör att barnen får ”springa av sig” och har lättare att lära och koncentrera sig. De 
sociala fördelarna som framhålls av föräldrarna inkluderar att det skapar trygghet att lära 
känna barnens kompisar och familjer. De menar också att barnen blir mer självständiga, 
bättre på att ta ansvar och på att passa tiden. 
 
I likhet med andra kommunikationsprojekt har det emellertid ibland varit svårt att väcka 
målgruppens intresse och få till stånd en beteendeförändring. Föräldrarnas engagemang är 
en avgörande förutsättning för att verksamheten ska komma igång och hur väl satsningen 
på vandrande skolbussar fungerat – hur många föräldrar och barn som verkligen lagt om 
sina resvanor – har varierat mellan olika skolor. I denna rapport studeras därför de 
strategier, mekanismer och drivkrafter som har betydelse för huruvida en satsning ger 
önskvärt resultat. Genom djupintervjuer med ansvariga tjänstemän för fem kommuners 
projekt med skolvägarna samt intervjuer med involverad skolpersonal och föräldrar har 
arbetsprocess och erfarenheter av vandrande skolbussar kartlagts. Resultatet av 
undersökningen analyserades mot bakgrund av tidigare forskning om kommunikation och 
beteendepåverkan och studier kring barnfamiljers resvanor, tillgänglighet och övriga 
faktorer som kan antas påverka hur väl en satsning på vandrande skolbussar lyckas.  
 
I denna studie identifieras fyra moment i arbetsprocessen – förberedelse, organisation, 
genomförande och uppföljning. De samlade erfarenheter som inblandade parter har gjort 
under de olika momenten kan kortfattat sammanfattas enligt följande. 
 
Förberedelse 

• Distinkt och realistisk målbild är nödvändig för att samordna och tydliggöra syftet 
med det planerade projektet. 

• Problembilden måste vara gemensamt överensstämmande hos kommun, skola och 
föräldrar.  

• En inventering av trafiksäkerheten längs med barnens skolvägar måste genomföras. 



 5

• Fokus på de lägsta skolklasserna är gynnsamt eftersom skjutsningen vanligen är som 
mest utbredd där, samtidigt som föräldrarna till barnen i de klasserna tenderar att 
vara lättast att påverka eftersom de vanligen ännu inte skapat några rutiner kring 
barnens transport till skolan. 

 
Organisation 

• Långsiktighet i projektet är nödvändigt eftersom beteendeförändringar tar tid. 
• Samarbetsforum mellan kommuner som arbetar med skolvägsprojekt underlättar 

eftersom samarbetet möjliggör utbyte av erfarenheter, idéer och strategier.  
• Förankring och engagemang hos skolledning såväl som lärarkår är viktigt då det gör 

att trafikfrågorna prioriteras i verksamheten såsom vid undervisning och 
föräldramöten. Ett stort engagemang från kommunens sida är också nödvändigt. 

• God framförhållning vid kontakten med skolorna gör att satsningen på barnens 
resor kan integreras i skolans aktiviteter. 

 
Genomförande 

• Det är viktigt att vid presentationen av konceptet för föräldrarna försöka skapa en 
dialog. En dialog har förutsättningar att skapa ömsesidig förståelse och ge kunskap 
om föräldrarnas förutsättningar samtidigt som det ger tillfälle att diskutera 
argumenten om varför man väljer att skjutsa sina barn. 

• Alternativa sätt att minska skjutsningen till skolan måste presenteras då konceptet 
med vandrande skolbussar inte passar alla bland annat på grund av föräldrars olika 
förutsättningar. Exempel på övriga åtgärder inkluderar användande av 
avlämningsplatser, samåkning och att resa med kollektiva färdmedel. 

• De intervjuade kommunerna är eniga om att arbetet med vandrande skolbussar inte 
leder till att man genomför färre infrastrukturella ingrepp i övrigt, snarare tvärtom. 
Verksamheten leder ofta till ökad uppmärksamhet kring barns skolvägar bland 
beslutsfattare. Projektet utförs ofta som en kombination av fysiska och 
beteendepåverkande åtgärder, såsom man till exempel gör när påtalade 
trafiksäkerhetsproblem ska lösas – det är sällan antingen eller. I många sammanhang 
påtalas också möjliga synergieffekter vid kombination av kommunikativa och 
fysiska åtgärder. 

• Medverkan av föräldraambassadörer (föräldrar som deltagit i vandrande skolbuss) 
eller en aktiv föräldraförening underlättar när satsningen introduceras. Ofta är det 
enklare att genomföra en beteendeförändring om man sett att någon, som man kan 
identifiera sig med, har klarat av att göra det. 

• Potentiella hälsovinster hos barnen tycks vara det argument som fungerar bäst. 
Miljövinsterna är för diffusa och svårgreppbara medan vinsterna för trafiksäkerheten 
redan är uppenbara. 

• För att upprätthålla barnens intresse och motivation kan med fördel tävlingar i att 
gå eller cykla så mycket som möjligt anordnas.  

 
Uppföljning 

• Återkoppling, att medvetandegöra resultatet, är nödvändigt för att uppnå en 
bestående beteendeförändring.  
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Sett till de fyra ovan nämnda momenten i arbetsprocessen bedöms därför följande vara de 
avgörande faktorerna för hur väl en satsning fungerar. 

• Säkra skolvägar  
• Stöd och engagemang från kommun, rektor och lärare 
• Dialog, framförhållning och lyhördhet 
• Information till föräldrar innan vanor kring skjutsning skapats 
• Introduktion av vandrande skolbuss som komplement till fler åtgärder 
• Medvetenhet om att det tar tid, behovet av tålamod.   

 
Forskning visar att det är svårt men inte omöjligt att påverka beteenden med information. 
Introduktionen av vandrande skolbussar har många gånger resulterat i ett minskat 
skjutsande och en förändring av resvanorna, varför fortsatta satsningar kan rekommenderas. 
 
Som exempel på ytterligare strategier föreslås framtida försök med vandrande skolbussar 
omfatta ett helhetstänkande i kommuners arbete för ett hållbart resande. Små barns resor 
till skolan styrs till stor del av föräldrarnas resor till sina arbeten varför dessa resor med 
fördel bör uppmärksammas. Bland annat skulle en satsning på vandrande skolbussar kunna 
kombineras med konceptet ”testresenär” där vanebilister ges tillgång till gratis 
kollektivtrafik under en period för att förhoppningsvis upptäcka fördelar med ett mer 
miljövänligt färdsätt. Bland de intervjuade efterfrågas också en större satsning på nationell 
nivå för att tydligare markera vilket färdsätt som är det eftersträvade ur ett 
samhällsperspektiv.  
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Summary 
Most children in Sweden walk to school, but in the past few years the number of young 
children being driven to school in private cars has increased. Each morning, during a short 
period of time, the traffic situation outside many schools has become problematic resulting 
in decreased traffic safety and increasing environmental problems. Children are also 
deprived of the chance to explore their neighbourhood and they do not get daily exercise. 
To try to set a new trend, parents and children are introduced to the concept of Walking 
School Buses, where parents take turns in walking their own and others’ children to school. 
To make this possible, an inventory of the route to school is recommended in order to 
ensure traffic safety for the children.  
 
Walking School Buses have many benefits. For example, more people walking result in 
fewer cars in the vicinity of the school hence increasing traffic safety. Children walking to 
school also practise traffic safety behaviour on a regular basis. Environmentally, exhaust 
emission decrease when car trips are replaced by walking. Moreover, parents participating 
in Walking School Buses tend to alter their own travel behaviour and continue by foot or 
public transport to work. Children in Walking School Buses also get used to walk which in 
turn affects their travel behaviour in general. Beside the fact that walking and daily exercise 
is good for children’s health, research has found that children who walk to school are more 
alert and ready to learn. According to the parents Walking School Buses also have social 
benefits such as getting to know their children’s friends and their parents. Furthermore, 
they notice that their children become more independent, responsible and better at 
managing their own time. However, like for other communication projects, difficulties 
have been encountered when trying to convince the target group to change their behaviour.  
 
This thesis studies the strategies and mechanisms that are important when trying to 
motivate a behavioural change among parents and their children. Five Swedish 
municipalities were interviewed about their experience and approach when introducing 
Walking School Buses. The result of the study was compared with previous research about 
communication, behaviour, travelling habits and other factors that can be assumed to have 
effect on the success of the introduction of Walking School Buses. 
 
This study has identified four phases in the process of implementing Walking School Buses 
– Preparation, Organisation, Implementation and Follow-up. The experiences of the 
interviewed parties can briefly be summarised as follows. 
 
Preparation 

• Precise and realistic goals are necessary to coordinate and specify the aim of the 
project. 

• Municipality, schools and parents must mutually agree on the dilemmas with the 
current traffic situation. 

• An inventory of the traffic safety along the children’s routes to school must be 
made. 

• It is beneficial to focus the efforts on the youngest pupils (6-8 years old) as driving 
in such families tend to be more frequent. Also, these parents are likely to be more 
easily affected as they have not yet created a routine regarding the journey to school. 
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Organisation 
• It is crucial to have a generous time perspective as behavioural changes tend to take 

time. 
• Cooperation among different municipalities is helpful as it is allows for exchange of 

experiences, ideas and strategies. 
• Anchorage and involvement of both head of school and teachers are important, as it 

ensures that traffic issues are prioritised within education and when discussing the 
issues with the parents. 

• Planning ahead and introducing the project well in advance is crucial, especially in 
the contact with schools. 

 
Implementation  

• It is important that information is communicated through dialogue, with a keen ear 
to the needs of the parents. A dialogue will ensure mutual understanding about the 
advantages and disadvantages with the Walking School Buses. 

• The idea of Walking School Buses is preferably presented to the parents along with 
other suggestion on how to improve the traffic situation in order for all to be able 
to contribute to some extent. 

• Interviewed municipalities all concluded that projects with Walking School Buses 
increase attention on children’s routes to school. 

• Participation of parents who previously have been involved in a Walking School 
Bus is helpful when introducing the concept, as it is usually easier to accomplish a 
behavioural change if one can see that someone with a similar background have 
managed to do it. 

• Potential health gains for the children seem to be the most effective argument when 
encouraging parents to try the concept of a Walking School Bus. 

 
Follow-up 

• Feedback to parents and children, to acknowledge the result of their efforts, is 
necessary to achieve a lasting behavioural change. 

 
Based on the experiences summarised above, the following can be regarded as crucial 
aspects in order to achieve a behavioural change. 

• Safe routes to school 
• A major devotion from the schools and municipality involved.   
• Continuous dialogue, planning in advance and perceptiveness. 
• Information to parents before they have created a routine regarding the journey to 

school 
• Introduction of Walking School Buses as a complement to other measures. 
• Awareness of that behavioural change tends to take a long time. 

 
 
Research has shown that it is difficult but not impossible to change people’s travelling 
behaviour through communication and information. The introduction of Walking School 
Buses has resulted in fewer children being driven to school in private cars, hence the reason 
why further efforts are recommended.  
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Recommendations for future efforts with Walking School Buses include a more 
comprehensive work in the municipalities within the area for sustainable travelling. 
Younger children’s journeys are to a great extent depending on their parents’ trips to work, 
why these journeys preferably should be focused on For example, the introduction of 
Walking School Buses could be combined with “test-travellers”, where habitual drivers are 
given the opportunity to use public transport for a certain period of time to be able to 
discover the advantages of a more environmentally friendly way of travelling. In addition, 
the interviewed parties request nation-wide guidelines for children’s trips to school, that 
clearly state which way of travelling is preferred for from a societal perspective. 
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1 Inledning 
 

”När jag var barn fick jag gå en mil i uppförsbacke, i båda riktningarna, 
i snöstorm, året runt.” 

 
Så kan det låta när den äldre generationen berättar om sin skolväg, med en sanningshalt 
som onekligen är diskutabel. I dagens Sverige ser det hur som helst annorlunda ut. Trots att 
de flesta eleverna går eller cyklar till skolan märks sedan en tid tillbaka en tydlig trend där 
andelen barn som skjutsas till och från skolan av sina föräldrar ökar. Det leder till att 
trafiksituationen utanför skolan blir besvärlig. Under en kort period varje morgon trängs 
bilar och barn under stressade förhållanden med minskad trafiksäkerhet och ökade utsläpp 
av luftföroreningar i barnens närhet som följd. (Malmberg, 2004) 
 
För att försöka bryta trenden, och hantera den problematiska trafiksituationen vid skolorna, 
har kommuner och skolor i Sverige arbetat för att introducera vandrande skolbussar. 
Vandrande skolbussar är ett organiserat samgående där föräldrar turas om att följa barnen 
till skolan (Daryani, 2007). Konceptet kommer ursprungligen från Storbritannien där 
ökningen av skjutsandet varit kraftigare, mellan 1971 och 1990 har andelen barn som 
promenerar till skolan minskat från 80 till 15 procent (Gummesson, 2003). 
 
Hur väl satsningen på vandrande skolbussar fallit ut, och hur många föräldrar och barn som 
verkligen lagt om sina resvanor har dock varierat mellan olika skolor. Avsikten med den här 
rapporten är därför att undersöka vilka faktorer som är viktiga att uppmärksamma vid 
kontakten med skolor, föräldrar och elever. Genom att öka förståelsen för de mekanismer 
som påverkar människors resvanor är förhoppningen att identifiera vilka strategier som kan 
vara fördelaktiga att fokusera på när man vill främja ett mer hållbart resande avseende yngre 
barns resor till skolan. Forskningsläget inom beteendepåverkan och kommunikation, 
drivkrafterna bakom val av färdsätt, synen på barns självständiga mobilitet och 
trafiksäkerhet är exempel på områden som ämnas kartläggas i rapporten. 
 

1.1 Problembeskrivning 
Från att ha varit en marginell företeelse har skjutsandet till skolorna på många platser blivit 
ett problem. Vid en del skolor kan det handla om att fler än hälften av barnen reser med 
bil. Ökningen gäller främst barnen i 6 - 8-årsåldern. Föräldrar som intervjuats om 
anledningen till att de skjutsar nämner att de upplever att trafikmiljön är osäker (Stensson, 
2003). I Lund visade föräldraenkäter att 40 procent av föräldrarna uppger att trafikriskerna 
är anledningen till att de skjutsar (Lönngren, 2002). Många menar även att de ändå ska 
vidare till jobbet och ligger skolan på vägen blir det smidigast så. Andra orsaker kan vara att 
man tycker att barnen är för små, att det är för långt att gå eller att man helt enkelt 
bedömer att man inte hinner på något annat sätt (Stensson, 2003). Ytterligare en förklaring 
till ett ökat skjutsande misstänks även vara att också sexåringar numera går i grundskolan. 
På förskolor ses skjutsandet som en naturlig del och den ”dagiskulturen” följer med 
sexåringarna och deras föräldrars resvanor in i skolvärlden. Dessutom får man numera välja 
skola själv, samtidigt som det finns fler friskolor, vilket gör att fler barn behöver skjutsas. 
Kommunen är inte skyldig att ordna med skolskjuts om det finns plats för barnet i en mer 
närbelägen skola. (Abelsson & Båge, 2001) 
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Vid en del skolor utgör bilar som släpper av eller hämtar barn 80 procent av den totala 
trafiken i skolans närområde när skolan börjar. De många bilarna gör att trafiksäkerheten 
minskar runt skolorna, vilket gör att fler känner oro för barnens säkerhet. Trafikstudier vid 
skolorna visar att föräldrar stannar på olämpliga ställen, kör oförsiktigt och för fort och 
därför ofta är de själva som utgör det största trafiksäkerhetsproblemet. Beteendet leder till 
en negativ spiral där fler och fler väljer att skjutsa sina barn till skolan. Skjutsningen har 
också negativa effekter för miljön och barnens hälsa när utsläppen av föroreningar kring 
skolan ökar kraftigt (Abelsson & Båge, 2001). En bidragande orsak härtill är att de flesta 
barn har kort resväg (Nilsson, 2000) och motorn därmed inte hunnit bli varm när man 
kommer fram till skolan och katalysatorn inte börjat fungera varför avgaserna kommer ut 
fullständigt orenade vilket illustreras i figur 1 (Hådell, 2007). Avgaserna innehåller bland 
annat kväveoxider, kolväten och kolmonoxid som ger upphov till problem med luftvägar 
och andningsorgan främst på lokal och regional nivå (Ericsson & Ahlström, 2008). Barn är 
dessutom känsligare för luftföroreningar än vuxna då deras luftvägar är trängre. Barn andas 
också fortare och har större syreupptag i relation till sin kroppsstorlek än vuxna varför 
skjutsningen är negativ ur hälsosynpunkt (O’Brien, 1999). Till följd av ökad skjutsning går 
barnen dessutom miste om välbehövlig motion (Sustrans, 2003). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figur 1, Diagrammet visar hur utsläppen av kolväten varierar för fyra olika biltyper. De högsta staplarna visar 
utsläppen som genereras innan katalysatorn börjat fungera. De knappt synbara staplarna visar utsläppen vid 
olika körmönster när motorn är varm (Hådell, 2007). 
 

1.2 Bakgrund 
Tidigare har man ansett att lösningen på trafikproblem är ny eller förändrad infrastruktur, 
men under senare år har forskning visat att det ofta inte är möjligt att bygga bort 
problemen. Andra lösningar måste till och ett sätt att hantera situationen är att använda 
alternativa färdmedel såsom cykel och kollektivtrafik i större utsträckning 
(Naturvårdsverket, 2008). Framför allt i tätorterna brukar möjligheterna att byta färdsätt 
vara goda, eftersom avstånden vanligen inte är så stora (Vägverket, 2006). Arbetssättet 
betecknas Mobility Management eller hållbart resande. Mobility management skiljer sig 
från traditionell trafikplanering genom att istället för att tillgodose efterfrågan på rörlighet 
försöka påverka och ifrågasätta behovet. På så vis är det ett efterfrågeorienterat angreppssätt 
som syftar till att öka hållbar tillgänglighet genom att uppmuntra användande av 
miljöanpassade färdsätt, begränsa behovet av motoriserat resande och öka effektiviteten i 
transporterna. Det innefattar kunskaps-, attityd- och beteendepåverkan som gör att 
användningen av den fysiska infrastrukturen utnyttjas bättre och effektivare. Man kan även 
uttrycka det som att man avser att påverka resan eller transporten innan den börjat (MM, 
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2008). Typiskt för åtgärder av typen Mobility Management är att de ofta startar som ett 
sätt att få ordning på trafikens miljö- och trängselproblem, men sedan visar sig ha goda 
effekter på exempelvis säkerhet, hälsa och ekonomi (Björk, 2005). 
 

1.3 Syfte 
Syftet med denna rapport är att identifiera och undersöka erfarenheter, framgångsfaktorer 
och hinder kopplat till de metoder som används för att etablera vandrande skolbussar som 
ett naturligt och accepterat resealternativ samt att kartlägga konceptets utbredning i Sverige.  
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2 Metod 
Rapporten baseras på en litteraturgenomgång och en undersökning. 
Litteraturgenomgången omfattar böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter från 
myndigheter och behandlar teori knuten till vandrande skolbussar och tidigare erfarenheter 
från såväl Sverige som utlandet. Undersökningen utgörs av en kvantitativ del bestående av 
en enkätundersökning bland Sveriges alla kommuner, samt av en kvalitativ del med 
intervjuer med kommunansvariga, skolpersonal och föräldrar som arbetat med vandrande 
skolbussar. 
  
En utförligare redogörelse av förfarandet vid undersökningarna återfinns i kapitel 8 och 9 i 
anslutning till presentationen av resultaten. 
 

2.1 Avgränsningar 
Att hjälpas åt och promenera tillsammans till skolan med sina barn är egentligen inget nytt, 
man har bara inte kallat det för något speciellt (Nilsson, 1999). Undersökningen avser dock 
endast att beröra vandrande skolbussar som startats efter en informationskampanj av något 
slag eftersom det är beteendepåverkansförfarandet som är av intresse. Någon egen 
utvärdering av kommunernas arbete genomförs inte, slutsatserna om eventuella 
framgångsfaktorer baseras på kommunernas egna redogörelser för deras verksamhet.  
 
Med barn avses, där inget annat anges, i enlighet med Barnkonventionen alla människor 
under 18 år. 
 

2.2 Disposition 
Uppsatsen inleds med en kort presentation av begreppet vandrande skolbussar och 
konceptets förekomst i utlandet. Därefter diskuteras trafik, miljö och hälsa i kapitel 4-6 
följt av ett teoriavsnitt om beteendepåverkan och kommunikation. Undersökningarna som 
genomförts presenteras i kapitel 8-10 och diskussion och slutsats avslutar uppsatsen i 
kapitel 11. 
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3 Vandrande skolbussar 
Vandrande skolbussar, eller gåtåg som det också kallas, är ett organiserat samgående där 
föräldrar eller andra vuxna turas om att följa egna och andras barn till skolan (Daryani, 
2007). Begreppet vandrande skolbuss är en översättning från engelskans Walking School 
Bus (Nilsson, 1999), och idén med vandrande skolbussar kommer ursprungligen från 
Brittiska Hertfordshire county (Travelwise, 2008). Bakgrunden är en trend bland 
västerländska länder där man under de senaste decennierna sett en ökning av andelen barn 
som skjutsas till skolan. Undersökningar i USA visar exempelvis att för 30 år sedan gick 
eller cyklade två tredjedelar av barnen till skolan. År 2005 däremot reste drygt 80 procent 
med bil eller skolskjuts (Parisi & Hondorp, 2005). I den Australiensiska delstaten South 
Australia uppskattas 70 procent av eleverna mellan 5 och 12 år skjutsas till skolan med bil, 
samtidigt som studier visat att antalet resor till skolan till fots har halverats sedan mitten av 
åttiotalet (TravelSmart, 2008). Som förklaring till ökat skjutsande nämns brist på 
trafiksäkerhet för fotgängare (Zaccari, 2002) och ökade trafikmängder utanför skolorna 
(NTF, 2007). Ironiskt nog är det just det ökande skjutsandet som gör att trafiksituationen 
förvärras, vilket leder till att ännu fler väljer att skjutsa sina barn (Collins & Kearns, 2005).  
 

3.1 Förekomst i andra länder 
En sökning på Google resulterar i över 54 000 träffar på orden ”walking school bus”. 
Länder såsom Kanada, Storbritannien, USA, Nya Zeeland och Australien har alla arbetat 
med åtgärden på ett eller annat sätt, ofta som ett led i en satsning på barnens skolvägar 
(Kingham & Ussher, 2005). Syftet är vanligen hälsoskäl, en strävan att öka trafiksäkerheten 
och att minska miljöbelastningen.  
 
Upplägget för Vandrande skolbussar ser lite olika ut världen över. Medan det i Sverige 
vanligtvis är föräldrar som turas om att gå med barnen (Daryani, 2007) är det i Nya 
Zeeland mer vanligt med volontärer (Mackett et al, 2003). I Storbritannien säkerställs att 
föräldrar och volontärer i de vandrande skolbussarna är lämpliga för uppgiften genom 
avstämningar mot polisregistret (Collins & Kearns, 2005). 
 
I Storbritannien sammanställer man School Travel plans (Mackett et al, 2003) i samarbete 
med de lokala myndigheterna. Planen omfattar säkerhet och hälsa och identifierar 
potentiella förbättringar längs med skolvägen för att lösa problem som kan bidra till att 
föräldrar väljer att skjutsa sina barn. Syftet med planen är att säkerställa ett kontinuerligt 
arbete med säkra skolvägar, och utgör en referenspunkt för förändring (Sustrans, 2007). I 
en litteraturstudie där resultaten av dylika resplaner i Holland och Storbritannien 
sammanställdes indikerades att potentialen i att minska andelen bilresor till och från skolan 
ligger mellan 10 och 20 procent (Brundell-Freij, 2007).  
 
I USA arbetar man med Safe Routes to School som syftar till att öka möjligheterna för yngre 
elever att ta sig till skolan på ett säkert sätt. Strävan är att förbättra trafikmiljön i barnens 
närområde och öka trafiksäkerheten (Marchetti et al, 2007). En Nya Zeeländsk 
motsvarighet är Safe Journeys Coalition i Auckland som syftar till att uppmärksamma, 
utreda och hantera lokala trafiksäkerhetsproblem (Mackett et al, 2003). I Australien finns 
samarbetsorganisationen TravelSmart Australia med avsikt att samordna åtgärder som syftar 
till att förmå australiensarna att använda privat bil i minskad utsträckning (TravelSmart, 
2008). 
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International Walk to School  
Den 4 oktober 2000 anordnades den första International Walk to School Day med sju 
deltagande länder, däribland Storbritannien och USA. Sedan dess har fler länder anslutit 
och 2005 deltog 37 länder. 2006 organiserades den första International Walk to School 
Month där syftet är att man ska promenera hela oktober månad, något som 42 länder 
deltog vid under 2007 års upplaga, däribland Sverige, Tyskland, Kuba och Kenya. Utöver 
att skapa ett jippo som samlar barn för att promenera till skolan, syftar satsningen till att 
uppnå en permanent förändring i samhället världen över. Exempel på målsättningar är att 
uppmuntra till fysisk aktivitet, öka vetskapen om hur tillgängligt samhället är för 
fotgängare, återerövra gator och torg, öka miljömedvetenheten, samt att minska trafik, 
utsläpp och hastigheter utanför skolorna. (iwalk, 2008) 
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4 Trafik 
Dagens vägtransportsystem är inte alltid anpassat efter barns förmåga att hantera 
trafiksituationen vilket begränsar deras fria rörlighet och minskar trafiksäkerheten 
(Vägverket, 2004). I FN:s konvention för barns rättigheter, även kallad Barnkonventionen, 
fastslås att politiker, myndigheter och domstolar i beslut om barn alltid ska utgå från 
barnets bästa (artikel 3, Barnkonventionen). I transportpolitiska sammanhang medför det 
att barns behov ska ligga till grund för beslut som fattas om transportsystemet något som 
preciseras i proposition 1997/98:56 Transportpolitik för en hållbar utveckling (Gummesson, 
2005). Barn är, på samma sätt som äldre och funktionshindrade, starkt beroende av 
transportsystemets egenskaper och effekter. Ett Tillgängligt transportsystem och Säker trafik 
är två av Riksdagens totalt sex transportpolitiska mål där barns behov därför bör vara 
vägledande när transportsystemet utformas (Vägverket, 2008a). För barn handlar delmålet 
om tillgänglighet att de ska kunna ta sig till skola och fritidsaktiviteter utan att vara 
hänvisade till att bli skjutsade. Säker trafik innebär ur ett barnperspektiv att inget barn ska 
dödas, skadas allvarligt eller uppleva otrygghet längs med skolvägen på grund av brister i 
vägtransportsystemet. (Gummesson, 2005).  
 
Vandrande skolbussar har potential att bidra till att ovan nämnda mål uppfylls. 
Utvärderingar av vandrande skolbussar i Sverige och utomlands visar exempelvis på möjliga 
trafiksäkerhetsvinster. Barn som går till skolan med en vuxen får träning i hur man uppför 
sig i trafiken och ökad erfarenhet av trafiksystemet (Daryani, 2007; Nilsson, 2006; Ross & 
Butera, 2004). I de fall där antalet bilar utanför skolan reducerats uppger också barnen 
själva att det känner sig säkrare (Daryani, 2007). Många studier har dessutom påvisat en 
tydlig koppling mellan trafikvolym och olycksrisken för barn (Roberts et al, 1995). I en 
dansk undersökning har konstaterats att när antalet fotgängare och cyklister ökar minskar 
samtidigt olycksrisken per kilometer (Underlien Jensen, 1998).  
 

4.1 Trafikutvecklingen och barns förmåga 
År 1945 var 50 000 bilar registrerade i Sverige (Holmberg & Hydén, 1996). 2008 var 
motsvarande siffra 4,3 miljoner bilar vilket är ungefär 2 personer per bil (Melkersson, 
2007). Den explosionsartade ökningen av antalet fordon efter andra världskrigets slut 
minskade de oskyddade trafikanternas rörelseutrymme och miljöerna anpassades i allt större 
utsträckning till bilismen (Sandels, 1981). Trafik- och stadsmiljöer förändrades och 
påverkade barns möjligheter att leka och röra sig fritt i sin omgivning (NTF, 2007). Man 
ansåg då att om man lärde barn ett trafiksäkert beteende skulle de lära sig hantera trafiken, 
ett synsätt som kom att omvärderas i samband med att Stina Sandels’ forskning om barn 
och trafik presenterades i slutet av 1960-talet. Sandels (1967) visade att barns bristande 
förmåga inom många områden gör att de aldrig kan förväntas anpassa sig fullt ut till det 
komplicerade trafiksystemet. Sandels forskning bidrog till att Sverige under 1960-talet 
började bygga trafikseparerade områden efter en strategi som blivit känd som SCAFT1, 
riktlinjer för stadsplanering framtagna av Chalmers Tekniska Högskola i Göteborg 
(Englund, 1998). Varje trafikslag fick sitt eget trafiknät med lämpligt avsedd hastighet och 
måttkrav och planskilda korsningar (Spolander, 1999). Syftet var att öka trafiksäkerheten 
för oskyddade trafikanter genom framsynt stadsplanering (Artists, 2005). Sedan dess har 
riktlinjerna för trafikplanering reviderats men trafiksepareringen bedöms fortfarande vara 

                                                 
1 Stadsbyggnad Chalmers Arbetsgruppen För Trafiksäkerhet 
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bidragande anledning till att antalet barn som omkommer i trafiken minskat sedan 60-talet, 
trots ökningen av biltrafiken. Under 1960-talet omkom i snitt 185 barn varje år i trafiken 
(Gummesson, 2005), en siffra som de senaste åren legat mellan 20 och 30 barn. Ytterligare 
en förklaring tros dock vara att färre barn än tidigare tillåts röra sig på egen hand i trafiken 
(Roberts, 1993). 
 

4.2 Barn utgör en utsatt grupp i trafiken 
Som Sandels forskning visade har barn en begränsad förmåga att avläsa och förstå en 
trafiksituation och orsakerna till det är flera (Trafikskyddet, 2006; Englund, 1998). Barns 
fysiska förutsättningar är sämre eftersom de är korta till växten och därmed är svåra att se 
samtidigt som barnen själva har dålig översikt. Deras hörsel och syn är heller inte fullt 
utvecklad förrän vid tolv års ålder (Johansson, 1993). Kognitivt sett har barn sämre förmåga 
att bedöma hastighet och avstånd. Dessutom är barn just barn och agerar ofta impulsivt. 
Bara 60 procent av sexåringar kan avbryta vad de påbörjat inom en sekund. Forskning visar 
även att barn under sex år har svårt att se saker från någon annans perspektiv vilket gör det 
svårt för dem att förstå hur exempelvis en förare tänker och agerar (Elvik & Vaa, 2004). 
Barn har dessutom svårt att generalisera sina kunskaper och bedöma situationer som inte är 
exakt de som man tränat på. En annan orsak till barns ökade risk i trafiken som diskuteras 
är att de är nybörjare. Små barn är nybörjare på att gå, och på samma sätt är de nybörjare 
när de börjar cykla respektive åka moped senare i livet (Englund, 1998; Abelsson & Båge, 
2001). Synen på barn som icke trafikmogna före tolv års ålder börjar emellertid ifrågasättas. 
Olycksdata visar att skillnader i barns mognad och förmåga kan variera mer än skillnaderna 
mellan åldersgrupperna (NTF, 2007).  
 
Trafikolyckor utgör den i särklass största faran för barn under 15 år när det gäller olyckor 
med dödlig utgång. 60 procent av barnolycksfallen för barn under 15 år är trafikolyckor. 
De flesta av olyckorna sker med barnen som passagerare, i medeltal 23 dödade barn per år 
under perioden 1990-2000. Medeltalet för barn som fotgängare i dödsolyckor var 11 per 
år. Dödsolyckor med barn som fotgängare är enligt Vägverkets djupstudier 
utrusningsolyckor som beror på impulsiva handlingar från barnens sida (NTF, 2007). 
Ungefär 3500 barn i åldrarna 0-17 år skadas varje år så allvarligt i trafiken att de måste 
uppsöka vård (Vägverket, 2008b). Statistiken kring lindrigt respektive svårt skadade är 
emellertid av sämre kvalitet eftersom alla olyckor inte kommer till polisens kännedom 
samtidigt som det ibland är svårt för polisen att avgöra om skadorna ska klassas som 
lindriga eller svåra (SIKA, 2006). Jämförs antal förlorade levnadsår eller år med försämrad 
hälsa orsakar trafikskadorna avsevärt värre konsekvenser än någon av de allvarligaste 
sjukdomarna (Vägverket, 2003). 
 
En studie från VTI2 konstaterar att skolelevernas risk att skadas vid en trafikolycka är 50 
procent högre under skoldagar jämfört med motsvarande tid då eleverna är lediga. Flest 
skadas kring klockan 8 på morgonen respektive inom tidsperioden 15-17, alltså när de ska 
till och från skolan. Om morgnarna sker 3-4 gånger fler olyckor på skoldagar jämfört med 
när det inte är skoldag. Det är också då personbilarnas trafikarbete är som störst. (Thulin, 
2000) 
 

                                                 
2 VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 
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4.3 Barns möjlighet till trafikträning 
När förståelsen om barns förmåga och beteende i trafiken ökade i samband med Sandels 
forskning och det stod klart att utbildning aldrig kan vara den enda åtgärden, förändrades 
trafikutbildningen i skolan. Från att ha varit teoretisk med fokus på lagar och regler i 
kombination med praktisk träning sänktes förväntningarna på vad barn ansågs kunna lära 
sig (Englund, 1998). En utvärdering av NTF3:s Barnens Trafikklubb i mitten av 90-talet 
som visade att deltagande barn hade 67 procent högre risk att vara med om en trafikolycka 
jämfört med barn som inte deltog gjorde att barns möjlighet till trafikträning ifrågasattes på 
nytt (Gregersen & Nolén, 1994). En övertro på barnens trafikförmåga som lett till en högre 
grad av risktagande diskuterades som förklaring till resultatet (Vägverket, 2008c). Samtidigt 
visade en utvärdering av Norges motsvarighet, Barnas Trafikklubb, att medlemmarna hade 
en 30 procent lägre risk att vara med i en trafikolycka. Trots de uppenbara svårigheterna i 
att utvärdera och uppskatta möjligheterna för trafikträning hos barn rekommenderar Briem 
& Bengtsson (1998) i sin forskning om barns beteende i trafik dels att hålla små barn borta 
från farliga trafiksituationer, men också att träna barnen i autentiska situationer. De 
understryker att barn aldrig helt kan isoleras från potentiellt farliga trafiksituationer och 
därför bör tränas i kunskaper som gör att de kan hantera dem. Även andra studier indikerar 
att konkreta erfarenheter kan ge konceptuell förståelse, alltså att praktisk träning ger bästa 
resultat - i synnerhet när barnen själva initierar lärandeprocessen. Man har sett att barn från 
5 års ålder kan tillgodogöra sig trafiksäkerhet som fotgängare om träning har skett i små 
grupper under överinseende av en vuxen (Department of Transportation, 2002). Inom det 
svenska skolväsendet fastslår Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmen – Lpo94 att rektorn vid varje skola har ansvar för att kunskapsområdena 
miljö och trafik integreras i undervisningens olika ämnen. Enligt en utredning råder dock 
viss oklarhet kring i vilken utsträckning trafikutbildning ska ges i grundskolan samt vilka 
målen är inom kunskapsområdet trafik (Skolverket, 2004). Med stöd från Vägverket drivs 
projektet Forska och lära i närsamhället i ett stort antal skolor i landet. Det övergripande 
målet med projektet är att ge eleverna kunskap om samhället och trafiksystemets 
uppbyggnad så att de kan, vill och vågar medverka i arbetet för ett långsiktigt hållbart 
samhälle (Vägverket, 2008d). 
 

4.4 Barns resemönster 
2007 initierade Vägverket en undersökning av barns, i åldrarna 6-16 år, resvanor. 
Sammanställningen visade bland annat att barn genomför i snitt 3,1 resor per dag och att 
det vanligaste färdmedlet är cykel följt av bil som vardera står för ungefär en tredjedel av 
resorna (Schmidt & Neergaard, 2007). Det kan jämföras med SIKA4s resvaneundersökning 
av samtliga ålderskategorier, där det framgår att drygt 60 procent av alla resor genomförs 
med bil (Melkersson, 2007). De flesta av barnens resor görs till skola, fritids och daghem, 
för barn mellan 6 och 9 år motsvarar det drygt två tredjedelar av det totala resandet per dag 
(Thulin, 2000). Analysen visar vidare att storlek på ort, typ av område och typ av boende 
(villa eller flerfamiljshus) påverkar val av färdmedel och antalet resor som genomförs. I stora 
och mellanstora städer går och cyklar barn i större omfattning, medan barn på landsbygd 
oftare tenderar att åka bil och buss. Även inom tätorten märks en differentiering där fler går 
och cyklar ju närmare stadskärnan man bor. Det som enligt undersökningen påverkar i 
vilken grad barnen själva tillåts gå eller cykla på egen hand är barnens ålder, var de bor och 

                                                 
3 NTF, Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande 
4 SIKA är Statens institut för kommunikationsanalys. 
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hur de upplever trafiken. Nästan inga barn får gå och cykla själva i 6-årsåldern. En 
brytpunkt noterades vid elvaårsåldern då fyra av fem barn får gå och cykla själva till skolan 
(Schmidt & Neergaard, 2007).  
 
Nationella undersökningar visar att det vanligaste sättet att ta sig till skolan är att gå, men 
vid enskilda skolor kan fördelningen mellan färdsätten se annorlunda ut. Enligt VTI5 åker 
endast 14 procent av barnen i grundskolan bil, medan undersökningar genomförda av 
Stockholm stad indikerar att motsvarande siffra i Stockholm ligger kring i genomsnitt 20 
procent (Brundell Freij, 2007). Andra studier visar på skillnader mellan vinter och sommar. 
Skillnaderna är också stora beroende på barnets ålder, och det är främst på lågstadiet som 
barn skjutsas. I den gruppen är bil det vanligaste färdmedlet, se figur 2 (Broo et al, 2006).  
 

 
 
Figur 2. Färdsättsfördelning (procent) för barns resor till skolan sommar och vinter (Broo et al, 2006). 
 
Majoriteten av alla skolbarn har mindre än 2 kilometer till skolan (Broo et al, 2006). De 
som väljer att promenera till skolan har sällan längre än så att gå. Vid en femtedel av 
resorna mellan hem och skola byter man färdsätt på hemvägen från skolan. Ofta blir man 
skjutsad dit men går eller åker buss hem. Hälften av barnens resor som 
personbilspassagerare till respektive från skolan var av den karaktären (Thulin, 2000). 
Främsta skälet till att skjutsa sitt barn är att det är praktiskt eller att trafiken längs skolvägen 
upplevs vara farlig (Broo et al, 2006). Andra studier pekar på att orsakerna är tidspress och 
bekvämlighet (Ljungqvist, 2005). I en undersökning i Lund framkom att medan 
föräldrarna menade att ökad trafiksäkerhet skulle få dem att skjutsa mindre, hävdade 
skolledningen att säkerheten var god och att problemet snarare var tidspress och lättja. Att 
föräldrarna påtalar trafiksäkerheten föreslås vara ett sätt att legitimera sitt skjutsande 
samtidigt som man ”går fri” från ansvaret (Lönngren, 2002). Tillberg (2001) noterade i en 
intervjustudie att miljöaspekten var något som inte alls beaktades när det gällde skjutsning 

                                                 
5 VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut 
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av barn. Bilinnehavet rättfärdigades snarare med barnens intressen och behov av skjutsning. 
Genomsnittlig restid till skolan är knappt tio minuter, oavsett färdsätt. En undersökning 
genomförd 2006 visade att restiden till skolan har ökat jämför med tre år tidigare (Broo et 
al, 2006).  
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5 Miljö 
Sverige har 16 miljökvalitetsmål, preciserade i 72 nationella delmål, som utgör riktmärken 
för hela landets miljöarbete med syfte att säkerställa god hushållning av naturresurserna och 
att främja människors hälsa (Naturvårdsverket, 2008). Det första målet, Begränsad 
klimatpåverkan, fastslår exempelvis att halten växthusgaser ska stabiliseras på en nivå som 
inte är farlig för människan (Miljömål, 2008). Utifrån målformuleringen sätter 
myndigheter och statliga instanser upp egna mål som vägledning för sin verksamhet. 
Vägverket har exempelvis specificerat målet till att genomföra åtgärder som leder till en 
minskning av utsläppen av koldioxid från vägtransportsektorn med minst 40 000 ton under 
2007 (Vägverket, 2008e).  
 
Inom transportsektorn har, som ett av de transportpolitiska målen, dessutom ett mål om 
God miljö formulerats vilket innebär att transportsystemet ska främja tillgången till natur 
och minimera buller och luftföroreningar till ofarliga nivåer (Gummesson, 2005). 
Vandrande skolbussar har en, om än liten, potential att medföra minskade utsläpp och kan 
därför ses som ett led i arbetet med att uppnå miljömålen som har anknytning till 
transporter. Utöver de direkta miljöeffekterna om föräldrarna väljer att låta bilen stå, visar 
svenska och internationella studier dessutom på andra positiva effekter med vandrande 
skolbussar. Flera undersökningar indikerar exempelvis att när barnen vänjer sig vid att gå 
och cykla blir detta ett naturligt färdmedelsval även vid andra resor (Sjolie & Thuen, 2002, 
Kingham & Ussher, 2007). Föräldrarnas resvanor kan också komma att påverkas om de 
väljer andra färdsätt än bil när de lämnat av barnen vid skolan och ska vidare till jobbet, 
något som framkommit i uppföljande intervjuer med föräldrarna (Daryani, 2007).  
 

5.1 Individens bidrag till miljöproblemen 
Utgivningen av Rachel Carsons bok Tyst vår 1962, då miljökonsekvenserna av 
bekämpningsmedlet DDT blev allmänt kända, anses utgöra startskottet för den ökande 
medvetenheten om att människans livsstil skapar bestående miljöproblem (Bernes, 1993; 
Jernelöv, 1996). Uppmärksamheten riktades då mot industrin och dess utsläpp, 
lättidentifierade punktkällor som skapade lokala problem. Insikten om att luftföroreningar 
kan färdas långt och skapa problem på såväl regional som global nivå kom först senare 
(Bernes, 1993). Åtgärderna inom industrin har sedan dess givit goda resultat och utsläppen 
har minskats radikalt. Istället har mer diffusa utsläppskällor börjat skapa problem – 
summan av enskilda individer och hushålls till synes harmlösa beteende skapar stora 
problem i naturen (Waldo, 2002). Boende, transporter och konsumtion bidrar till en 
mängd olika miljöproblem, såsom växthuseffekten, försurningen, övergödningen samt 
förekomsten av marknära ozon (Naturvårdsverket, 1996).  Vägtransporterna står 
exempelvis för en ökande andel, i dagsläget nästan 35 procent, av Sveriges totala utsläpp av 
växthusgasen koldioxid (Kågesson, 2004). Biltrafiken är dessutom den främsta orsaken till 
att luften i städerna fortfarande är mycket förorenad (Bernes, 1993). Hushållen står för 
nästan hälften av de utsläpp som bidrar till dessa problem. För att lösa dagens miljöproblem 
krävs således att alla enskilda individer bidrar och miljöanpassar sin livsstil (Waldo, 2002). 
 
Garett Hardin myntade uttrycket ”the Tragedy of the commons”- de allmänna 
tillgångarnas tragedi eller socialt dilemma - i en klassisk artikel i tidsskriften Science 1968. 
Med en gemensam betesmark som exempel illustrerade han hur ett individuellt rationellt 
beteende leder till ett irrationellt kollektivt resultat och ett överutnyttjande av gemensamma 



 22

tillgångar. (Gardner & Stern, 1996; Pihl, 2003) Resonemanget grundar sig på två 
förutsättningar, 
(a) att den enskilde individen ökar sin vinst mer genom ett egennyttigt än ett samverkande 
handlande utan hänsyn tagen till övrigas agerande men  
(b) agerar alla från ett egennyttigt perspektiv, drabbas alla av en förlust, varför alla individer 
vinner på att samverka. (Dawes, 1980) 
Tankegången kan tillämpas på valet av färdmedel. En enskild människas bilkörning till 
arbetet varje dag har en försvinnande liten effekt på växthuseffekt och miljöföroreningar. 
För individen är färdsättet kanske tidsbesparande och bekvämt och de personliga fördelarna 
överstiger de negativa effekterna för miljön. Problem uppstår dock när många människor 
resonerar och agerar på detta sätt, eftersom summan av de obetydliga miljöföroreningarna i 
förlängningen kan få allvarliga konsekvenser. (Biel, 1999) 
 

5.2 Bilismen ökar resandet 
I takt med att befolkningen har blivit rörligare i och med privatbilismens intåg har 
samhället utformats på ett sätt som i sin tur ställer krav på hushållens flexibilitet. Det är en 
samverkan mellan rörlighet, verksamhetskoncentration och boendeutspridning som 
anpassar sig efter varandra i en cirkulär process (Vilhelmsson, 1988). Bilismen driver på så 
sätt fram ett ökat bilberoende genom att avstånd och krav på snabba transporter ökar och 
det blir svårt att organisera sin vardag utan tillgång till bil (Waldo, 2002). I ett utspritt 
samhälle blir det därför svårare att byta till ett mer miljömässigt hållbart resande. Vad i 
hushållens resande som är utslag av fritt val respektive konsekvens av strukturellt tvång blir 
svårt att avgöra (Vilhelmsson, 1999). 
 
Klart är dock att resandet i Sverige ökar kontinuerligt. 2006 års prognoser indikerar att 
biltrafiken kommer öka med omkring två procent varje år under de fem kommande åren 
(Vägverket, 2006). Från att ha rest 10 km i snitt per dag på 1950-talet (OECD, 1998) reser 
svensken numera drygt 40 kilometer i snitt per dag. I genomsnitt färdas två tredjedelar av 
den sträckan med bil (Melkersson, 2007). Ungefär hälften av bilresorna är kortare än 5 
kilometer och i tätorterna uppskattas omkring 80 procent vara kortare än 3-4 kilometer. 
Eftersom resor kortare än 3 kilometer genererar en fjärdedel av alla utsläpp, men endast 
motsvarar 3 procent av total tillryggalagd sträcka, släpper dessa korta resor ut 11 gånger så 
mycket föroreningar per kilometer jämfört med längre resor (Nilsson, 1995). Bilresor till 
skolan är ett exempel på sådana korta resor (Vägverket, 2006).  
 

5.3 Barnfamiljens behov av bil 
Bilen är det färdmedel som svensken är mest positiv till. Bilen är också det mest använda 
transportmedlet oavsett vilken typ av resa det gäller, samt även oavsett kön, ålder och 
inkomstgrupp. Flexibilitet, fraktmöjligheter och restiden brukar nämnas som förklaring till 
uppfattningen om bilens suveränitet (Kvarnbäck, 1999; Spolander, 1999). Många upplever 
dessutom bilkörning som något roligt som ger frihetskänslor och möjlighet till avslappning. 
Bilen anses helt enkelt vara funktionell och välanpassad till människors behov (Bennulf et 
al, 1998). Biltillgången i hushållen är mest utbredd hos par med barn (96 procent) medan 
bara 66 procent av de ensamstående mammorna har tillgång till bil.  
 
Godskesen (2002) studerade barnfamiljers vardag och fann att bilen betraktas som det som 
får vardagen att fungera. Bilen kompenserar för den frihet och spontanitet som kanske 
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saknas i vardagslivet. Bristen på tid skapar önskemål om effektiva transporter och då åker 
man bil (Jensen, 2001; Waldo, 2002). I vilken utsträckning detta gör att brådskan i 
vardagslivet då minskar ifrågasätts av Jensen (2001) som menar att nya valmöjligheter 
istället öppnas som i sin tur leder till mer transporttid och ökad tidspress.  
 
Jönsson (2002) reflekterar på ett liknande sätt om att spara tid. 
 

 ”Antag att du har fem mil till arbetet, så att du kör bil tio mil om dagen. Det 
gör du kanske på ungefär en timme. Men tar det verkligen en timme att köra 10 
mil? Låt oss räkna efter (siffrorna är redan lite föråldrade, men proportionerna är 
korrekta). Det kostar ungefär 200 kronor att köra bil 10 mil. De 200 kronorna 
måste man arbeta ihop. Medelinkomsten per timme efter skatt är 50 kronor. 
Det tar alltså fyra timmar att få ihop pengarna till bilkörningen. Jamen, då tar 
det ju inte en timme att köra bil 10 mil utan 1 plus 4 timmar, det vill säga fem 
timmar! Då är ju medelhastigheten 20 km/h (avståndet 10 mil, det vill säga 100 
kilometer under fem timmar). Då kan man faktiskt lika gärna cykla!” 

Jönsson (2002, s. 14-15) 
 

Att delta i en vandrande skolbuss har dock potential att ge tidsvinster. Generellt sett 
upplever föräldrar att de sparar tid genom att delta i en vandrande skolbuss (Kingham & 
Ussher, 2007; Daryani, 2007). Många gånger tror man att det ska ta längre tid, men istället 
upplever de minskad stress på morgnarna (Collins & Kearns, 2005). Viktigt är dock att 
arbetet är jämnt fördelade mellan föräldrarna i gruppen, i annat fall går man miste om 
tidsbesparingen (Mackett et al, 2003). 
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6 Hälsa och sociala faktorer 
Svensk folkhälsopolitik utgår från elva målområden med fokus på livsvillkor, miljöer, 
produkter och levnadsvanor. Av dessa mål har tre bäring på försök med vandrande 
skolbussar. Ett av målen behandlar barn och ungas uppväxtvillkor och nämner exempelvis 
goda motionsvanor. Det femte målet berör miljö och vikten av att skapa en säker 
trafikmiljö. Det nionde målet handlar om fysisk aktivitet och behovet av att röra på sig mer 
i förskola, skola och under fritiden (Folkhälsoinstitutet, 2008). I Handlingsplan för goda 
matvanor och ökad fysisk aktivitet i befolkningen (FHI, 2005) skriver man att arbetet med 
barn och ungdomar i trafiken ska prioriteras och nämner även vandrande skolbussar som 
ett gott exempel.  
 
Enligt Läroplanen för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet – Lpo 94 
skall hälso- och livsstilsfrågor uppmärksammas samtidigt som skolan skall sträva efter att 
eleverna får daglig fysisk aktivitet. Skolan ansvarar även för att varje elev har förståelse för 
den egna livsstilens betydelse för hälsan och miljön (SFS, 1998). För att stödja skolornas 
hälsofrämjande arbete har regeringen inrättat NCFF, Nationellt centrum för främjande av 
god hälsa hos barn och ungdom. NCFF ska verka för att öka samverkan mellan universitet, 
myndigheter och organisationer samt sprida erfarenheter om forsknings- och 
utvecklingsprojekt. Organisationen anordnar bland annat, i samarbete med Säker och 
lekvänlig skolväg i Stockholms län, en nationell utmaning Gå och cykla till skolan. Tävlingen 
vänder sig till Sveriges låg- och mellanstadieskolor med uppmaningen att under två valfria 
sammanhängande veckor under september och oktober gå eller cykla till skolan. Tävlingen 
omfattar både elever och lärare och första pris är 10 000 kronor till skolan. Syftet är att 
inspirera fler att gå eller cykla mer och samtidigt främja trafiksäkerheten, hälsan och en god 
miljö. (NCFF, 2008) 
 

6.1 Vandrande skolbussar har positiva sociala effekter 
Att en promenad eller cykeltur till skolan främjar barnens hälsa verifieras vid utvärderingar 
av vandrande skolbussar runtom i världen. Många föräldrar med barn i vandrande 
skolbussar märker att barnens kondition förbättras (Kingham & Ussher, 2007). Forskning 
visar också att barn som promenerar till skolan har en avsevärt högre total nivå av 
hälsofrämjande fysisk aktivitet jämfört med barn som skjutsas med bil buss eller tåg 
(Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). Vardagsmotionen förbättrar muskelstyrkan, sänker 
stresshormonerna och stärker immunförsvaret (Vägverket, 2006). Barn som går eller cyklar 
till skolan utvecklar dessutom sin kroppsidentitet och motoriska förmåga och är också 
piggare och har lättare att lära när de kommer till skolan (Daryani, 2006; Mackett et al, 
2003; Abelsson & Båge, 2001).  
 
Utöver hälsovinsten har de sociala aspekterna visat sig vara en av de mest uppskattade 
fördelarna med vandrande skolbussar (Kingham & Ussher, 2007). När man promenerar 
tillsammans får föräldrar möjlighet att lära känna sina barns kompisar och barnen lär känna 
andra vuxna. Om skolbussen är klassöverskridande utökar barnen dessutom sina nätverk 
något som lärare menar kan leda till färre konflikter på skolan (Daryani, 2007). Kingham 
& Ussher (2007) visar också att barn som följs till skolan av föräldrarna får ökad kännedom 
om sitt närområde. Även om de till en början följs av föräldrar tenderar de att vid en yngre 
ålder få möjlighet att gå på egen hand eftersom föräldrarna känner sig trygga med att 
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barnen har kännedom om sin skolväg. Också att barnen promenerar med andra vuxna än 
sina föräldrar verkar bidra till ett mer självständigt rörelsemönster. 
 

6.2 Fysisk aktivitet gör gott 
Aldrig tidigare har människan haft så låga krav på fysisk aktivitet för sin överlevnad som nu. 
Från att ha varit en naturlig del av livet och en grundförutsättning för välbefinnande, har 
den teknologiska utvecklingen ersatt mycket av människans rörelse. Diskmaskin, bil, 
rulltrappa och fjärrkontroll minskar alla var för sig energiförbrukningen och den samlade 
effekten av de teknologiska hjälpmedlen blir betydande. Samtidigt består vårt fysiologiska 
behov av fysisk aktivitet. När inaktiviteten ökar, ökar också risken för sjukdomar såsom 
hjärt-kärlsjukdomar, fetma, typ 2-diabetes, psykisk ohälsa och cancer (Schäfer Elinder & 
Faskunger, 2006). Det finns ett klart samband mellan minskande fysisk aktivitet hos barn 
och ökande fetma hos barn (Kingham & Ussher, 2007). I västerländska länder har detta 
gett upphov till att barn uppvisat tecken på hälsorelaterade sjukdomar såsom hjärtproblem 
och diabetes (Sustrans, 2003). För barn utgör goda förutsättningar för utomhuslek och 
promenadmöjligheter till skola och fritidsaktiviteter viktiga tillfällen för fysisk aktivitet. 
Undersökningar visar att barns fysiska aktivitet har minskat kraftigt under senare tid 
(Vägverket, 2006). Att allt fler barn skjutsas till skolan har därför en negativ effekt på barns 
hälsa (Schäfer Elinder och Faskunger, 2001).  
 

6.3 Rörelsefrihet och trafikplaneringens effekter 
God tillgänglighet och rörelsefrihet är angeläget för barns välfärd och livskvalitet och är 
viktigt ur ett utvecklingspsykologiskt perspektiv (Englund, 1998). Barn som går eller cyklar 
på egen hand utvecklas till socialt självständiga individer med tilltro till sin förmåga att 
klara sig på egen hand (Abelsson & Båge, 2001). Enligt det transportpolitiska målet om 
tillgänglighet ska barn på egen hand kunna ta sig till sina målpunkter utan att utsätta sig för 
olycks- eller hälsorisker, känna sig rädda eller behöva färdas långa omvägar. Denna rättighet 
är emellertid ingen självklarhet. Genom förtätning vid bostadsbyggande och bilismens 
utveckling begränsas ofta barns möjlighet till fri rörlighet. Enligt en utredning om 
tillgänglighet i svenska städer kunde ungefär hälften av respektive stads gång- och 
cykelvägnät betecknas som ett trafiksäkert gångvägnät för barn. Andelen 7-12 åringar som 
bedöms kunna ta sig till närmaste skola på ett säkert sätt varierade mellan 3 och 36 procent 
beroende på stad (Reneland, 2004). Barnen blir då beroende av att föräldrarna kan ställa 
upp med skjuts och får därmed minskade möjligheter till vardagsmotion (Gummesson, 
2005).  
 
Också lokaliseringen av barnens aktiviteter påverkar möjligheten till självständigt resande. 
Det har skett en övergång från spontana aktiviteter i närområdet till fler organiserade i stora 
separata anläggningar. Exempelvis ägnade sig 1968 drygt hälften av 15 åriga pojkar åt 
spontana idrottsaktiviteter, såsom att spela fotboll nära hemmet. År 1984 var den siffran 
knappt 10 procent (Sveriges Nationalatlas, 1993). Tillberg (2001) konstaterade i en 
intervjustudie att barn i hushåll utan bil tilläts mer självständig rörelse jämfört med övriga 
barn. Exempelvis fick de cykla till platser som för föräldrar med bil ansåg det vara självklart 
att skjutsa till. 
 
I pedagogiska kretsar talar man om en ökande andel föräldrar som går under benämningen 
curlingföräldrar. Barnens väg blir sopad och hålls fri från hinder och de hämtas och lämnas 
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eftersom de helst ska kunna delta i alla möjliga aktiviteter - föräldrarna blir 
privatchaufförer. Eftersom barn och föräldrar under stor del av dagen är skilda åt i vardagen 
gör de sitt yttersta för att göra allt så bra som möjligt för sina barn och lindra sitt dåliga 
samvete. Hougaard (2005) menar att beteendet skapar servicebarn, som förväntar sig att få 
allt serverat, eller annorlunda uttryckt - ”ju mer vi hjälper barnen, desto mer hjälplösa blir 
de”. (Hougaard, 2005 s. 62). 
 

6.4 Upplevda faror begränsar rörelsefriheten 
Barns möjlighet att röra sig på egen hand beror också på föräldrarnas uppfattning om den 
fara deras barn utsätts för i trafikmiljön (Gummesson, 2003). I början av 1980-talet fick 94 
procent av lågstadiebarnen gå ensamma till skolan, en andel som sjunkit till 77 procent år 
2000 (Schäfer Elinder & Faskunger, 2006). En tredjedel av föräldrarna i en undersökning 
ansåg även att de själva hade bättre möjligheter att ta sig runt i sitt närområde när de var 
små jämfört med deras egna barn (Gummesson, 2005).  
 
Statistiskt sett är det oproportionellt många som känner oro för att drabbas i relation till 
hur många som utsätts för brott och olyckor. Sökandet efter trygghet kan synas obegränsat 
samtidigt som samhället troligen är säkrare än tidigare, och otryggheten man upplever 
snarare blir ett välfärdsproblem (Holmberg et al, 2008). Trots att många kommuner arbetar 
med att förbättra skolvägarna med hastighetssäkring och trafikseparering visar exempelvis 
utvärderingar att nästan hälften av föräldrarna upplever att deras barn har en osäker skolväg 
om de går eller cyklar. Främst är det trafiken som upplevs som farlig. Att skjutsa barnet blir 
därför alternativet till att låta det promenera då risken för trafikolycka eller att bli ofredad 
föreligger. Skjutsandet leder sedan till att ännu fler väljer att inte låta sina barn promenera 
till skolan vilket gör att sökandet efter säkerhet i förlängningen leder till otrygghet. Totalt 
sett, oavsett färdmedel, anser dock två tredjedelar att deras barn har en trygg skolväg. Det är 
emellertid en försämring jämfört med tidigare års undersökning (Broo et al, 2006). 
 

6.5 Välfärd som hämmar engagemang 
En vandrande skolbuss bygger på att man hjälps åt, men det är inte alltid som föräldrarna 
vill engagera sig. Svårigheten att motivera föräldrarna kan möjligen förklaras av vårt 
ekonomiska välstånd. Tidigare levde många under knappa materiella förhållanden, ofta 
beroende av sina kringboendes stöd i vardagen, något som grundlade gemensamma synsätt 
gällande sociala normer och levnadssätt. Förbättrade ekonomiska förutsättningar har gjort 
oss oberoende av andra, något som kan leda till att kontakt med grannar och andra 
minskar. Valfrihet och oberoende anses eftersträvansvärt. För att närma sig andra föräldrar 
krävs mod och sociala talanger och dessutom är barnuppfostran ett känsligt kapitel. Barn 
ses som föräldrars privata egendom där utomstående saknar rätt att lägga sig i. (Ehn, 1987). 
 
Putnam (2000) visar i sin bok Bowling Alone på hur ett sjunkande samhälleligt engagemang 
i olika organisationer i USA kan tolkas som ett tecken på ett minskande socialt kapital. 
Hans slutsatser kritiseras emellertid av svenska statsvetare som menar att socialt kapital inte 
bara skapas inom föreningsverksamhet men också kan betyda formella och informella 
närverk som inte är lika synliga. De menar att det är en myt att en omfattande välfärdsstat 
skulle undergräva det sociala kapitalet. (Petersson & Rothstein, 2000) 
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7 Att påverka beteenden 
Som nämndes i inledningen är vandrande skolbussar ett exempel på en åtgärd av typen 
Mobility Management där kunskaps-, attityd- och beteendepåverkan syftar till att 
användningen av den fysiska infrastrukturen ska utnyttjas bättre och effektivare. Verktyg 
som rekommenderas är bland annat information och marknadsföring mot allmänhet och 
organisationer (Bjerkemo, 2008). För att försöka öka förståelsen om hur kommunikation 
och information förmedlas på bästa sätt samt i vilken utsträckning en attitydförändring 
leder till ett förändrat beteende följer här en redogörelse för några grundläggande begrepp 
och teorier inom kommunikations- och beteendeforskningen. 
 

7.1 Kommunikation – att förmedla information 
Det finns inga enkla strategier för att förmedla information och huruvida budskapet går 
fram eller inte beror på en rad olika faktorer. Informationsverksamheten måste alltid 
anpassas efter målgruppens motivation och situation, men även efter omgivande samhälle 
och de resurser man har att tillgå. Kommunikation innefattar hela processen såsom sändare, 
budskap, mottagare, enkelt presenterat i sändarmodellen i figur 3 (Palm, 2006a). 

 
Figur 3. Sändarmodellen, eller den klassiska kommunikationsmodellen (Nitsch, 1996). 
 
I sändarmodellen är  
Sändaren avsändaren av informationen, 
Meddelande är budskapet i form av bild eller text, 
Medium är förmedlaren av budskapet, exempelvis TV, radio eller en människa, 
Mottagaren är de som tar emot informationen - målgruppen, 
Effekter är den påverkan som budskapet har på mottagaren och  
Återkoppling är meddelandets effekt på mottagaren (Wiio, 1976). 
 
Sändarmodellen har i sin tur legat till grund för spridningsmodellen vilken ofta används 
som utgångspunkt när informationskampanjer ska planeras. Spridningsmodellen 
identifierar de olika stegen i vad man kallar adoptionsprocessen, från att få kännedom och 
intresse för det nya till att nå acceptans. Den urskiljer också olika typer i målgruppen 
beroende på hur mottagliga de är för det nya, från pionjärer till vad man kallar sen 
majoritet och eftersläntrare. Spridningsmodellen identifierar även budskapets karaktär, hur 
komplext det är, om det är testbart i liten skala och i vilken utsträckning det är synbart för 
andra. (Nitsch, 1996) 
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Spridningsmodellens tillämpbarhet för just miljöinformation ifrågasätts dock eftersom 
sändarrollen är alltför ensidig och mottagaren oftast varken kan erbjudas nytta eller 
njutning om budskapet efterlevs. Nitsch (1996) argumenterar att utmaningen med 
miljöinformation ligger i att sträva efter en långsiktig och kollektiv rationalitet (jämför 
socialt dilemma). Han presenterar därför istället Relevansmodellen, se figur 4. 
 
 

 
Figur 4. Relevansmodellen tar hänsyn till målgruppens behov och förutsättningar att tillgodogöra sig 
budskapet (Nitsch, 1996). 
 
Relevansmodellen karakteriseras av att informationsprocessen är ett utbyte mellan sändare 
och målgrupp med tonvikt på rådgivning och utbildning. Det är också väsentligt att 
informationsinsatserna anpassas beroende på miljöfrågans karaktär. Dessutom understryks 
engagemang som ett sätt att knyta an till målgruppen så att man kan relatera till 
vardagsproblem och långsiktigare strävanden i livet, något som görs genom att lära känna 
målgruppens villkor och ta dem på allvar.  
 
Lönngren (2007) är inne på samma linje och menar att det krävs ett möte med målgruppen 
där dess behov och förutsättningar är i fokus. Det måste ses som en process där attityder 
och värderingar långsamt förändras. Han framhåller vikten av att verksamheten ses som en 
långsiktig process med en konstruktiv dialog. En dialog ger bättre möjlighet att bli 
medveten om varandras perspektiv och få större kunskaper om situationen (Lönngren, 
2006). Behovet av dialog illustreras i figur 5. 
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Figur 5. Man kan bara ändra sig själv. Lönngren (2006) illustrerar i figuren att det sällan lönar sig att styra en 
människas beteende om hon själv inte vill och att målgruppens reaktion till stor del beror på hur mottagaren 
uppfattar signalerna som sänds ut. 
 

Budskapsstrategier 
Enligt Palm (2006b) finns det två grundläggande budskapsstrategier. Den ena, 
utbildningsstrategin, påverkar människors kunskaper med syfte att längre fram i tiden 
påverka beteendet. Den andra, beteendepåverkansstrategin, däremot inriktas direkt mot det 
aktuella beteendet. För att fånga intresset hos målgruppen kan man arbeta utifrån följande 
nyckelord (Palm, 2006b). 
 
Närhet – Målgruppen ska känna att budskapen berör dem personligen, men också att 
konsekvenserna ligger nära i tid och rum. Därav det svåra i att förmedla budskap om miljö, 
där konsekvenserna av ett agerande oftast kommer långt senare. Medan 
trafiksäkerhetsargument ofta redan är välkända – man vet hur man bör röra sig i trafiken, 
menar Lönngren (2007) att hälsoargumenten ligger människan nära. Att exempelvis 
relatera dålig kondition till inaktivitet är argument som har visat sig framgångsrikt i många 
projekt. Också ekonomiska argument ligger människan nära och att koppla ett förändrat 
beteende till förbättrad ekonomiska förutsättningar fungerar ofta utmärkt. Tid upplevs vara 
en annan bristvara och argument om att spara tid genom att omorganisera sin vardag, 
exempelvis genom att delta i en vandrande skolbuss är ofta gynnsamt.  
 
Känslor – Palm (2006b) konstaterar att vissa ämnen är laddade, bara att nämna dem skapar 
känslor. Miljöfrågor tenderar att inte höra till den gruppen men genom att jobba med 
personifieringar och konsekvensbeskrivningar kan man skapa känslor hos mottagaren och 
därigenom också beröra. 
 
Opinionsbildning – Om budskapet uppmärksammas på medie- och samtalsagendan är det 
naturligtvis en fördel. Grupprocessernas betydelse för att ändra sociala normer är 
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väldokumenterad (Nitsch, 1996). Enligt dagens normer är det exempelvis accepterat att 
inte bry sig om de långsiktiga miljömässiga konsekvenserna av den västerländska livsstilen. 
Samtidigt visar en undersökning från Vägverket att 95 procent av svenskarna tycker att det 
är viktigt att agera miljövänligt (Palm 2006b). Det tycks dock vara så att det är 
gruppnormers hämmande egenskaper som förhärskande när ett nytt beteende ska 
introduceras (Leymann, 1984). 
 
Förebilder – En effektiv strategi när man vill stärka målgruppens tillit till att det klarar av att 
ändra sitt beteende är att arbeta med förebilder. Störst effekt uppnås om förebilden är en 
anhörig eller nära vän (Palm, 2006b). Gardner & Stern (1996) resonerar på ett liknande 
sätt och menar att information går fram bättre om några representanter för målgruppen har 
deltagit vid designen av upplägget och åtagit sig att agera i linje med det efterfrågade 
beteendet. Därför är ett av de mest effektiva tillvägagångssätten att sprida information att 
utnyttja redan existerande nätverk eller låta informationen komma från någon man känner 
eftersom sådan information tenderar uppfattas ha hög trovärdighet. 
 
Belöningar – Belöningar är en strategi för att konsolidera ett beteende. Miljömässigt 
agerande ger sällan någon belöning varför man kan behöva skapa en belöning. Pant på 
aluminiumburkar är ett bra exempel på en skapad belöning (Palm, 2006b). 

Målgrupps- och problemanalys 
En målgruppsanalys genomförs för att kunna välja rätt budskap och förmedlingsmetod. 
Egenskaper såsom ålder och kön kan inte påverkas men bör ändå beaktas. Egenskaper av 
typen engagemang, kunskap och attityd kan däremot bearbetas, men då måste kännedom 
om målgruppens utgångsläge finnas. Analysen behöver inte vara märkvärdig, sunt förnuft 
och lokalsamhälleskännedom kan räcka långt (Palm, 2006b). Samtal och dialog är dock att 
föredra framför enkätundersökningar. (Lönngren, 2002) Kännedom om målgruppens 
materiella och sociala livsvillkor underlättar dessutom för att utforma praktiska möjligheter 
att agera miljövänligt (Nitsch, 1996).  
 
Man kan dela in målgrupperna efter dess position i kommunikationsprocessen såsom 
beslutsfattare, opinionsbildare eller förebild. Målgrupperna i en vandrande 
skolbusskampanj kan indelas i följande grupper: 

• Beslutsfattare – politiker och skolchefer kan främja verksamheten genom finansiella 
prioriteringar 

• Opinionsbildare – journalister, föräldraföreningen exempelvis, som kan sprida 
kännedom och uttrycka stöd för projektet. 

• Förmedlare – är lärare och skolsköterskor 
• Förebilder – de föräldrar som först kommer igång, exempelvis föräldraambassadörer 
• Slutmålgrupp – de som alltid skjutsar sina barn till skolan (Palm, 2006b) 

 
Nitsch (1996) framhåller att det är viktigt att målgruppen uppfattar att det finns ett 
problem, i annat fall är motivationen låg att ta del av informationen. Det är därför 
väsentligt att konkretisera problemet och förankra det hos målgruppen. Att genomföra 
hastighetsmätningar och trafikräkningar, eller ta fram olycksstatistik från polis och sjukvård 
är exempel på tydligt underlagsmaterial vid en presentation av problembilden (Abelsson & 
Båge, 2001). 
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Tydliga kommunikationsmål underlättar arbetet 
När arbetsprocessen inleds är det viktigt att klargöra målen med verksamheten. Palm menar 
att målen utgör det viktigaste beslutsunderlaget för ett kommunikationsprojekt. Mål och 
definitioner hjälper till att tydliggöra ramarna för verksamheten (Björk, 2005). Är målen 
oklara och motsägelsefulla riskerar arbetet bli ineffektivt (Palm 2006b).  
 
De egenskaper som kan påverkas hos målgruppen är intresse, kunskap, attityd, intentioner 
och handlingsberedskap. Uppsatta kommunikationsmål bör därför formuleras i termer av 
hur egenskaperna ska påverkas. När det gäller miljöfrågor är attityderna ofta redan de 
”rätta” och målformuleringarna får istället handla om intentioner och handlingsutlösning. 
Det räcker inte alltid att ha en för ändamålet bra attityd, det kan vara så att intentionerna 
saknas, kanske tror man inte att man klarar av att lägga om sitt beteende. Även med rätta 
intentioner är det inte säkert att beteendet följer blir i linje med avsikten. Principbeslutet 
må vara fattat, men det handlingsutlösande beslutet dröjer. Utöver dessa mål önskar 
kommunikatören att målgruppen ska vidmakthålla sitt nya beteende för att efter en tid 
sedan övergå i en vana. Det räcker inte att promenera med barnen till skolan en morgon. 
Första gången är alltid jobbig och vinster i form av bättre miljö, ekonomi och hälsa 
kommer först senare (Palm, 2006b). 
 
Kommuners mobilitetsarbete bedrivs därför arbetet med fördel på både lång och kort sikt 
med en tydlig transportstrategi och konkret handlingsplan. Man understryker även att det 
är väsentligt att verksamhet i projektform får en given plats i organisationen och blir en del 
av den ordinarie verksamheten. Övergång till process är positivt eftersom arbetet då kan 
kopplas till verksamhet inom närliggande områden såsom samhällsplanering och 
trafiksäkerhet. Ett stort mått av samråd redan tidigt under planeringsfasen förordas också 
men även under genomförandefasen (Hyllenius & Gibrand, 2007). 

Vikten av uppföljning 
Forskning visar att känslan av personligt ansvar är avgörande, något som förstärks genom 
feedback gärna så omedelbar som möjligt (Nitsch, 1996). Feedback och information om 
resultatet är på så sätt ett medel mot passivitet. Utvärderingar visar i sin tur om målen 
uppfyllts och ger underlag för kommande satsningar (Palm, 2006b; Hyllenius & Gibrand, 
2007). Traditionellt sett är det enligt Abelsson & Båge (2001) dock ont om bra 
uppföljningar av genomförda trafiksäkerhetsåtgärder. Som möjliga parametrar att mäta i 
samband med introduktion av vandrande skolbussar nämns fordonens hastigheter, 
huruvida föräldrarna använder avlämningsplatserna och hur barnen tar sig till skolan. 
 

7.2 Attityd- och beteendeförändringar 
I vilken utsträckning attityder verkligen påverkar beteendet är en mycket studerad 
frågeställning inom psykologin. Forskningen visar att en positiv attityd till ett visst beteende 
inte behöver resultera i att just det beteendet utförs (Kvarnbäck, 1999; Gardner & Stern, 
1996). Exempelvis kan en attityd vara ganska ytlig hos vissa, medan den är en viktig del av 
ens identitet för andra (Leymann, 1984).  
 
Människans agerande påverkas av en yttre och en inre drivkraft. Den inre drivkraften 
omfattar individens värderingar, kunskapsläge och bedömningar av huruvida man bör agera 
på ett eller annat sätt. Den yttre drivkraften, eller externa faktorer, utgörs av samhällets 
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struktur, exempelvis tillgång till cykelvägar och kollektivtrafik eller stora upplevda 
ekonomiska eller tidsmässiga kostnader (Lindén, 1994). På kort sikt påverkar 
informationsinsatser beteendet endast om det tidigare hindrats av interna faktorer av typen 
att individen inte uppmärksammat problemet, har för litet kunskaper eller inte litar på 
tidigare information. Om orsakerna till att beteendet inte utövats däremot är en extern 
faktor, är effekterna av upplysning vanligen mycket begränsade (Gardner & Stern, 1996; 
Bennulf et al, 1998). Som exempel på när externa faktorer kan resultera i 
beteendeförändringar kan nämnas konsumtionen av renkött, som sjönk drastiskt efter 
olyckan med kärnkraftverket i Tjernobyl (Biel, 1999). 
 
En beteendeförändring kan också illustreras som triangeln i figur 6. Veta och vilja är inre 
drivkrafter, medan kunna motsvara de externa faktorerna. 

 
Figur 6. För att en varaktig beteendeförändring ska uppnås måste faktorerna veta, kunna och vilja vara 
uppfyllda (Lönngren, 2007). 
 
Lönngren (2007) menar att alla de tre faktorerna veta, kunna och att vilja måste vara 
uppfyllda för att få till stånd en varaktig beteendeförändring hos en individ. Att veta 
handlar om kunskapsnivån, således om att utbilda och informera. Att kunna handlar om att 
ge förutsättningarna och skapa känsla av upplevd möjlighet. Att vilja berör lusten och den 
påverkas genom att förändra attityder och känslor inför beteendet.   
 
Sett till trafiksäkerhets- och miljöbeteende har de flesta kunskap om, man vet, varför 
beteendet bör förändras. Många gånger, men inte alltid, finns också de praktiska 
möjligheterna (externa faktorer) att genomföra beteendeförändringen, man kan. Det är den 
upplevda känslan som styr viljan att förändra. Om man exempelvis upplever att man inte 
hinner med sin vardag utan bilen, fungerar den attityden som ett filter mot kunskapen om 
de miljöproblem bilen skapar (Leymann, 1984). Därför kan fysiska åtgärder i trafikmiljön 
vara nödvändiga för att skapa en känsla av att man har en möjlighet att förändra sitt 
beteende (Lönngren, 2007). 
 
Olika beteenden är olika svåra att förändra. Att övergå från ett tvättmedel till ett mer 
miljövänligt, eller att köpa oblekt toalettpapper, kräver inte någon ytterligare ansträngning 
och heller inte någon större beteendeförändring (Lindén, 1994). Resvanor hör till de 
beteenden som är svårare att påverka och att uppmuntra till minskad bilanvändning anses 
vara ännu besvärligare (Lönngren, 2007). Sambandet mellan attityd till bilåkande och miljö 
och i vilken utsträckning man använder bilen tycks inte heller vara påtagligt (Kvarnbäck, 
1999; Hagman, 2005; Waldo, 2002). Istället är det individens upplevda behov av bilen 



 33

som påverkar bilanvändningen (Bennulf et al, 1998), alternativt den ekonomiska 
situationen. Annan forskning indikerar att miljöhänsyn kan påverka vid bilinköpet men 
därefter inte hur mycket bilen sedan används (Hagman, 2005). Att välja bort bilen 
uppfattas som en stor uppoffring och tenderar att kräva en livsstilsförändring, eftersom 
bilen är integrerad i hela vårt sätt att leva (Lönngren, 2007). En fjärdedel av svenskarna 
uppger att de går eller cyklar när de har möjlighet istället för att åka bil, men bara 3 procent 
kan tänka sig att göra sig av med sin bil (Kvarnbäck, 1999). Tillberg (2001) nämner dock 
undersökningar där barns och ungdomars attityder till bilåkning visat sig vara mer 
restriktiva och negativa jämfört med sina föräldrars och andra vuxnas. Också Sjöberg 
(2000) noterar sådana tendenser bland ungdomar i Göteborg som i en etnologisk studie 
utfrågats om resvanor. Trots en uppväxt med föräldrar som är vanebilister, och med en 
vana att bli skjutsade i stor utsträckning, är de kritiska till att använda bilen för alla resor. 
Det noteras också att ungdomarna inte ger bilen något symbolvärde på det sätt som äldre 
generationer tenderar att göra. 
 
Somliga studier tyder emellertid på ett samband mellan attityd och acceptans för åtgärder 
som främjar ett visst beteende. Johansson (2000) noterade en koppling mellan oro för 
miljön, hur man tolkar fara, uppfattning om bilen och acceptans för åtgärder som begränsar 
biltrafiken. I planeringssammanhang rekommenderar Johansson därför att man fokuserar 
på de grundläggande attityderna. Ett sätt kan vara att förstärka oron för miljöproblemen 
och understryka bilen som farlig samtidigt som man arbetar för minskad uppskattning för 
privatbilen.  

Vanans makt 
Det är svårt att förändra vanor eftersom de är handlingar som upprepats så länge att de ses 
som självklarheter eller livsmönster. När det gäller resvanor och bekvämlighet beror det på 
vilka transportmedel som man är van att använda och kring vilka man har skapat rutiner 
(Godskesen, 2002), vare sig det gäller bil buss eller cykel. Valet av färdmedel sker 
rutinmässigt, och den mest utpräglade vanan är att ta bilen till alla ärenden. Att skaffa bil 
hänger ofta ihop med konkreta situationer där bilen ska komma till nytta, men 
bilanvändningen begränsas vanligen inte till dessa situationer. Bilen används snart även för 
resor som inte egentligen kräver biltransport. Studier har visat att ju mer man använder 
bilen desto mer förstärks vanan att resa så. De man helst vill påverka blir således svårast att 
nå (Bennulf et al,1998). Godskesen (2002) menar att det beteendet utgör ett hinder mot 
mer restriktiv bilanvändning. Slutsatsen blir därför att det främst är önskvärt att minska 
bilägandet om man vill reducera antalet personbilskilometrar. Ett sätt kan exempelvis vara 
att göra det lättare att hyra eller låna bil eftersom det tycks vara enklare att bevara en familj 
bilfri än att förmå dem att göra sig av med bilen. Vanans makt är stor och för den invande 
bilisten blir således miljöhänsyn och kostnader underordnade (Waldo, 2002).  
 

7.3 Styrmedel 
Lagstiftning, skatter, avgifter och information är exempel på styrmedel som kan användas 
för att påverka befolkningens resvanor. Ett sätt att hantera trafikproblem i större städer är 
exempelvis att förbjuda fordonstrafik i de centrala delarna (Kvarnbäck, 1999), en lösning 
som det enligt en studie av svenskars inställning till styrmedel finns viss acceptans för 
(Bennulf et al, 1998). Störst effekt av insatserna uppnås generellt sett om flera styrmedel 
kombineras.  
 



 34

Information är ett kommunikativt styrmedel och utgörs av exempelvis utbildning, 
kampanjer och personlig påverkan (Palm, 2006b). Det är ett viktigt styrmedel, om än inte i 
alla frågor, och fungerar bäst som komplement till tekniska och administrativa styrmedel 
(Eriksson, 2002). Kombinationen med exempelvis fysiska åtgärder är enligt en 
undersökning av kommuners mobilitetsarbete en framgångsfaktor (Hyllenius & Gibrand, 
2007) eftersom det skapar synergieffekter (Gardner & Stern, 1996). Palm (2006a) påpekar 
att trots att kommunikation generellt sett är ett svagt styrmedel kan det vara 
kostnadseffektivt. 
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8 Erfarenheter i Sverige 
För att få kunskap om tidigare erfarenheter av vandrande skolbussar i Sverige och också få 
en bild av hur vanligt det är att man försöker introducera åtgärden har en 
enkätundersökning, en litteraturstudie och ett par intervjuer genomförts. 
 

8.1 Kännedom i Sveriges kommuner 
Enkätundersökningen genomfördes för att få en uppfattning om hur utbredd kännedomen 
om vandrande skolbussar är i landet. Avsikten var också att undersöka hur väl en eventuell 
satsning fungerat. Tre korta frågor mejlades därför ut till samtliga kommuner och efter två 
veckor skickades ett ytterligare ett mejl med en påminnelse om undersökningen till de 
kommuner som ej inkommit med svar. De tre frågorna var: 
 

 Har du hört talas om vandrande skolbussar / gåtåg? 
 Har ni arbetat med vandrande skolbussar som åtgärd för att minska 

trafikproblemen kring skolorna? 
 Om ja, upplever ni att det är en åtgärd som fungerar bra? 

Resultat 
Av Sveriges 290 kommuner inkom 232 med svar, vilket motsvarar en svarsfrekvens på 80 
procent. Av dessa hade 184, alltså nästan 80 procent, hört talas om vandrande skolbussar. 
Av de 180 kommuner som kände till konceptet uppgav 58 att de arbetat med åtgärden. 
Resultatet finns presenterat i figur 7. 
 

Ja, har hört talas om
vandrande skolbussar

Ja, har arbetat med
vandrande skolbussar

Nej, har inte hört talas
om vandrande
skolbussar

 
Figur 7. Av totalt 232 inkomna svar uppgav nästan 80 procent att de hört talas om vandrande skolbussar 
tidigare. Av de som har hört talas om konceptet har ungefär en tredjedel arbetat med åtgärden. 

Kommentar 
Några av de kommuner som besvarat enkäten har också kommenterat konceptet med 
vandrande skolbussar. De allra flesta är positiva till åtgärden och tycker att det finns många 
fördelar. Flera av kommunerna känner också igen problematiken med trafiken utanför 
skolorna om morgnarna. I landsortskommunerna, där majoriteten av barnen åker 
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kommunal skolbuss till skolan, upplever man dock inga problem med skjutsningen och 
vandrande skolbussar är på grund av avstånden ej heller en aktuell åtgärd. Ett femtontal 
kommuner uppger att de avser att försöka genomföra en satsning och ta en diskussion om 
trafiken med skola och föräldrar. Av dem som försökt att introducera konceptet tycks 
graden av arbetsinsats ha varierat kraftigt. Somliga har skickat ut broschyrer till skolorna 
medan andra arbetat med ett helhetskoncept och diskuterat trafik, engagerat lärarna och 
uppmuntrat barnen med till exempel reflexnallar och frukt.  
 
Av de 58 kommuner som uppger att de arbetat med vandrande skolbussar svarar ett 
tjugotal att inget intresse funnits bland föräldrarna och ytterligare tjugo är tveksamma till 
resultatet av satsningen. I ett tiotal kommuner pågår försöken fortfarande och eventuella 
effekter har ännu inte sammanställts. Ungefär lika många är positiva till åtgärden, hälften av 
dessa ligger i Stockholms län.  
 
Frågan om huruvida det fungerar bra är inte alltid enkel att besvara eftersom det i 
frågeställningen saknas definition av vad som karakteriseras som ett lyckat försök. 
Dessutom kan det vara så att försöket fungerat mycket bra på en skola men inte fått något 
gensvar alls på en annan. Ytterligare en svaghet med enkätundersökningen är att det inte 
framgår vem ”du” är. Enkäterna skickades till kommunernas huvudadress och har 
vidarebefordrat till någon som kommunen ansett lämplig för att besvara frågan. Huruvida 
den personen är representativ för kommunens kunskap om vandrande skolbussar är förstås 
omöjligt att avgöra men undersökningen bedöms trots detta ge en fingervisning om graden 
av kännedom om vandrande skolbussar runt om i landet. 
 
Exempel på erfarenheter som rapporterats är att tävlingar fungerar bra, att det krävs stort 
engagemang, att uppmuntran till barnen är viktigt samt att det fungerar bäst när 
informationen kombineras med fysiska åtgärder. Några nämner även att barnens hälsa är ett 
argument som "biter" samt att olika skolor har olika förutsättningar att komma igång 
beroende på hur trafiksituationen ser ut. Att genomföra en undersökning av situationen vid 
skolorna rekommenderas eftersom man då har ett underlag vid diskussionen med 
föräldrarna. 
 

8.2 Exempel på projekt i Sverige  
Som komplement till undersökningen av de fem studerade kommunerna har erfarenheter 
från andra delar av Sverige sammanställts, främst från material och dokument från 
kommuners hemsidor på Internet. Sökmotorn Google ger nästan 10 000 träffar på orden 
”vandrande skolbuss”. De ansvariga för verksamheten i Hållbar utveckling väst, Kumla och 
Göteborg har dessutom intervjuats per telefon. En sammanställning av de intervjuerna 
återfinns i bilaga 1. Studien är på inget sätt heltäckande utan ska snarare ses som ett axplock 
av de försök som genomförts i Sverige.  

Hållbar Utveckling Väst 
Barn på väg till skolan utgjorde ett delprojekt inom det treåriga projekt Hållbar utveckling 
Väst som avslutades under 2008. Syftet med projektet, ett samarbete mellan Hållbar 
Utveckling Väst och Vägverkets KUSTOM6-projekt, var att stödja kommunernas arbete med 

                                                 
6 KUSTOM står för kommunsamverkan trafiksäkerhet och miljö och är ett samarbete mellan kommuner i 
Västra Götaland, Halland och Värmland. 
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att förmå föräldrarna att ta sina barn till skolan på ett miljöanpassat, hälsosamt och säkert 
sätt. Till en början deltog 15 kommuner, men vid den slutgiltiga uppföljningen var bara sju 
fortfarande aktiva. Generellt har det varit svårt att komma igång, men i exempelvis Skövde 
går ett hundrafemtital elever i gåtåg varje dag (Hambesson & Johansson, 2008; 
Hambesson, 2008 muntl.). 

Örnsköldsvik 
Trafik i Örnsköldsvik arbetar med vandrande skolbussar i kommunens skolor och anordnar 
tävlingar. Projektledaren, med ansvar för trafiksäkerheten, och en folkhälsovetare 
informerar pedagoger och rektorer om projektet och uppmuntrar skolorna med besök och 
priser. Ett arbete pågår med att samla in tankar från elever om hur de upplever olika 
färdsätt och trafiken kring skolan. (Moberg, 2008 muntl.) 

Eskilstuna 
I Eskilstuna hade man problem med trafikkaos utanför skolan på morgnarna. Efter en 
studie av barnens skolväg fastslog stadens trafikplanerare att problemen inte kunde byggas 
bort, en beteendeförändring måste till. Utifrån argumenten miljö, hälsa och ekonomi 
försökte man minska bilåkandet, ett arbete som resulterade i att 30 procent av föräldrarna 
skjutsar i mindre utsträckning än tidigare. (Cykelstaden, 2005) 

Mölndal  
Vid en undersökning studerades hur stor andel av barnen i åldrarna 6-8 år som skjutsades 
till skolan, vad som motiverade färdmedelsvalet och hur stor viljan var att byta färdmedel. I 
snitt skjutsades över 70 procent av barnen till skolan och gensvaret från föräldrarna att 
förändra sina resvanor var mycket lågt, 83 procent menade att ”inget alls” skulle få dem att 
minska sitt skjutsande. Främsta anledningarna till att skjutsa uppgavs vara att föräldrarna 
ändå skulle köra förbi skolan när de skulle till jobbet, att skolvägen inte bedömdes vara 
trafiksäker och att barnet inte var tillräckligt trafikmoget. (Stensson, 2003) 

Kumla, Göteborg och Karlskoga, Degerfors och Örebro 
I Karlskoga, Degerfors och Örebro genomfördes under höst och vårtermin år 2005 ett 
pilotprojekt i syfte att få igång vandrande skolbussar på en skola på respektive ort. Projektet 
riktade sig till föräldrar och barn i förskoleklass och upp till klass 3 (Ljung et al, 2006). I 
Kumla satsade man på vandrande skolbussar med försöket i Örebro som förebild. Man 
fokuserade på tre skolor, genomförde enkätundersökningar, informerade vid föräldramöten 
och tryckte upp kartor och informationsmaterial. Trots detta var bara ett fåtal föräldrar 
intresserade och verksamheten är nu nedlagd (Andersson, 2008 muntl.). I Göteborg pågår 
ett försök där en dramapedagog arbetar åt trafikkontoret och kontaktar rektorer och 
personal för att få komma och informera vid föräldramöten. Med begränsad budget 
fokuserar man på argument och motivation för att uppmuntra föräldrarna. Försöket pågår 
och har i skrivande stund ej utvärderats (Marklund, 2008 muntl.). 

Resultat 
Många av dem som försökt introducera vandrande skolbussar på skolor i sin kommun 
menar att det har gått mycket trögt. Det uppges vara svårt att få föräldrarna engagerade och 
att få dem att förstå att de själva påverkar trafiksituationen och själva bär ansvaret för att 
komma igång. Även om de flesta säger sig vara intresserade är det vanligt att ingen tar tag i 
det. Detsamma gäller i vissa fall lärarna och vikten av att ha en engagerad rektor är 
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poängteras. Dessutom framhålls stödet från kommunen som nödvändigt. Kort sagt, det är 
viktigt med förankring hos alla parter, gärna även hos exempelvis skolsköterskan. Samtidigt 
understryks att trafiksäkerheten måste ses över innan projektet drar igång.  
 
Det konstateras även att förändring av beteenden tar tid och att tålamod och långsiktiga 
strategier är nödvändiga. Potentiella förbättringar av den egna hälsan var det argument som 
bedömdes ha störst genomslagskraft medan argument om miljö tenderar att fungera sämre. 
Man menar man att barnen är bra på att övertala sina föräldrar varför det är framgångsrikt 
att nå föräldrarna genom barnen. Barnen kan exempelvis få kartlägga trafiksituationen 
kring skolan vilket sedan utgör det ett bra underlag när man träffar föräldrarna. Att 
engagera föräldraambassadörer bedöms också vara en gynnsam åtgärd. Andra drar slutsatsen 
att mer radikala grepp krävs och att man ställer krav på hur man bygger kring skolorna. 
Oavsett resultatet av satsningen bedöms dock intresset för trafikfrågor ha ökat och 
diskussionen om trafiksituationen kommit upp på agendan. 
 
Exempel på slutsatser från utvärderingen av Barn på väg till skolan är att det måste finnas 
vilja, resurser och tid, i synnerhet i startskedet, hos en person som har stöd av en 
arbetsgrupp. Säkra gång- och cykelvägar bör finnas och det är enklare att komma igång i 
lite större orter där trafiken upplevs som ett säkerhetsproblem. Exempel på 
framgångsfaktorer som nämns är att ha klass 0-3 som målgrupp eftersom äldre barn oftast 
går ändå, att ha med engagerad skolpersonal och föräldrar samt att delge skola och föräldrar 
mätresultaten. (Hambesson & Johansson, 2008) 
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9 Djupintervjuer med fem kommuner 
Djupintervjuer har genomförts med ansvariga för vandrande skolbussar i Lund, Malmö, 
Linköping, Stockholm och Nynäshamns kommun. I Linköping har även den konsult som 
varit verksam ute på skolorna intervjuats. Intervjuerna har pågått i mellan två och fyra 
timmar. Både Lund och Stockholm har intervjuats vid två tillfällen. Kommunansvarig och 
den externa konsulten i Linköping har intervjuats per telefon i kombination med 
mejlkontakt.  
 
Lund, Malmö och Stockholms verksamhet var bekant sedan tidigare och närheten till 
Malmö och Lund gjorde det lämpligt att kontakta dessa kommuner. Linköping valdes 
eftersom Vägverket Region Sydöst efterfrågade en kommun inom regionen. Nynäshamns 
kommun selekterades för att om möjligt studera effekten av hur verksamheten påverkas om 
kommunen samarbetar med andra kommuner inom länet. De kommunansvariga har 
förmedlat kontakten med skolpersonal och föräldrar som intervjuats per telefon. Detta 
utgör en möjlig felkälla eftersom det finns anledning att tro att de personer som kontaktats 
är sådana som de kommunansvariga har haft god kontakt med och som troligen har haft ett 
stort engagemang. Samtal med mindre engagerad skolpersonal och mer negativt inställda 
föräldrar hade möjligtvis givit ett annat resultat och andra svar på frågorna.   
 
Frågeställningarna till intervjuerna med kommunansvariga har sammanställts med 
utgångspunkt från en utvärdering av Lunds kommuns första försök med vandrande 
skolbussar, Utvärdering av Gå och cykla till skolan (Lönngren, 2002). Även enkäten som 
använts i rapporten Den goda staden (Hyllenius & Gibrand, 2007) för kartläggning av 
kommuners arbete med Mobility Management har fungerat som inspiration. 
Frågeställningar till skolpersonal och föräldrar har sammanställts i samråd med handledare 
på LTH och Vägverket. Frågeställningarna återfinns i bilaga 2. 
 
Intervjuerna har haft en låg grad av standardisering och strukturering vilket innebär att 
frågorna tagits i den ordning som passar diskussionen och den intervjuade. Tekniken 
möjliggör stora variationsmöjligheter och en flexibilitet under diskussionen (Trost, 1997). 
Svaren har därefter sammanställts i intervjumallen med stöd av förda anteckningar. De 
intervjuade har därefter givits möjlighet att komplettera och förtydliga svar som varit 
ofullständiga, oklara eller som missuppfattats. 
 

9.1 Presentation av de undersökta kommunerna 
De undersökta kommunernas respektive verksamhet presenteras nedan följt av en kortare 
redogörelse för arbetet inom Stockholms län. 

Lund 
Lunds kommun ligger i sydvästra Skåne på pendlingsavstånd till Malmö. Staden Lund 
präglas av Lunds universitet som med de 40 000 studenter och forskarna utgör en 
betydande delen av stadens 100 000 invånare. Det finns ett trettiotal kommunala 
grundskolor i kommunen med knappt 4000 elever i årskurs 0-3. (Lund, 2008) 
 
Lunds kommun är föregångare i Sverige med ett utpräglat mobilitetsarbete känt som Lunda 
MaTs, där MaTs står för Miljöanpassat Transportsystem. Verksamheten är upplagd utifrån 
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en utredning där fem reformområden identifierades – samhällsplanering, cykelstaden, 
utvecklad kollektivtrafik, miljöanpassad biltrafik och företagens transporter. Arbetet 
betraktas som en process där fokus ligger på en kombination av beteendepåverkande och 
fysiska åtgärder och innefattar en mängd åtgärder i projektform. 2005 kom LundaMaTs II 
som utvecklar och beaktar tidigare erfarenheter och lägger större vikt vid regional 
samverkan. (Hyllenius & Gibrand, 2007)  
 
Lunds kommun initierade arbetet med vandrande skolbussar 1999 då en inventering av 
skolornas trafiksituation genomfördes i samband med ett EU-finansierat 
trafiksäkerhetsprojekt. Föräldrar och barn besvarade en enkät om hur de upplevde 
skolvägen samtidigt som beteendestudier utfördes vid skolorna och andelen som skjutsades 
till skolan noterades. Undersökningarna resulterade i att man förbättrade trafiksäkerheten 
på ett 30-tal platser, och eftersom man noterat att en stor del av trafikproblemen orsakades 
av föräldrarna själva började man vid 13 skolor arbeta för att minska skjutsningen. Idén om 
vandrande skolbussar fick man från England och målet var att reducera andelen som 
skjutsade sina barn med 26 procent. Verksamheten utvärderades 2001 och föräldraenkäter 
visade att skjutsningen minskat från 17 till 15 procent men att minskningen främst skett 
vid en specifik skola. Vid övriga skolor var skjutsningsnivån densamma, alternativt lite 
högre (Lönngren, 2002). 
 
Sedan 2004 anordnar kommunen Gå och cykla till skolan tävlingar där eleverna redovisar 
sitt färdsätt till och från skolan under höstterminen. En allmän förfrågan skickas till 
samtliga skolor och de som väljer att delta får vid höstens första föräldramöte information 
om möjligheten att samordna sina resor till skolan i vandrande skolbussar. Därefter är det 
upp till föräldrarna att organisera sig. Mellan 8 och 10 skolor brukar delta i tävlingen där 
första pris är en dagstur till valfritt utflyktsmål i Skåne med buss. (Wendel, 2008)  

Stockholm 
I Stockholm stad bor nästan 800 000 invånare som tillsammans gör 2 miljoner resor per 
dygn där 70 procent av den resta sträckan sker med bil. Kommunen bedömer att trafiken 
utgör stadens största miljöproblem och för att minska rusningstrafiken till och från 
innerstaden har trängselskatter införts vilket resulterat i 10-15 procent färre passager vid 
stadens tullar. Man har också tagit fram ett handlingsprogram gällande växthusgaser. Det 
finns drygt 200 grundskolor i kommunen. (Stockholm, 2008)  
 
2003 deltog Stockholm stad i Stockholms läns arbete med projektet Säker och lekvänlig 
skolväg som initierades för att hantera den problematiska trafiksituationen utanför många 
skolor. Ett pilotprojekt på två skolor har följts av att ett 20-tal skolor engagerats och ännu 
fler tagit del av informationsmaterial om vandrande skolbussar. Arbetet pågår sedan 2006 
inom ramen för projektet Trafikmiljö runt skolor. Kontakten med skolorna etableras när 
föräldrar eller skolledning hör av sig till Gatukontoret och efterfrågar hjälp och fysiska 
förändringar i skolans närhet. Kommunens projektledare träffar då skola och 
föräldrarepresentanter, diskuterar situationen och samarbetar kring att komma överens om 
olika resealternativ såsom att gå och cykla, vandrande skolbuss, avlämningsplatser, 
samåkning och kollektivtrafik samt andra möjliga lösningar utöver fysiska förändringar. 
Utifrån skolans och föräldrarnas önskemål beslutas därefter hur man ska gå vidare med 
arbetet, om man ska genomföra en trafikundersökning, inventering och om hur barnens 
synpunkter ska tas tillvara. Hur det fortsatta arbetet ser ut varierar mycket från skola till 
skola, men det viktiga är att alla inblandade, skola, föräldrar och elever är delaktiga i 
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processen så att allas perspektiv tas tillvara även om omfattningen av deras insats skiftar. 
(Daryani, 2008 muntl.) 
  
Resultatet av arbetet i Stockholm varierar. Utvärderingar visar dock att vid en del skolor tar 
sig 20 procent av de barn, som tidigare skjutsades, till skolan på ett annat sätt efter 
projektet (Brundell Freij, 2007).  

Nynäshamn 
Nynäshamns kommun ligger vid kusten i sydligaste änden av Stockholms län. Kommunen 
har 25 000 invånare varav drygt hälften är bosatta i den största orten Nynäshamn. 
Närheten till Stockholm, ungefär 50 kilometer, gör att drygt 5000 arbetspendlar. I 
Nynäshamn finns fem skolor och ytterligare nio i övriga delar av kommunen. Kommunen 
är medlem i Sveriges eko-kommuner som samarbetar i gemensamma strategiska frågor för 
hållbar utveckling. Sedan 2006 pågår en folkhälsosatsning i kommunen där över 30 
miljoner kronor avsatts i olika projekt för förbättrad folkhälsa. Ett av projekten är Säkra 
skolvägar där syftet är att hitta lösningar på trafikproblemen kring skolorna. (Nynäshamn, 
2008) 
 
Under projektets första år skickades enkäter ut och observationer genomfördes vid 
skolorna. Kommunens ansvariga projektledare deltog även vid skolråd med 
föräldrarepresentanter, lärare och skolledning och diskuterade trafikproblematiken kring 
skolorna och försökte få upp frågan på skolornas agenda. Först fokuserades arbetet på de 
fem tätortsskolorna, men senare kontaktades även kommunens övriga skolor. Året efter 
informerades föräldrarna om projektet och vandrande skolbussar vid höstens 
föräldramöten. Dessutom genomfördes enkätundersökningar och trafikräkningar. 
Avlämningsplatser kring skolorna har märkts ut och tävlingar mellan skolorna organiserats.  
 
Under det första läsåret kom två vandrande skolbussar igång, och mätningar visar att 
skjutsandet minskat under projekttiden. (Qvarfordt, 2008 muntl.) 

Malmö 
Malmö har 280 000 invånare, en siffra som har ökat stadigt sedan början av 1990-talet. En 
gynnsam topografi har möjliggjort en stadsutveckling med god tillgänglighet och hög grad 
av täthet i bebyggelsen. I kommunen finns ett 50-tal grundskolor. (Malmö, 2008) 
Kommunen har ett mobilitetskontor med uppgift att sprida information om befintliga 
förutsättningar för miljöanpassade transporter, samt att åtgärda transportsystemet på ett sätt 
som gynnar dessa (Trafikmiljöprogram, 2005). 
 
Hösten 2005 påbörjades arbetet med skolvägar i samband med att projektet Vänlig väg 
startade. Tre skolor med en väldokumenterat problematisk trafiksituation kontaktades och 
enkätundersökningar genomfördes. Information om projektet förmedlades under 
föräldramöten och vandrande skolbussar presenterades som ett alternativt färdsätt. Syftet är 
att barnen ska gå eller cykla till skolan och kommunens projektledare framhåller att det är 
en naturlig rättighet att promenera till skolan då barnen ges möjlighet att se, lära och 
uppleva.  
 
Året efter kontaktades tre nya skolor, samtidigt som samarbetet med de tre första skolorna 
gick in i en ny fas och trappades ner. Sammanställningar av enkätundersökningarna från 
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skolorna indikerar att skjutsningen minskar men att det bara är några få barn som går i 
vandrande skolbuss. (Cederfeldt, 2008 muntl.) 

Linköping 
Linköpings kommun hyser 170 000 invånare varav 140 000 bor i huvudorten Linköping. 
Geografiskt har staden expanderat i form av ett ”V” något som försvårar effektiv 
kommunikation. Där finns 59 grundskolor. Kommunen driver TEMP, Transport Energi 
Miljö Projekt Linköping, ett samverkansprojekt mellan Tekniska Verken i Linköping AB, 
Vägverket Region Sydöst och AB Östgöta Trafiken. Målet är att öka Linköpingbornas 
kunskap om hur beteende och val kan minska utsläppen växthusgaser (Linköping, 2008). 
Under höstterminen 2005 genomfördes inom ramen för TEMP Gå och cykla till skolan för 
att minska skjutsandet och för att påverka elevers och föräldrars resvanor. 18 skolor deltog 
och eleverna fyllde i resdagböcker. Utvärderingen visade att skjutsningen minskade med 40 
procent bland de 15 procent som normalt skjutsar sina barn till skolan (Vägverket, 2008f). 
 
Sedan hösten 2007 pågår WOW, Walk on Wednesdays, där tanken är att man ska cykla 
eller promenera åtminstone en dag i veckan. En tidigare genomförd skolvägsundersökning 
indikerade att många upplevde skolvägen som osäker och otrygg. Trots omfattande 
investeringar i förbättrad infrastruktur kvarstod problemen varför de nio skolor där 
ombyggnationer genomförts erbjöds delta i projektet. En trafikkonsult informerar på 
föräldramöten om fördelarna med att gå eller cykla och presenterar vandrande skolbussar 
som en möjlig lösning. Eleverna redovisar sitt färdsätt på onsdagar och resultaten 
sammanställs och förmedlas till elever och föräldrar.  
 
Sammanställningen från hösten visar att det är färre bilar kring skolorna och en ökning av 
barn i förskoleklasserna som går eller cyklar till skolan. (Hellsten, 2008 muntl.) 

Stockholms län 
I Stockholms läns 26 kommuner bor nästan 2 miljoner människor (Stockholm, 2008). Tre 
av kommunerna, Stockholm, Botkyrka och Huddinge, påbörjade i april 2003 ett samarbete 
med Säker och lekvänlig skolväg inom ramen för projektet Samverkan för hållbart resande i 
samarbete med Vägverket Region Stockholm. Som namnet antyder är syftet att skapa en 
bra skolväg och ett av verktygen har varit att introducera vandrande skolbussar. Antalet 
medverkande kommuner har varierat över åren. Man träffas regelbundet och ut byter idéer, 
tankar och material. Samverkansprojektet har fungerat som ett stöd och hjälp för att ta 
fram strategier när kommunerna lägger upp sin verksamhet. Inom ramen för Säker och 
lekvänlig skolväg har även en tiominutersfilm om vandrande skolbussar producerats såväl 
som broschyrer och annat informationsmaterial. Mycket av materialet har använts av andra 
kommuner i hela landet, sammanlagt har mer än 2000 filmer beställts. 
 
Man samarbetar även med andra instanser såsom Lärarhögskolan och Gymnastik- och 
Idrottshögskolan, för uppmuntra blivande lärare att arbeta med trafik- och miljöfrågor, och 
med NCFF7, Stockholms Lokaltrafik och länsstyrelsen. Länets projektledare har dessutom 
deltagit i internationella konferenser om säkra skolvägar och visat filmen om vandrande 
skolbussar i bland annat Kanada. Hon menar att det är angeläget att arbeta med dessa 
frågor och anser att statusen på dem har höjts. Samarbetet med Vägverket Region 

                                                 
7 Nationellt centrum för främjande av god hälsa hos barn och ungdom 
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Stockholm kommer dock att avslutas under 2008 och samverkan kommunerna emellan 
kommer i sin nuvarande form att upphöra. (Daryani, 2008 muntl.) 
 

9.2 Arbetsprocessen i kommunerna 
Kommunernas erfarenheter presenteras under huvudrubrikerna Förberedelse, Organisation, 
Genomförande och Uppföljning. Rubrikerna har tillkommit under arbetets gång för att på 
ett greppbart sätt sammanfatta kommunernas arbetsprocess. Svaren som presenteras nedan 
är en sammanfattning av samtliga intervjuer och vem som sagt vad preciseras inte närmare. 
För en mer detaljerad redogörelse hänvisas till bilaga 3 där de fem intervjuerna finns 
återgivna.  

Förberedelse 
Förberedelse avser här arbetet inför introduktionskampanjen av vandrande skolbussar och 
berör målsättningar, initiativ samt analys av målgrupp och problem. 

Målsättningar 
Kommunernas målsättningar är olika väl preciserade men innefattar exempelvis att man ska 
öka kunskapen om trafiksituationen och om fördelarna med att gå eller cykla samt att 
minska trafiken kring skolorna.  

Initiering och initiativ 
Det är den problematiska trafiksituationen utanför skolorna som har varit huvudorsaken till 
att man valt att arbeta med vandrande skolbussar. Samtliga kommuner framhåller dock 
miljö och hälsa som minst lika viktiga anledningar. Beröringspunkterna är flera och att vara 
flexibel när man presenterar konceptet och fokusera på olika fördelar beroende på 
målgruppen framhålls som gynnsamt. I samtliga undersökta kommuner, utom Stockholm, 
etableras kontakten med skolorna på kommunens initiativ. Medan verksamheten i Lund 
och Nynäshamn vänder sig till samtliga skolor med en förfrågan om att delta, har ett urval 
skett i Linköping och Malmö där skolor med redan kända problem prioriterats. I 
Stockholm är det skolledningen eller föräldrar som kontaktar Gatukontoret om de upplever 
att trafiksituationen runt skolan är farlig. Ofta har de förslag på hur fysiska förändringar 
skulle kunna minska problemen, vilka kan ligga till grund för diskussion när kommunen 
presenterar exempel på alternativa lösningar. 

Problem- och målgruppsanalys 
Inför arbetet genomförs vanligen enkätundersökningar där föräldrar och elever får redogöra 
för hur de tar sig till skolan och hur de upplever skolvägen. Elever får också under en veckas 
tid fylla i en resebarometer. Vid vissa tillfällen genomförs även trafikräkningar, 
beteendestudier eller poliskontroller vid skolorna. Ett exempel på det är den 
hastighetskontroll som genomfördes vid ett skolområde i Lund. Varannan bilist som togs 
för fortkörning hade lämnat av barn (Arvidsson, 2008). I Lund har också mer omfattande 
skolvägsinventeringar genomförts varpå man noterat att de stråk som används som skolväg i 
princip alltid är desamma trots att eleverna byts ut.  
 
Föräldrarnas attityder till skjutsning samlas ibland in vid trafikräkningar vid skolorna där 
föräldrar som skjutsar sina barn till skolan får svara på frågor om orsaken till att de skjutsar 
sitt barn. Tanken är att kännedom om motiv och vanor kan ligga till grund för en dialog 
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om alternativa färdsätt. Kommunerna nämner även informationstillfället med föräldrarna 
som ett tillfälle för målgruppsanalys. Man betonar att det är angeläget att föra en dialog och 
känna av situationen och intressen i olika grupper, att vara lyhörd och undersöka motiv och 
orsaker. Exempelvis anser sig en projektledare se en tendens där kvinnor motiveras av att 
det är bra för barnen medan männen intresserar sig för att det finns möjlighet att spara tid 
och pengar. I Lunds kommun arbetar man med beteendepåverkan utifrån en strategi de 
kallar Människor i Förändring, MIF. Tanken är att när människor står inför en förändring i 
livet, såsom att flytta eller börja på nytt jobb, är man mer mottaglig för att ändra på sig 
även inom andra områden såsom exempelvis resvanor. Att ens barn börjar skolan är en 
sådan förändring varför projektet fokuserar på förskole- och första klass.  

Organisation 
Organisation inkluderar den kommunala organisationen, finansiering och hur kontakten 
med skolorna ser ut. 

Kommunal organisation och finansiering 
I samtliga undersökta kommuner har verksamheten med vandrande skolbussar bedrivits 
som ett tidsbegränsat projekt eller på projektbasis, åtminstone till en början. Bara i Lund är 
verksamheten en del av kommunens ordinarie verksamhet. De kommunansvariga påpekar 
dock att en verksamhet inte är garanterad en fortsättning även om det är en del av ordinarie 
verksamhet, men att en stabil organisation med ordinarie personal har lättare att jobba 
långsiktigt på fler nivåer och efter långsiktiga strategier. Man är enig om att projekt av den 
här typen kräver ett långt tidsperspektiv. I Nynäshamn ser man extern projektledare som en 
fördel eftersom det ger möjlighet att jobba brett mot kommunens alla förvaltningar. Vid 
kontakten med skolorna fastslås dock att en stabil organisation är viktig eftersom skolorna 
behöver såväl personell som materiell stöttning. I annat fall kan skolornas reaktion lätt bli 
”å nej, inte ännu ett projekt som rinner ut i sanden”. 
 
Samtliga kommuner finansierar verksamheten med vandrande skolbussar med interna 
medel. I både Malmö och Lund kommun finansierades emellertid verksamheten till en 
början med KLIMP8 respektive LIP9-bidrag. Omfattningen på kommunernas budget för 
projektet varierar mellan 30 – 35 000 kronor (exklusive arbetstimmar) och en halv miljon 
kronor per år.  

Samarbete och kontakt med skolorna 
Till en början är det ofta rektorn som fungerar som kontaktperson och utgör länken mellan 
skola och kommun, men i vissa fall eller längre fram i processen, kan det vara en engagerad 
lärare eller föräldraföreningen som har den funktionen. Det uppges vara viktigt att 
projektet är förankrat hos högsta ledningen. Rektorernas engagemang varierar mellan 
skolorna, något man anser har tydlig inverkan på resultatet. Lika viktig är motivationen hos 
lärarkåren eftersom det är de som utför en del av arbetet. Ofta upplever lärarna att det är 
bra att det kommer en extern person och informerar. 
 
Dialogen med föräldrar är viktig men som representant från kommunen finns risken att 
diskussionen bara handlar om kommunens ansvar. Därför är det viktigt att skolan är 
införstådd med problematiken och kan understryka att samtliga parter är med i projektet 

                                                 
8 KLIMP står för klimatinvesteringsprogram och är svenska statens stöd till klimatsatsningar. 
9 LIP står för Lokala investeringsprogram och är Sveriges största enskilda satsning på miljön. 
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för att samarbeta. Några av kommunerna låter skolorna skriva under en avsiktsförklaring 
som klargör att skolan instämmer i kommunens syn på trafikfrågor och kommer delta i 
samarbetet. Andra menar att inte alla skolor vill skriva under något varpå man riskerar att 
inte inleda något samarbete överhuvudtaget. Istället förordar man att försöka komma 
överens om samarbetskriterier via dialog. Exempel på sådana kriterier kan vara gediget 
intresse och engagemang samt överensstämmande uppfattning om problembilden. 
 
Att ha god framförhållning när kontakt ska etableras med skolorna poängteras, detta för att 
man ska ha möjlighet att planera in projektet i den löpande skolverksamheten. Vill man 
driva något under hösten måste kontakt etableras under vårterminen. Veckorna innan 
eleverna börjat höstterminen rekommenderas som ett bra tillfälle att informera lärarlagen. 
Det finns då även tid att diskutera trafikfrågorna och att samråda om hur lärarna kan arbeta 
med dessa frågor i klasserna. Även skolråden, ett forum där föräldrar och pedagoger möts, 
uppges fungera bra som tillfällen för informationsspridning med tid till diskussioner. 

Genomförande 
Kommunerna redogör för hur man förmedlar konceptet till föräldrar och elever, vilka 
argument som används och vilka eventuella ytterligare åtgärder som vidtas i samband med 
satsningen. 

Förmedling till föräldrar 
Föräldrarna informeras under ett föräldramöte, oftast i samband med terminsstarten under 
hösten. Vanligtvis är det de kommunansvariga själva som håller i informationen, men i 
Lund har informatörer utbildats och hållit i presentationen. Nackdelen med det har varit 
att föräldrarnas synpunkter och frågor inte kunnat bemötas och man har tvingats hänvisa 
till att kontakta kommunen istället. Möjligheten för dialog minskar och upplägget ska 
därför ses över i framtiden. Bedömningen är att det är svårt att försöka föra ut ett budskap 
om en förväntad beteendeförändring om man inte kan ta en diskussion om 
trafiksituationen och bemöta frågorna från föräldrarna. 
 
I Stockholm låter man ibland föräldraambassadörer medverka vid, eller hålla i, 
informationsträffen. Föräldraambassadörer är föräldrar som medverkat i en vandrande 
skolbuss och kan berätta om sina erfarenheter av hur det fungerar. I andra fall håller 
föräldraföreningen eller klassrepresentanter i informationen. Återigen framhålls vikten av en 
god dialog och att bemöta människor på deras villkor och deras nivå. Viktigt är också att 
alla tre parter, skola, förälder och elev är med och att allas perspektiv tas till vara. Dessutom 
är det är lättare att nå ut med budskapet i de fall där föräldraföreningen är aktiv. Man 
framhåller även att informationen om projektet bör presenteras vid ordinarie föräldramöte 
eftersom få skulle prioritera att närvara vid ett möte enkom om trafik. Samtidigt vittnar 
man om att tiden är knapp och att det är mycket annat som ska tas upp varför det kan vara 
svårt att hinna med några diskussioner eller frågor. Önskvärt vore att möta mindre grupper 
med färre föräldrar eftersom det gör det lättare att skapa en dialog. Att uppmuntra 
föräldrarnas engagemang genom jippon eller tävling har dock inte provats inom någon av 
kommunerna. Idéer om att bjuda föräldrar på kaffe eller på något annat sätt uppmuntra 
dem har emellertid diskuterats i Linköping. 

Budskap och argument 
Vid informationsträffarna är det vanligt att informatören har förberett klasslistor, visar en 
film och har förberett kartor där familjernas bostäder markerats. I Stockholm har man 
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flygbilder, något som uppskattas av både barn och vuxna, där inritade cirklar markerar 
avstånden 500, 1000 meter etc. Avståndsmarkeringarna tydliggör resvägens längd och 
många blir förvånade över hur pass nära skolan de bor. På flygbilden får föräldrar markera 
sin adress med ”färgpluppar” vilket gör det lättare att se vilka familjer som kan vara aktuella 
för ett samarbete. 
 
Informationsmaterialet består även av broschyrer där fördelarna med konceptet presenteras. 
Urklipp och gamla tidningsartiklar om vandrande skolbussar för att visa på goda exempel 
brukar också visas upp. Användande av media, i synnerhet lokal media, bedöms vara 
gynnsamt för att sprida information. Handledning delas ut till skolorna om hur 
trafikfrågorna kan integreras i undervisningen. Information om tävlingar förmedlas även i 
de kommuner där tävlingar förekommer. Världskartor, där man kan markera hur långt man 
gått delas ut, och reflexer och inom vissa kommuner finns det möjlighet att beställa 
reflexvästar.  
 
Trafiksäkerhet, miljö och hälsa är de tre vanligaste argumenten för att organisera sig i 
vandrande skolbussar. Tidsvinster och argument om ökad social trygghet när man lär känna 
varandras barn och föräldrar framhålls också. Det är viktigt att vara lyhörd och känna av 
vilka av fördelarna med vandrande skolbuss som man ska lägga störst vikt vid. Har skolan 
en viss profil, exempelvis hälsa, läggs tyngdpunkten på det. Man kan även berätta om 
forskningen som visar att barnens koncentration ökar om de fått röra på sig innan skolan. 
Viktigast anses emellertid vara att inte förmedla något tvång eller pekpinnar utan snarare att 
främst informera om alternativa färdsätt och låta människor själva välja, samt att sporra för 
att förmå någon att ta initiativet alternativt erbjuda sig att hjälpa till med att skapa 
kontakter om någon är för blyg.  

Ytterligare åtgärder 
Vandrande skolbussar är sällan den enda åtgärden som presenteras. Stockholm är mycket 
tydlig med att information om vandrande skolbussar måste kompletteras med andra förslag 
på åtgärder såsom samåkning, att resa med kollektivtrafiken eller använda 
avlämningsplatser. Avlämningsplatser är en plats en bit från skolan där det är smidigare att 
släppa av barnen om man kommer med bil, och så får barnen gå den sista biten till skolan. 
Beroende på barnens ålder kan det vara bra om det finns möjlighet till parkering, men i 
annat fall räcker det om man kan stanna för att släppa av. I Stockholm och Nynäshamn 
markeras avlämningsplatserna med en speciell symbolisk trafikskylt, se figur 8.  
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Figur 8. Trafikskylt som markerar avlämningsplatserna. (Foto: J. Qvarfordt) 
 
Ofta medverkar barnen vid valet av plats och har kloka synpunkter som inte sällan stämmer 
väl överens med vad kommunens trafikexperter anser som lämpliga platser. I Nynäshamn 
visade mätningar att 20 procent av de som skjutsade använde avlämningsplatser. Poängen 
med avlämningsplatserna är också att eftersom de ligger en bit ifrån skolan kan det innebära 
att resvägen från hemmet och dit blir så kort att det upplevs som onödigt att skjutsa den 
biten. Resultatet blir då att barnen promenerar hela vägen, en positiv effekt som dock kan 
vara svår att mäta. 
 
Kommunerna är eniga om att trafiksäkerheten längs med skolvägen alltid måste ses över 
innan man kan uppmuntra till att promenera eller cykla till skolan. Baserat på enkätsvaren 
och efter samråd med kommunens tekniska kontor kan dessutom ibland fysiska åtgärder 
kring skolorna bli aktuella för att ytterligare öka trafiksäkerheten. Att bygga ut antalet 
parkeringsplatser och anlägga en vändplan vid skolan är emellertid vanligtvis inte aktuellt, 
eftersom man vill uppmuntra till ett hållbart resande. Det uppges vara viktigt att skapa 
förståelse kring hur bedömningen gjorts i de fall där inga fysiska åtgärder bedömts vara 
nödvändiga. 
 
Kommunerna är också eniga om att arbetet med vandrande skolbussar inte leder till att 
man genomför färre fysiska förändringar, snarare tvärtom. Verksamheten kan leda till ökad 
uppmärksamhet för barns skolvägar bland beslutsfattarna. Arbetet utförs som en 
kombination av fysiska och beteendepåverkande åtgärder, såsom man gör när påtalade 
trafiksäkerhetsproblem ska lösas – det är aldrig antingen eller. Man menar att fysiska 
åtgärder inte kan lösa alla problem, det är föräldrarna som kör utanför skolan och det är de 
som väljer hur trafiksituationen ska se ut.  

Eleverna 
Eleverna får vanligen information om vandrande skolbussar och projekt om att gå eller 
cykla till skolan via lärare och föräldrar, och de integreras i olika hög grad i processen. I 
Stockholm får klasserna medverka i så kallade gåturer. Eleverna får gå sin skolväg samtidigt 
som man diskuterar längs med vägen var barnen upplever att det är farligt och var det är 
roligt. Det är ett bra sätt att fånga in deras perspektiv och hur de ser på sin närmiljö. Är 
barnen med i processen kan de även förmedla vad de upplever är en för lång sträcka att gå, 
något som ofta är längre än vad föräldrarna tror. För att ytterligare öka barnens delaktighet 
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och inflytande i skolvägsprocessen erbjuds barnen i Stockholm ibland även att vara med 
och påverka utformningen av sin närmiljö. Elever har exempelvis fått möjlighet att 
tillsammans med en konstnär designa egna gatuplattor (se figur 9). Betongplattorna 
placeras sedan ut på trottoaren runt skolan.  
 

 
Figur 9. Barnen får designa gatuplattor och blir delaktiga i utformningen av sin närmiljö (F. Daryani). 
 
Tävlingar och uppsatta mål om att tillsammans tillryggalägga en viss sträcka motsvarande så 
långt man gått till skolan är exempel på andra knep som används för att engagera barnen. 
Vanligt är att använda kartor och markera hur långt barnen gått och ordna festligheter när 
uppsatta mål nåtts. En del skolor ordnar även egna tävlingar mellan klasserna, eller har 
bilfri månad. I Linköping ordnade man en teckningstävling där eleverna fick rita sin 
önskeskolväg, något som visade sig inkludera palmer och glasskiosker. 
 
Att skapa ett positivt grupptryck kan vara ett sätt att uppmuntra fler att cykla eller gå till 
skolan. Tävlingarna som anordnas är ett sätt att arbeta med ett positivt grupptryck 
gentemot barnen. Vissa anser att det känns mer riktigt att försöka påverka föräldrarna, men 
det är samtidigt lättare att väcka barnens intresse. Ett sätt kan vara att skapa morötter till 
barnen och på samma gång sporra föräldrarna. De kommunansvariga är eniga om att 
barnen är duktiga, medvetna och vill promenera för att det är bra för miljön. Barnen är 
också bra på att övertyga sina föräldrar. Föräldrar kan inspirera varandra, vill man komma 
igång med en vandrande skolbuss kan det vara lättare att fråga barnens kompisar, hellre än 
kompisens föräldrar, eftersom det oftast är lättare att få igång barnen.  
 
En större medveten satsning, gärna från Vägverkets sida efterfrågas då man tror att det har 
potential att skapa ett större grupptryck och på ett tydligare sätt uppmärksamma 
problematiken. 

Uppföljning 
Kommunerna redogör för hur resultaten förmedlas till elever, föräldrar och skolpersonal, 
samt i vilken utsträckning projektet utvärderas. 

Kontinuerlig uppföljning och återkoppling till barn och föräldrar 
Kontinuerlig uppföljning genomförs exempelvis genom handuppräckning i skolan där 
lärarna frågar eleverna hur de tog sig till skolan och noterar fördelningen. Återkopplingen 
till elever och föräldrar sker via skolan i nyhetsbrev eller motsvarande, och presenteras på 
kommunens hemsida. I Malmö får barnen dessutom besök av projektets maskot Lotta 
Giraff när de har cyklat och gått mycket. I Stockholm brukar den första vandrande 
skolbussen på en skola också få en vandrande skolbusskylt (se figur 10) som invigs under 
pompa och ståt där ibland representanter från kommunledningen närvarar. Trafikskyltarna 
är inte juridiskt bindande men används för att väcka intresse, sprida information och ge 
barnen bekräftelse för att de gör någonting bra. 
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Figur 10. En vandrande skolbusskylt. (Foto: J. Qvarfordt) 

Utvärdering 
Rutinen för utvärderingar ser olika ut inom kommunerna. Nynäshamn utvärderar varje 
halvår, delvis med hjälp av en utvärderingsmetod som baserats på SUMO10. I Malmö har 
kommunen genomfört en utvärdering av projektet med en processföljare till hjälp som 
bland annat intervjuat föräldrar och skolpersonal. Eftersom projektet även finansierats med 
KLIMP-bidrag måste även uppskattad reduktion av koldioxid till följd av projektet 
redovisas. I Linköping är det den anlitade konsulten som utvärderar verksamheten. 
Resultaten av satsningen undersöks genom trafikmätningar, uppföljningsenkäter till 
föräldrarna och genom kontinuerlig kontakt med föräldraförening och skolledning. 
 

                                                 
10 SUMO står för system för utvärdering av mobilitetsprojekt. 
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10 Erfarenheter hos kommun, skola och föräldrar 
De ansvariga på kommunen, lärare och föräldrarnas erfarenheter och åsikter om vandrande 
skolbussar redovisas i följande avsnitt.  
 

10.1  Kommunens projektledare  
Kommunerna är övervägande positiva till åtgärden och menar att konceptet bara har 
fördelar. Man konstaterar även att de föräldrar som provat är mycket nöjda, men att det 
svåra är att få föräldrarna att testa. Det krävs att skolan är drivande. Samtidigt påpekar man 
att effekterna av arbetet troligen kommer att märkas mer i framtiden eftersom det tar tid att 
förändra resvanor. Sett till det blygsamma antalet vandrande skolbussar som generellt sett 
kommit igång på skolorna är effekten för trafiksituationen utanför skolan inte så påtaglig. 
Däremot bedöms projektet och de vandrande skolbussarna ha en stark psykologisk 
påverkan eftersom de syns och får mycket uppmärksamhet på skolorna och på så sätt 
inspirerar andra att promenera, om än kanske inte i en vandrande skolbuss.  

Framgångsfaktorer 
Informera, informera och informera. Utan uppifrånperspektiv, vara lyhörd och presentera 
andra alternativ utöver vandrande skolbussar så att alla kan uppleva att de bidrar. 
Delaktighet från föräldrar och skolor krävs också. En god dialog med skolorna är 
nödvändig med ordentlig framförhållning och lyhördhet inför förfrågningar om hjälp. Att i 
allmänhet öka intresset för trafikfrågor bedöms också vara gynnsamt. Föräldrarnas 
uppmärksamhet infångas med fördel när de står inför någon form av förändring. Att 
skolvägarna är säkra, som nämnts ovan, en förutsättning, och att man har ett långsiktigt 
perspektiv på verksamheten. Därtill bedöms det vara mycket bra om föräldraambassadörer 
är med och informerar, samt att man har ett personligt engagemang och kan inspirera 
andra. 

Riskfaktorer 
Faktorer som kan påverka projektet i negativ riktning kan exempelvis vara föräldrar som 
känner sig utpekade eller en negativt inställd person i föräldragruppen eller skolpersonalen 
som får stort utrymme. Om skolan brister i engagemang för trafikfrågor är det också svårt 
att få något gjort. Blygsel i föräldragruppen, eller att de ser sitt skjutsande som tecken på att 
de är goda föräldrar nämns som andra exempel på riskfaktorer. Skulle en olycka hända i 
samband med att barnen går till skolan, eller att ett barn utsätts för övergrepp eller överfall 
är det också något som har stor betydelse för vilka beslut man fattar som förälder. Risk för 
passivitet finns dessutom om åsikten att kommunen bär allt ansvar för situationen vid 
skolan är vanligt förekommande. 

Responsen från föräldrarna 
Problematiken som presenteras, ett smärre kaos utanför skolan, är ofta bekant för 
föräldrarna, men medan många föräldrar är positiva till idén undrar andra vad kommunen 
har med deras val av färdsätt att göra. Att man är positiv till idén betyder heller inte att man 
kommer att agera utifrån den uppfattningen. Vissa anser sig inte tillhöra målgruppen för 
informationen om man bor för långt från skolan eller är inte beredda att låta någon annan 
ta ansvar för sina barn i rädsla att något skulle hända dem. Tidsbrist är en vanlig förklaring 
till varför man inte vill prova, trots att de som medverkar ofta uppger att de upplever sig ha 
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det mindre stressigt när barnen deltar i en Vandrande skolbuss. Lättja är ett annat skäl som 
nämns, att det handlar om bekvämlighet. Blyghet och ovilja att blanda in andra människor 
i vardagspusslet är andra förklaringar.  
 
Kommunerna uppfattar att huvudskälet att föräldrar beslutar sig för att försöka delta i en 
Vandrande skolbuss är att de är måna om barnens hälsa, samt att de ser en möjlighet att 
spara tid. Trafiksäkerhetsbiten och samhällets ökade miljöintresse bedöms också bidra. De 
vill hitta en bra skolväg åt sina barn så att de sedan kan gå själva.  

Trafikmängd och bebyggelsens betydelse 
Huruvida trafikmängd och bebyggelse har betydelse för om vandrande skolbussar kommer 
igång diskuterades med projektledarna vid respektive kommun. Trafikmängden, eller 
snarare upplevelsen av trafikmängden bedöms ha betydelse för hur benägen man är att gå. 
En större väg upplevs ofta som en barriär och bara två, tre bilar kan upplevas obehagligt för 
ett barn och det är därför viktigt att veta hur de uppfattar situationen. På samma sätt menar 
man att människor som bor i innerstan oftare upplever trafiken som mindre besvärlig än de 
som bor i ytterområdena, eftersom de är vana vid den höga trafikbelastningen. 
Trafikmängden kan ha betydelse på två sätt, antingen gör det att man väljer att skjutsa mer, 
eller så upplevs det än mer angeläget att engagera sig i vandrande skolbussar. 
 
När det gäller betydelsen av typen av bebyggelse menar de flesta av projektledarna att 
villaområden generellt sett har större problem eftersom de flesta familjer där har bil. Jämför 
man med miljonprogramområden kan den separerade trafiken där leda till att fler barn kan 
gå i egna vandrande skolbussar och fler yngre barn tillåts att gå själva. Andra menar att det 
bara är skälen till att inte låta barnen gå som skiljer sig åt. I trafikseparerade områden 
hänvisar man till ”fula gubbar”, och i andra områden till trafiksäkerhetsproblem som 
förklaring till varför barnen inte kan gå till skolan. 
 

10.2  Skolpersonalens erfarenheter 
För att få en uppfattning om hur skolans personal ser på arbetet med vandrande skolbussar 
har lärare och rektorer intervjuats per telefon eller via mejl. Kontakten med de intervjuade 
har förmedlats via de ansvariga för vandrande skolbussar på respektive kommunkontor. En 
sammanställning av intervjuerna återfinns i bilaga 4. 

Framgångsfaktorer 
En engagerad rektor som brinner för trafikfrågor och trafiksituationen utanför skolan 
nämns som en viktig faktor. Rektorn kan då driva personalen, vara inspirerande och 
uppmanande. Finns det dessutom en trafikgrupp inom en föräldraförening på skolan 
underlättar det ytterligare. Stödet från kommunen är också viktigt. Något som därtill 
påpekas är att det krävs tid för planering och att man även ska vara medveten om att 
inkörningsfasen troligen kan handla om flera år. Att informera om det ökar dock 
kontinuerligt medvetenheten hos skolledning, föräldrar och elever. Bra material och tydlig 
uppföljning. Skolans läge, hur utsatta barnen är kring skolan med till exempel spårvagnar 
eller större vägar har också betydelse. För Ålstens kolan i Stockholm tror man att en 
bussolycka där en elev omkom i slutet av åttiotalet påverkat skolans och områdets 
engagemang för trafikfrågor i allmänhet. 
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Som möjliga förbättringar med avseende på framgångsfaktorer nämns att prata om 
färdsätten mer kontinuerligt och att ordna jippon oftare inte bara i slutet av terminen – att 
hålla frågorna mer levande. Mer riktad föräldrainformation från kommunen centralt 
efterfrågas också, att göra det till en kommungemensam självklarhet att gå eller cykla. Att 
försöka få föräldrarna mer delaktiga skulle också vara en förbättring. Det kan vara svårt för 
skolan att komma med förslag och pådyvla föräldrarna olika idéer, istället bedöms det vara 
bättre om initiativen kommer från målsmännen själva. Föräldrar påverkar även varandra 
och sen kan det bli ringar på vattnet. 

Övriga erfarenheter 
Flera av pedagogerna är mycket nöjda med stödet och informationen från sin kommun. De 
har fått proffsig hjälp med material och broschyrer och menar att konceptet är lättarbetat. 
Man nämner även tydlig uppföljning och utvärdering som positivt. Föräldrarna engageras 
vid föräldramötena, men också lärarna upplever att tiden är för knapp och det är svårt att 
hinna diskutera allt. Generellt sett uppfattas föräldrarna vara väldigt positiva men att många 
är stressade och osäkra på att blanda in fler personer i sina morgonrutiner. Eleverna är oftast 
väldigt intresserade och lärarna tycker att trafikfrågorna är viktiga. Arbetet med att 
registrera barnens färdsätt till skolan tycks fungera smidigt och eleverna fyller själva i hur de 
tagit sig till skolan. Trots att det är föräldrarnas ansvar att barnen kommer till skolan anser 
skolpersonalen att skolan ska engagera sig. Man menar att det finns en möjlighet att 
påverka attityder. 
 

10.3  Föräldrarnas erfarenheter 
Föräldrar i Malmö, Stockholm och Nynäshamn har intervjuats för att få en uppfattning om 
deras erfarenheter av vandrande skolbussar (bilaga 5). Samtliga intervjuade deltar eller har 
deltagit i en vandrande skolbuss.  

Komma igång 
De vandrande skolbussarna har startats på initiativ av föräldrarna själva eller någon annan i 
föräldragruppen efter information på skolan. Alla föräldrar som intervjuats trodde till en 
början att det skulle vara krångligt med bussen och blev förvånade över hur smidigt det 
sedan gått. Vid sjukdom eller lov har det alltid löst sig och dåligt väder har inte varit något 
problem. För att vara tydliga med ansvarsbiten berättar en förälder om hur de klargjort att 
det är okej att tillrättavisa varandras barn. En förälder som har varit engagerad i 
trafikgruppen på skolan berättar om hur en bilfri dag, som sedan utökats till bilfria 
månader, höst och vår, har bidragit till en ökad medvetenhet bland föräldrarna. Något som 
också hjälpt för att få fler att komma igång är de kringaktiviteter som kommunen hjälp till 
med. Det är viktigt med uppmuntran och återkoppling. Arbetet har gett resultat och många 
föräldrar har påpekat att de upplever att trafiksituationen har förbättrats. Hon vittnar även 
om att det går lättare och lättare och att de nya familjer som tillkommer när nya barn börjar 
skolan fostras in i tankegångarna och man hjälps åt att etablera positiva mönster och vanor. 
Arbetet med avlämningsplatser uppges dock ha inte fungerat så väl, troligen eftersom 
föräldrar till små barn vill kunna parkera för att sedan följa dem till skolan. På frågan om 
hur föräldrarna tror att man ska göra för att få fler att prova är svaret att ”informera, 
informera och informera” samt att betona att det är bra för barnen. Det tar tid att förändra 
mönster men det sprider sig från mun till mun. Att ha en engagerad föräldragrupp 
underlättar enormt, och att skolan uppmärksammar de som går. Information redan i 
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förskoleklassen, kontinuerligt varje höst, bedöms också vara bra. Man tror även att tävlingar 
kan hjälpa och att ge barnen uppmärksamhet när de har gått mycket. 

Föräldraambassadörer 
En av föräldrarna har fungerat som föräldraambassadör i Stockholm. Hon berättar att 
ambitionen med hennes besök på föräldramöten och föräldraråd är att så ett frö, locka till 
eftertanke och berätta om hur man kan gå tillväga för att förbättra trafiksituationen utanför 
skolan. Fördelen med att hon som är förälder informerar, menar hon, är att hon kan säga 
saker som de ansvariga på kommunen inte kan säga, hon kan vara tuffare. Reaktionerna är 
olika, men det går lättare och lättare. Föräldraambassadören menar att när hon började 
informera i skolorna för några år sedan var det få som kände till konceptet, men numera vet 
många vad det handlar om och har läst om det i tidningen. 
 
Hon tror också att det är viktigt med kontinuitet, att ta upp det med föräldrarna och få 
dem att känna att det här ska vi satsa på. Det är också viktigt att klassläraren är engagerad 
och tar upp det på varje föräldramöte, skickar information, peppar barnen och drar lite. 
Föräldrar kan vara lite blyga och ibland krävs viss eftertanke. Oftast behövs det någon som 
drar lite extra. 

Övriga erfarenheter 
Barnen blir mer självgående, lär sig ta ansvar och passa tiden. De lär sig hitta i området, 
föräldrarna har insett att barnen tidigare inte förstod länken mellan hem och skola. 
Dessutom får de mer trafikvett när de tränar dagligen under överinseende av en vuxen. 
Barnen slipper också känna stress på morgonen och får prata av sig med kompisarna. 
Vidare är det ett bra sätt att lära känna sitt barns kompisar och de andras föräldrar, något 
som en förälder säger känns tryggt inför tonårstiden. En annan förälder berättar att det 
under en period var stökigt i klassen, och att då ha en stund med barnen på morgonen var 
ett bra tillfälle att prata igenom problemen. De flesta framhåller minskad stress på 
morgnarna som positivt, och att man sparar mycket tid. Två timmar i veckan uppskattar en 
förälder att hon sparar genom att gå i vandrande skolbuss. Några av föräldrarna berättar 
också om att de, och en del andra, lagt om sina egna resvanor och själva cyklar eller tar 
bussen till jobbet. Några nackdelar verkar vara svårt att komma på, men en förälder nämner 
att man måste vara mer fokuserad den dagen man är ansvarig för bussen. 
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11 Diskussion och slutsats 
 

”Åtgärden är bra och fungerar – när den används.” 
”Den fungerar superbra när den väl kommer igång, det verkar som att det krävs drivande föräldrar” 

 
Ovanstående citat är två kommentarer från enkätundersökningen bland Sveriges 
kommuner om vandrande skolbussar. Citaten utgör en kortfattad men klarsynt analys av 
problematiken med vandrande skolbussar. Föreliggande rapport visar att de som organiserar 
sig i vandrande skolbuss är mycket nöjda. Forskning visar dock att det är svårt att 
informera, att det är svårt att förändra attityder och att kopplingen mellan attityd och 
beteende dessutom är allt annat än självklar. Därtill är det mycket komplicerat att påverka 
människors resvanor. Vandrande skolbussar bygger på att föräldrar engagerar sig och 
organiserar sig för att tillsammans minska trafiken kring skolorna. Finns det inget intresse 
så kommer heller inga bussar igång. Ett försök att etablera nya vanor hos barn och föräldrar 
som inte ger ett eftersträvat resultat kan därför avfärdas med att ”intresse bland föräldrarna 
saknades”. Avsikten med den här rapporten har varit att försöka se bakom den slutsatsen 
och undersöka vilka faktorer som är viktiga att uppmärksamma i kontakten skolor, 
föräldrar och elever. 
 
Idén med uppsatsen var att titta på ett antal kommuner och jämföra deras resultat och 
arbetssätt och baserat på det sammanställa ett antal framgångsfaktorer. Resultatet av 
kommunernas försök varierar dock, inte minst inom kommunerna från skola till skola. 
Arbetssätten som används är dessutom snarlika och ofta flexibla varför det är svårt att peka 
ut specifika faktorer som gör att föräldrar blir tillräckligt motiverade och engagerade. Det 
som framkommit i studien är tyvärr därför inga mirakelknep som resulterar i att försök med 
vandrande skolbussar alltid lyckas. Vid intervjuerna med de ansvariga för verksamheten i 
Malmö, Lund, Stockholm, Nynäshamn och Linköping och vid samtalen med skolpersonal 
och föräldrar, och med kommentarerna från enkätundersökningen i kombination med 
utvärderingar av tidigare projekt har emellertid en rad faktorer som påverkar resultatet 
utkristalliserats. Faktorerna presenteras i avsnitt 11.3, men först diskuteras resultatet av den 
rikstäckande enkätundersökningen följt av en analys av kommunernas arbetsprocess mot 
bakgrund av litteraturstudien. 
 

11.1  Enkätundersökningen 
Resultatet av enkätundersökningen bland Sveriges kommuner indikerade att det finns god 
kännedom om konceptet, och att det också är ett 50-tal kommuner som har arbetat med 
åtgärden. Majoriteten av de som försökt introducera tillvägagångssättet var dock negativa 
till eller osäkra på resultatet av verksamheten. Man är enig om att det är en bra idé med 
många potentiella vinster, men konstaterar samtidigt att det är svårt att förändra beteendet. 
Insatserna bland kommunerna varierar av allt att döma från spridning av broschyrer om 
vandrande skolbussar till mer omfattande satsningar där andra grupper såsom skolläkare 
och polis engageras. Mot bakgrund av den osäkra effekten av att bara sprida information 
kan en slutsats vara att det är allt eller inget som gäller. 
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11.2  Erfarenheter av arbetsprocessen 
Undersökningens resultat diskuteras mot bakgrund av tidigare forskningsresultat. 

Förberedelse 
Av litteraturstudien framgår att det är viktigt att ha en tydlig målbild för att öka projektets 
möjligheter för effektivitet och avgränsning. Kommunernas målsättningar är olika väl 
preciserade och huruvida en mer precis målsättning om exempelvis en viss andel färre bilar 
vid skolan skulle påverka resultatet är osäkert. Rent teoretiskt kan man kanske argumentera 
att ett mätbart mål underlättar vid uppföljning och även som motivation för de som driver 
projektet. Viktigt är dock att målen som sätts är realistiska. Som framgått i kapitel 7 är 
beteenden svårpåverkbara och att sätta ett mål om att minska skjutsningen med 26 procent 
såsom man gjorde vid Lunds tidiga satsning riskerar bara att ingjuta missmod i 
projektgruppen. Det kan dock anses väsentligt att anmärka att något mål om ett visst antal 
vandrande skolbussar ej formulerats, vandrande skolbussar är snarare medlet, målet är 
trafikminskningen och att barnen kommer till skolan på ett säkert sätt. 
 
För att kunna skapa förankring med projektet är det viktigt att problembilden är tydlig för 
samtliga parter. Ett sätt att försäkra sig om engagemanget är att såsom i Stockholm upprätta 
kriterier som måste uppfyllas för att man ska arbeta med en skola. Exempel på ett sådant 
kriterium är att skolans, föräldrarnas och kommunens uppfattning om problembilden ska 
vara överrensstämmande. 
 
Vems initiativet är, kommunen, skolan eller föräldrarnas, bedöms ha betydelse för graden 
av engagemang. Kommer förfrågan från skola eller föräldrar, såsom i Stockholm, finns där 
redan ett frö av intresse och medvetenhet om problematiken. Det är dock troligen inte 
avgörande för projektets framgång, men generellt sett underlättar det troligen. Jämför man 
med vilja, veta, kunna-triangeln (avsnitt 7.2) är ju vetskapen om konceptet redan 
”garanterad”, och även, i alla fall till viss del, vilja. 
 
Målgruppsanalysen handlar om att lära känna mottagarna av informationen. Enkäter är ett 
sätt att ta reda på hur och varför föräldrarna skjutsar sina barn, men tidigare erfarenheter 
rekommenderar dialog och samtal för att få en djupare kännedom om motiven. 
Projektledarna på kommunen genomför även en form av målgruppsanalys under 
föräldramötena för att bedöma hur de ska presentera fördelarna med vandrande skolbussar. 
Det ger också kunskap om förutsättningarna för gruppen och det ger beröra de externa 
faktorerna, vilka kan vara avgörande för i vilken utsträckning föräldrarna har möjlighet att 
förändra sina resvanor. 
 
I Lund har man tagit fasta på en målgrupp som inte har cementerat resvanorna till skolan, 
föräldrar till barn i förskoleklasserna. Arbetssättet som de kallar Människor i Förändring, 
MIF, har stöd i litteratur om vanor och vanans makt. Valet av färdmedel sker rutinmässigt, 
och oftast reser man med bil. Saknas rutin är det lättare att anamma ett alternativ till bilen. 
Slutsatsen blir därför att det är klokt att fokusera informationen till förskoleklasserna och 
första klass. Det är också i dessa åldersgrupper som skjutsningen tenderar vara som mest 
utbredd varför en satsning här har potential att ge större effekter.  
 
I litteraturstudien framhålls vikten av att konkretisera och förankra problemet hos 
målgruppen eftersom det ökar motivationen att ta till sig informationen. Problemanalysen 
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är viktig för att kunna förmedla en tydlig bild av trafiksituationen och öka föräldrarnas 
kunskap om problematiken. Att få information om att varannan förare som togs för 
fortkörning vid en hastighetskontroll vid skolan var förälder är ett sätt att effektivt 
konkretisera problematiken. Det ger även ett bra underlag för diskussioner vid mötet med 
föräldrarna och visar även på att det till stor del är ett problem som är intimt förknippat 
med föräldrarnas eget beteende.  

Organisation 
Det måste finnas en långsiktighet i projektet varför det är gynnsamt om verksamheten finns 
inom ramen för kommunens ordinarie arbete, alternativt som ett flerårigt projekt med 
möjlighet till framtida integrering i kommunförvaltningen. Verkligheten är dock en annan, 
och det är bara i Lund, av de djupstuderade kommunerna, som verksamheten är 
permanentad inom den kommunala förvaltningen. Både tidigare sammanställningar av 
liknande projekt och den genomförda undersökningen poängterar vikten av långsiktighet 
och konkret handlingsplan.  
 
De finansiella investeringarna i projektet varierar kraftigt mellan kommunerna och även 
arbetsinsatserna mätt i timmar. I vilken utsträckning det påverkar resultatet har i 
föreliggande studie inte varit möjligt att fastställa. Att samarbeta med andra kommuner 
med liknande verksamhet tycks dock vara en fördel. I mindre kommuner kan det vara så att 
den som är ansvarig arbetar enskilt och att få stöd och idéer från andra kan då vara mycket 
gynnsamt. Erfarenheter och arbetssätt kan utbytas och medföra möjlighet till förbättringar i 
verksamheten. Det framgår både från samarbetet i Hållbar Utveckling Väst och i Samverkan 
för hållbart resande i Stockholms län. 
 
Vid kontakten med skolan är det viktigt med förankring i lärarkåren och framförallt hos 
rektor och skolledning. De kan driva på projektet och tydliggöra skolans prioriteringar, 
något som kan vara avgörande vid exempelvis föräldramötena då tidsbristen är en 
begränsning för förmedlingen av konceptet. God framförhållning vid kontakten med 
skolorna rekommenderas också. 

Genomförande 
Vid mötet med föräldrarna är det viktigt att det finns en möjlighet till dialog. Föräldrars 
argument om varför man väljer att skjutsa sitt barn och synpunkter på trafiksäkerheten 
kring skolan måste bemötas. Ett dilemma tycks vara att det är svårt att hitta tillräckligt med 
tid under föräldramötena då det är mycket annat som ska tas upp, men att ha ett separat 
möte om trafiksituationen tycks inte vara ett alternativ på grund av bristande intresse för 
trafik från föräldrarnas sida. Vikten av att skapa en dialog, och mötas kring gemensamma 
ståndpunkter bekräftas i litteraturstudien. När kommunerna talar om att utgå från 
föräldrarnas situation och förutsättningar ligger det helt i linje med Lönngrens (2007) 
synpunkter om en process där attityder och värderingar tillåts förändras. Kännedom om 
trafiksituationen finns troligen hos föräldrarna, men med en dialog kan medvetenheten om 
allas perspektiv öka. Tillvägagångssättet påminner också om relevansmodellen där 
informationsprocessen är ett utbyte mellan sändare och målgrupp där målgruppens villkor 
får fungera som utgångspunkt för den eftersträvade förändringen. Dialog kring 
trafiksäkerheten är också viktigt, att även där få en ömsesidig förståelse kring hur beslut om 
huruvida ombyggnationer av trafikmiljön kan bli aktuella. Den som informerar föräldrarna 
måste ha möjlighet att ta diskussionen om förändringar i trafikmiljön. 
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Att komplettera den kommunikativa åtgärden med en fysisk förändring kan dock vara 
framgångsrikt, det visar både undersökningen och litteraturstudien. En Mobility 
Management åtgärd har i kombination med andra åtgärder potential att skapa 
synergieffekter, något som kommunerna också noterat. Målgruppen uppfattar att också 
sändaren bidrar med insatser för att förbättra situationen och är då mer benägna att också 
själva anstränga sig. 
 
Undersökningen visar att vandrande skolbussar inte bör presenteras som den enda 
lösningen på den problematiska trafiksituationen vid skolorna, utan snarare som en del av 
en större satsning på skolvägarna och skjutsningsrutinerna. Det är mycket viktigt att 
föräldrar och barn upplever möjligheten att hjälpa till att förbättra trafiksituationen vid 
skolan även om konceptet med just vandrande skolbussar kanske inte passar varje enskild 
individ. Exempel på alternativ är att gå eller cykla på egen hand, att använda 
avlämningsplatser, att samåka eller att resa med kollektivtrafiken. Detta skapar också en 
valfrihet hos föräldrarna och en möjlighet att agera utifrån sina egna förutsättningar och 
samtidigt bidra till en förbättring. 
 
Konceptet med föräldraambassadörer är en effektiv metod, föräldrar kan relatera till dem 
och vet att de har insikt i deras stressade liv. Dessutom kan de vara tuffare mot 
föräldragruppen jämfört med kommunens representant eftersom de närvarar i egenskap av 
privatperson. I litteraturstudien talar man om förebilder som en effektiv strategi. Att se att 
någon som är som en själv har klarat av att genomföra en beteendeförändring ökar 
troligheten för att man själv ska våga försöka. Informationen går dessutom fram bättre om 
någon i målgruppen deltagit vid planeringen av upplägget kring arbetet. Därför är det 
gynnsamt att ha en aktiv föräldraförening, något som enligt undersökningen underlättar 
enormt, och vars förmedling av konceptet ges hög trovärdighet tack vare att de ofta är 
bekanta med målgruppen. 
 
Förbättrad hälsa hos barnen och ökad trafiksäkerhet tycks vara de kraftfullaste argumenten 
att använda, något som verifieras både i undersökningen och i litteraturstudien. 
Hälsoaspekten är lätt att ta till sig, såsom budskapsstrategi, för att använda Palms (2006b) 
terminologi, är det något man kan känna närhet till, som ger konsekvenser som ligger nära i 
tid och rum. Ur den aspekten är argument om ett miljövänligt agerande att betrakta som 
svaga, trots att det fått hjälp av opinionsbildning i frågan i samhällsdebatten. Miljö är alltför 
svårgreppbar och man har svårt att se sig själv i sammanhanget.  
 
Materialet som kommunerna använder vid informationsmöten och som skolorna har i sin 
undervisning verkar vara uppskattat av pedagoger och elever. Filmer och broschyrer har ett 
tydligt budskap och de olika informationsbladen som används har stor likhet och liknande 
informationsinnehåll. Att ha flygfoton och preparerade kartor tycks fungera bra, men kan 
knappast anses avgörande för om en vandrande skolbuss kommer igång eller inte.  
 
Tävlingar tycks vara ett effektivt sätt att motivera barnen och gåturer ett bra sätt att 
engagera och fånga in barnens perspektiv. Det är intressant att se att en del forskning visar 
att ungdomar ser på bilen på ett mer nyanserat sätt. Det är inte otroligt att synen på bilen 
kan komma att bli annorlunda i och med att samhället förändras. Miljödebatten och ett 
ökat medialt fokus på klimatförändringarna kan eventuellt i längden påverka beteendet. 
Vid flera av intervjuerna har det påpekats att ett bra sätt att uppnå förändring i resvanor hos 
de vuxna är att gå via deras barn eftersom barnen är duktiga på att påverka sina föräldrar. 
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Barnen vill göra bra ifrån sig och motiverar föräldrarna att tänka annorlunda. Att använda 
sig av grupptryck och grupprocesser för att förändra sociala normer är dokumenterat 
effektivt. Att gruppnormers hämmande effekt tyvärr tenderar att dominera när ett nytt 
beteende ska introduceras behöver kanske inte alltid stämma. 

Uppföljning 
I undersökningen understryker föräldrarna att uppmuntran och återkoppling är oerhört 
viktigt. Återkoppling är centralt, känslan av personligt ansvar förstärks genom feedback och 
är avgörande för hur väl påverkansåtgärden fungerar. Kommunerna är generellt sett bra på 
att uppmuntra barnen, men för föräldrarna finns inga morötter. Föräldrarna får på sin höjd 
information om huruvida trafikmängden har minskat eller inte, och här kan det finnas 
potential för förbättringar. Belöning är en budskapsstrategi som är extra viktig när det rör 
sig om miljömässigt agerande. Utvärdering är viktigt att genomföra, det framgår av 
litteraturstudien, och genomförs i olika omfattning på kommunerna. Det verkar fungera 
bra att undersöka färdmedelsfördelningen bland eleverna genom handuppräckning, och i 
samband med tävlingarna redovisas detta noggrant.  
 

11.3  Faktorer som påverkar resultatet 
Syftet med rapporten var att identifiera framgångsfaktorer och riskfaktorer, möjligheter och 
drivkrafter diskuteras mot bakgrund av litteraturen.  

Framgångsfaktorer 
Baserat på ovanstående resonemang har följande framgångsfaktorer identifierats: 

• Säkra skolvägar  
• Stöd och engagemang från kommun, rektor och lärare 
• Dialog, framförhållning och lyhördhet 
• Information till föräldrar vanor kring skjutsning skapats 
• Introduktion av vandrande skolbuss som komplement till fler åtgärder 
• Medvetenhet om att det tar tid, behovet av tålamod.   

 
Eftersom målet är att fler ska gå, och alla kanske inte vill gå i vandrande skolbuss är det 
viktigt att skolvägarna ses över. Erfarenheterna visar att i samband med att man börjar 
jobba med skolvägarna kommer föräldrarna kräva förbättringar och ta upp vad de upplever 
som problematiskt längs med skolvägen. Verksamheten med vandrande skolbussar tenderar 
därför leda till att skolvägarna uppmärksammas vilket är en nödvändighet för att satsningen 
ska lyckas. Den främsta och kanske viktigaste framgångsfaktorn utöver säkra skolvägar är att 
det finns ett engagemang och en vilja hos kommun och skola. Motivation krävs hos 
projektledare och rektor för att det ska sprida sig till föräldrar och elever. Att dialog är 
viktigt framhålls som nämnts ovan av flera källor, i synnerhet vid beteendeförändringar av 
den typ som avses här. Att i allmänhet skapa ett intresse och fokus på trafik anses också 
fungera bra. Trafiktemadagar med cykelaktiviteter och annat för de äldre klasserna är ett 
sätt att integrera hela skolan i tankarna kring resvanor.  
Vanligen är det dock i de lägsta klasserna som skjutsningen är mest utbredd, och att försöka 
uppmärksamma föräldrar innan de skapat sig rutiner kring resan till skolan kan därför vara 
effektivt.  
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De flesta forskningsresultat tyder på att information fungerar dåligt som påverkansåtgärd. 
Det är därför viktigt att kombinera informationskampanjerna med andra åtgärder, 
alternativ till vandrande skolbussar och genomföra infrastrukturella förändringar vid behov. 
Forskning indikerar dessutom att resvanor tar tid att förändra, något som verkar stämma 
även för barnens resor till skolan. Kommunens medarbetare och föräldraambassadörer 
menar att långsiktigt tänkande är en förutsättning. De som hållit på ett par år har märkt av 
att kännedomen om konceptet är större idag än tidigare, vilket gör att 
informationsspridningen underlättas. Föräldrarna vet redan vad det handlar om. 
 
Den vanligaste framgångsfaktorn som nämnts vid intervjuerna är emellertid att det finns en 
eldsjäl bland föräldrarna, någon som tar tag i det. Bedömningen är dock att det inte kan 
räknas som en framgångsfaktor, det är snarare ett gott resultat. I annat fall blir det ett 
cirkelresonemang eftersom det ligger i konceptets natur att det är föräldrar som är ansvariga 
och att det är deras initiativ. Att utarbeta en metod för att hitta potentiella eldsjälar, eller 
pionjärer, i en föräldragrupp skulle däremot ses som en framgångsfaktor, men någon sådan 
metod har inte påträffats. Eldsjälar inom kommun och skola är, som nämnts ovan, dock 
viktiga. Skolpersonal berömmer kommunernas engagemang och stöd – något som får anses 
vara ett mycket bra betyg på deras verksamhet. 

Riskfaktorer 
• Att man inte har långsiktighet i projektet 
• Att skolan brister i engagemang för trafikfrågor 
• Att föräldrarna känner sig utpekade och blir negativt inställda 
• Att en olycka inträffar eller att ett barn utsätts för ett övergrepp. 

 
Eftersom det främst är ett kommunikativt projekt och det är människor som ska genomgå 
beteendeförändringen och ändra sina resvanor är det naturligt att personlighet och 
personkemi spelar en avgörande roll för hur det går. Engagemang handlar till stor del om 
prioriteringar och skolorna har mycket på sin agenda. Huruvida trafikfrågorna får mycket 
uppmärksamhet beror därför till stor del på hur intresserade rektor och annan pedagogisk 
personal är. Riskfaktorerna olyckshändelse eller övergrepp mot barn är relevanta, men 
eftersom en vandrande skolbuss bygger på ett samgående torde åtminstone risken för 
övergrepp minska radikalt. En trafikolycka med ett barn som fotgängare bedöms dock ha 
betydelse och förstärka upplevelsen om riskerna för barn som oskyddad trafikant vilket i sin 
tur kan leda till att skjutsningen ökar. 

Problematisering kring motgång och framgång 
Trafikolyckor är ett allvarligt problem och den främsta orsaken till olycksfall för barn under 
15 år. Mot bakgrund av det kan man ha förståelse för föräldrars oro och ovilja att låta 
barnen promenera. Ett trafiksystem som inte är anpassat för barn är olämpligt och 
utredningar visar att bara hälften av gångvägnätet i städerna är att beteckna som trafiksäkra 
för barnen. Många gånger är det emellertid främst upplevelsen av trafiksystemet är det 
avgörande för i vilken utsträckning föräldrarna låter sina barn ha tillgång till det. Potential 
finns dock i vetskapen om att problematiken kring skolan främst orsakas av föräldrarna 
själva samt att många barn tillåts promenera hem på egen hand, vilket indikerar att det inte 
alltid är trafiksäkerheten som är anledningen till att de skjutsas. Lättja och bekvämlighet 
kan istället vara en starkt bidragande orsak. Tidsbrist nämns också som en möjlig 
förklaring. 
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Litteraturstudien visar också att ett vanemässigt bilberoende är svårt att bryta. Resandet 
ökar, och samhällsplanering anses vara en del av orsaken. Bilen är viktig för barnfamiljer, 
hela 96 procent har bil, och man är av åsikten att vardagspusslet annars inte går ihop. Det 
leder till korta bilresor med stora utsläpp i relation till körd sträcka. Vandrande skolbussar 
är positivt eftersom det blir ett par resor färre. Om resan ändå utförs, men utan att passera 
skolan först, försvinner dock miljövinsten. Å andra sidan finns det indikationer på att 
förändringen i färdsätt även påverkar andra resor som då företas på ett mer miljömässigt 
hållbart sätt. Att barnens restider till skolan ökar – att de bor för långt från skolan – 
motverkar förstås möjligheten att gå och spär på den besvärliga situationen. Samtidigt har 
majoriteten fortfarande mindre än 2 kilometer till skolan och därför anses ha goda 
förutsättningar att företa resan till fots eller med cykel.  
 
Bland fördelarna med konceptet märks att det har många vinster som tycks 
uppmärksammas så snart man provar. Undersökningen visar att föräldrarna som kommit 
igång är mycket positiva och har svårt att hitta nackdelar, och trots att miljövänligt 
beteende enligt litteraturstudien sällan har egenskapen att ge feedback tycks vandrande 
skolbussar ändå göra det. Främst är det de sociala fördelarna som framhålls, att barnet lär 
sig ta eget ansvar och passa tider, men även möjligheten att spara tid påpekas.  

Möjligheter 
Att engagera sig i barnens skolvägar innebär till stor del att ta sig an föräldrarnas resvanor. 
Om de flesta uppger att de skjutsar för att de ändå ska vidare kan det vara en god idé att se 
över hur föräldrarna kan ta sig vidare utan bil. Det blir förstås ett mycket mer omfattande 
projekt, men i vissa områden där förutsättningarna för kollektivtrafiken är goda kanske man 
kan samverka med andra Mobility Management projekt, såsom att bli testresenär. 
Testresenären är en vanebilist som får tillgång till gratis kollektivtrafik under en period för 
att förhoppningsvis upptäcka fördelarna med ett mer miljövänligt färdmedel.  
 
Undersökningar visar att färre barn tillåts gå själva numera varför det finns anledning att 
vara uppmärksam vid planering av nya områden, vilket också ligger i linje med 
Barnkonventionen och de transportpolitiska målen. Att motverka barriäreffekter och främja 
ett transportsystem som är anpassade till barn krävs för att uppmuntra ett hållbart resande. 
Föräldrar måste ges möjlighet att kunna välja ”rätt”. Ett sätt att säkerställa att ett 
kontinuerligt arbete med skolvägarna är att introducera skolreseplaner med Englands 
School Travel plans som förebild. Försök av den typen pågår redan på skolor i Sverige och 
enligt utvärderingar av utländska försök är potentialen till förbättringar av situationen kring 
barnens skolväg stor. 
 
För att fånga upp föräldrarna på ett tidigt stadium kan man tänka sig att informationen ska 
spridas redan under vårterminen på dagis. Risken är emellertid att det blir ett tidsmässigt 
mycket kostsamt projekt eftersom man inte når ut till så många femåringar på varje dagis. 
 
Enligt undersökningen är hälsoargumentet det motiv som tycks fungera bäst när det gäller 
att motivera föräldrarna att förändra sina resvanor men mot bakgrund av att många 
föräldrar nämner att man skjutsar barnen för att det är smidigt när man själv ska vidare till 
jobbet, kan det finnas anledning att ytterligare framhålla möjligheterna att spara tid när 
man går i en vandrande skolbuss. Exempelvis uppger föräldrar att de uppskattningsvis 
sparar två timmar i veckan vid medverkan i vandrande skolbuss. Tänkvärt är också Jönssons 
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tankeexperiment om tid och resväg till jobbet. Ett statiskt synsätt till bilen som det 
effektivaste och smidigaste färdsättet riskerar att leda till tankevurpor som snuvar bilisten på 
den tidsmässiga konfekten. 
 
Som konstateras i litteraturstudien fungerar kommunikativa styrmedel bäst om de 
kombineras med tekniska och administrativa styrmedel. En möjlig lösning skulle därför 
kunna vara att stänga av delar av vägnätet för fordonstrafik i närheten av skolan. Studier har 
visat på att svenskens inställning till dylika styrmedel, där fordonstrafik förbjuds i vissa delar 
av en stad, karakteriseras av viss acceptans varför det finns möjlighet att ett sådant ingrepp 
skulle fungera. 
 

11.4  Rekommendationer för framtida studier 
Fokus för föreliggande studie har legat på att jämföra arbetssätt inom den kommunala 
verksamheten och vid kontakten med skolorna. Att istället fördjupa sig i en jämförande 
studie av ett färre antal skolor där satsningen fallit väl ut kan ge möjlighet att titta närmare 
på avgörande faktorer för resultatet. Intervjuerna med de kommunansvariga indikerar 
exempelvis att typ av bostadsområde, trafiksituation och skolans läge misstänks ha betydelse 
för utfallet av verksamheten. Genomförda resvaneundersökningar visar också på en skillnad 
i hur mycket barnen tillåts röra sig ensam i trafiken beroende på hur nära stadskärnan man 
bor. Därtill har forskning om föräldrars oro och upplevda otrygghet bäring på vandrande 
skolbussar. Tendensen att barn ägnar sig åt fysisk aktivitet i mindre utsträckning fungerar 
som nämnts tidigare bra som argument varför mer inriktad forskning på området bedöms 
som motiverat. Likaså vore det intressant att i en fördjupad litteraturstudie undersöka om 
det ligger något i att ökad välfärd tenderar att minska behovet av att engagera sig och 
hjälpas åt. 
 
Ytterligare forskning om förankringen inom kommunen och i vilken utsträckning de 
politiska och strategiska besluten som ligger bakom verksamheten med vandrade skolbussar 
bedöms vara värdefullt som stöd för utveckling av konceptet. En tydlig linje från 
kommunpolitikernas sida kan tänkas ha positiv effekt för projektets framgång.  

Avslutande reflektion 
De framgångsfaktorer som presenterats ovan kan ses som rekommendationer. Det är inte 
lätt att introducera vandrande skolbussar, men om man gör det i kombination med andra 
åtgärder tenderar trafiken kring att skolan minska. Såsom litteraturstudien om information 
och påverkan av attityd och beteende konstaterar är det svårt att påverka folks resvanor. 
Svårt - men inte omöjligt. Bevisligen har introduktion av konceptet med vandrande 
skolbussar många gånger resulterat i ett minskat skjutsande och en förändring av resvanorna 
varför fortsatta satsningar kan rekommenderas. 
 
 
 
 
 
 

”Ett exjobb är inget man blir klar med, det är något man avslutar” 
 

(Gammalt djungelordspråk, LTH) 
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BILAGA 1 – Intervjuer med projektledare för andra projekt i Sverige 
 
 
 
Telefonintervju med Sanna Hambesson, projektledare för Hållbar Utveckling Väst 
samarbetsprojekt Barn på väg till skolan. 
 
Har drivit en verksamhet bland kommuner inom Vägverket Region väst. Av de 19 som 
tillfrågades var 15 kommuner intresserade av att engagera sig. Kommunerna fick forma sitt eget 
arbetssätt och samarbetsorganisationen bistod med tips, underlag och stöd och med förslag på hur 
uppföljning kunde genomföras. 
 
Kommunerna har haft olika metoder vid urvalet av skolor att samarbeta med och resultatet av 
verksamheten har varierat mellan kommunerna. Vid ett uppföljningstillfälle hade många inte 
kommit igång och när projektet nu avslutas deltar bara sju kommuner vid uppföljning och 
summering. 
 
Generellt kan man säga att det är svårt att komma igång och att det krävs mycket engagemang. 
Man har noterat att miljöargument är svåra att använda, att information om barnens hälsa 
fungerar bättre. Det är svårt att påverka föräldrarnas beteende, mer radikala grepp krävs och att 
man ställer krav på hur man bygger kring skolorna. 
 
 
Telefonintervju med Anders Andersson, Utbildningssekreterare Barn- och 
utbildningsförvaltningen, Kumla. 
 
Kumla har arbetat med vandrande skolbussar vid två tillfällen. Dels var det en skola som på eget 
initiativ satte igång där skolpersonal promenerade med barnen, men när föräldrarna skulle ta vid 
fanns det inget intresse. Dels har kommunen genomfört en satsning med försöket i Örebro som 
förebild. 
 
Man bestämde sig för att fokusera på tre skolor som valdes med utgångspunkt från 
trafiksituationen. Eleverna fick fylla i en enkät om hur de tog sig till skolan, kartor över området 
med elevernas hem trycktes upp som underlag för turerna. Representanter för kommunen 
närvarade vid föräldramöten och informerade, visade en film om konceptet och försökte sälja in 
positiva argument. Informationen spreds vid ett tiotal allmänna möten, till specifika möten dyker 
ingen upp. Ett fåtal föräldrar var intresserade, men inte tillräckligt många. Ytterligare ett försök 
genomfördes under våren med ett introduktionsmöte för föräldrar vars barn skulle börja 
förskoleklass till hösten, men inte heller det resulterade i att någon nappade. 
 
Från kommunens sida erbjuder man att ställa upp med listor och telefonnummer och allmän 
stöttning, men utförandet är föräldrarnas ansvar. Det senaste året har ingenting hänt. Satsningen 
har inte utvärderats, men man frågar sig hur man borde ha gjort för att nå fram. Teorier om att 
det är mer aktuellt på större orter än Kumla, eller att det finns för få föräldrar som har möjlighet 
att följa barnen på grund av tidsbrist. De skolor man jobbade med har varierande trafikproblem, 
men upplevelsen var att det var mycket bilar och att det skjutsades i högre grad än nödvändigt. 



Telefonintervju med Erika Marklund, projektledare för vandrande skolbussar, Göteborg 
Arbetar inom Göteborgs kommun åt trafikkontoret med en nollbudget för att starta vandrande 
skolbussar på skolor i Göteborg. Strategin är att ringa skolor och prata med rektorer, lärarlag och 
brukarråd om hur hon kan stötta, informera och bidra med material. Det har dock varit svårt att 
få kontakt med rektorerna, men kommer man väl igång brukar de vara positiva. 
 
Det är ett bra koncept, och många är positiva. Problemet med skjutsning finns inte överallt, 
exempelvis inte inom miljonprogramsområden. Det finns dock vandrande skolbussar i Göteborg, 
i en eller annan form. 
 
En annan strategi har varit att erbjuda en metodutbildning, Trafik för livet, för lärare i 
förskoleklass – trean där man tar upp olika aspekter om hälsa och säkerhet och även talar om 
vandrande skolbussar.  
 
Inför höstens möten har Erika samlat argument och tankar kring motivation. Det handlar om hur 
barnen uppfattar sin skolväg om de blir skjutsade eller promenerar, om hur barns självkänsla 
påverkas av att inte själv kunna ta sig mellan hem och skola. 
 
Föräldrar har varit mycket positiva, kommer man från trafikkontoret hamnar fokus lätt på 
trafiksituationen och fysiska förändringar efterfrågas som lösning på problemen. Erika hänvisar 
till kommunen men påpekar att det är en demokratisk process var man bedömer att man kan 
bygga om.  
 
Ett utskick har gått ut till alla skolledare i Göteborg och kontakt har etablerats med 20 av dem 
och ytterligare 20 avses kontaktas. Någon utvärderingsplan finns inte, men en uppföljning ska 
genomföras för att se vad som hänt. Eftersom det är ett nollbudgetprojekt, där enda kostnaden 
utgörs av Erikas timpenning finns inget utrymme för broschyrer eller extern utvärdering. 
 
Erika tror att timing är viktig. Att man ligger rätt i tiden och dess trender. 
 



BILAGA 2 – Intervjuformulär för medarbetare inom kommunerna 
 
 
 
Initiering 

- Hur länge har ni arbetat med åtgärden Vandrande skolbussar? 
- Vad är orsakerna till att ni arbetar med Vandrande skolbussar och varifrån fick ni idén? 
- Hur ser organisationen ut på kommunen?  

o Har projektet genomförts på projektbasis eller integrerat i den kommunala 
verksamheten?  

o Vilken/vilka kommunala enheter har varit inblandade? 
o  Finansiering (internt, LIP/KLIMP, VV)?  

- Hur stor är er nuvarande budget för projektet? 
- Hur ser det ut framöver med budget och tjänster? 

 
Förarbete 

- På vems initiativ etableras kontakten med skolorna? 
- Hur många skolor har varit engagerade?  
- Varför engagerades just dessa skolor?  
- Har en problemanalys genomförts? Hur? 

o Resvaneundersökningar? 
o Trafikräkningar? 
o Hur har trafiksäkerheten längs med skolvägarna beaktats?  

- Har en målgruppsanalys (föräldrar/elever) genomförts? 
o I form av dialog eller med hjälp av enkäter? 

 
Introduktion av vandrande skolbuss 

- Hur har arbetet varit upplagt? 
- Hur såg informationskanalen till skolorna ut? 
- Vem var kontaktperson på skolan (befattning)?  
- Hur förmedlades projektet till föräldrarna?  

o Hur många gånger träffar anordnades? 
o Vem/vilka medverkade? Kommunala medarbetare, ”experter”, externa 

informatörer/presentatörer? 
o Information eller dialog? 

- Användes informationsmaterial? Vad i så fall? 
o Klasslistor, kartor? 
o Variation i formen på informationsmaterial? 
o Information via befintliga kanaler (lokaltidningar, veckobrev etc.)? 

 
- Vilka argument användes för att uppmuntra föräldrarna att engagera sig? 
- Hur uppmuntrades föräldrarnas engagemang? 

o Tävlingar? 
o Jippon? 

- Hur har goda exempel spridits? 
o Har andra kommuner/skolor använts som goda exempel? 
o Har föräldrar som medverkar i Vandrande skolbussar fått visa på gott exempel (i 

informationsblad, filmer, live?) 
o Har lyckade försök spritt sig? 
o Har media använts som informationsspridare? 



- Presenterades några alternativa åtgärder till Vandrande skolbuss? 
 

- Hur förmedlades projektet till eleverna? 
- Hur uppmuntrades elevernas engagemang? 

o Tävlingar? 
o Jippon? 
o Integration i skolarbetet? 

- Hur ser du på att använda sig av normbildning/grupptryck? 
o Föräldrar 
o Barn 

- Har ni genomfört några infrastrukturella förändringar i samband med åtgärden? 
 
Uppföljning 

- Finns det fastställda mål för projektet?  
o Är dessa övergripande och/eller mätbara? 

- Hur utvärderas arbetet? 
o Enligt vilken metod? 
o Vem gör utvärderingen (internt/konsult)?  

- Har det skett någon form av kontinuerlig uppföljning?  
- Hur ser återkopplingen ut till skola, föräldrar och elever? 
- Har uppstarten av vandrande skolbussar påverkat övriga kommunala satsningar inom 

hållbart resande och trafiksäker skolväg? (Det förekommer argument att man väljer en mjuk, 
billig åtgärd såsom Vandrande skolbuss istället för att genomföra ”ordentliga” fysiska åtgärder.) 

- Har andra åtgärder beaktats? (exempelvis avlämningsplatser, ombyggnationer) 
- Hur ser ert fortsatta arbete ut med Vandrande skolbussar? 

 
 
Övriga frågor 

- Hur tycker du att Vandrande skolbuss fungerar som åtgärd för att öka andelen barn som 
går eller cyklar till skolan? 

- Hur var föräldrarnas reaktion? 
o Positiva? 
o Negativa?  

- Vad tror du huvudskälet är, ur föräldrarnas synvinkel, till att försöka medverka i en 
vandrande skolbuss? 

- Vilka tror du är anledningarna att man väljer att inte göra det? 
- Vilka upplever du är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med vandrande 

skolbussar? 
- Vilka är riskfaktorerna, orsaker under hela processen, till att projektet inte lyckas? 
- På vilka sätt tror du att följande bakgrundsfaktorer har betydelse för hur många som väljer 

att medverka i en Vandrande skolbuss?  
o Trafikmängd/slag 
o Täthet (typ av bebyggelse) 
o andel som gick redan innan  
o inkomst/utbildningsnivå i området 
o kommunal organisation 
o infrastrukturella investeringar 



BILAGA 3 – Intervjuer med ansvariga medarbetare på kommunerna. 
 
 
 
Intervju med Mikael Wendel, Trafikhandläggare och projektsamordnare trafiksäkerhet, Lunds 
kommun.  
2008-05-12 och 2008-05-28. 
 
Initiering 

- Hur länge har ni arbetat med åtgärden Vandrande skolbussar? 
Lunds kommun har arbetat med Vandrande skolbussar till och från sedan 1999. Mellan 2002 
och 2004 genomfördes inga kampanjer, men sedan 2004 anordnar kommunen gå och cykla till 
skolan tävlingar.  
 

- Vad är orsakerna till att ni arbetar med Vandrande skolbussar och varifrån fick ni idén? 
Utanför många skolor är trafiksituationen problematisk om morgnarna och att uppmuntra fler att 
gå eller cykla till skolan är ett sätt att hantera den situationen. Sedan 2004 finns även 
miljöaspekten med, strävan att skapa hållbart resande. 
 
Under 1999 påbörjades en inventering av skolornas trafiksituation i samband med ett EU-
finansierat trafiksäkerhetsprojekt. Föräldrar fick tillsammans med sina barn besvara en enkät med 
frågor om skolvägen och på en karta rita in hur barnen tog sig till skolan och eventuella platser 
som upplevdes som otrygga. Utöver enkäten genomfördes beteendestudier vid skolorna där man 
bland annat noterade hur stor andel av barnen som skjutsades. Undersökningarna genomfördes 
vid samtliga skolor i Lunds kommun och resulterade i att man förbättrade trafiksäkerheten på ett 
30-tal platser. Det noterades även att en stor del av trafikproblemen generades av föräldrarna 
själva när de släppte av barnen vid skolan varför man även började arbeta för att reducera 
skjutsningen till skolorna genom att uppmuntra fler till att gå eller cykla. Idén kom från England 
där man arbetat med “Walking to school day” och “Walking School buses” sedan 1995. 
 

- Hur ser organisationen ut på kommunen? Har projektet genomförts på projektbasis eller 
integrerat i den kommunala verksamheten? Finansiering (internt, LIP/KLIMP, VV)?  

Projektet som initierades 1999 finansierades av LIP-pengar. Sedan 2004 budgeteras det inom 
ramen för trafiksäkerhetsprojektet KTP och av trafikmiljöenheten. 
 

- Vilken/vilka kommunala enheter har varit inblandade? 
Arbetet genomförs i ett samarbete mellan Trafikmiljöenheten och Trafikenheten på Gatu- och 
trafikkontoret på Lunds kommun 
 

- Hur stor är er nuvarande budget för projektet? 
Budgeten ligger på 30 000 – 35 000 kronor per år exklusive arbetstimmar. 
 

- Hur ser det ut framöver med budget och tjänster? 
Projektet kommer att ha tillgång till mindre pengar i framtiden. 
 
Förarbete 

- På vems initiativ etableras kontakten med skolorna? 
Sedan 2004 skickas i maj månad en förfrågan om att delta i gå-och-cykla-till-skolan-tävlingen ut 
till samtliga skolor i Lund. Om rektorerna nappar etableras en kontakt och ett samarbete. 
Dessutom får de förfrågan om de vill ordna en trafikvecka på skolan med stöd från kommunen. 



Mikael menar att all kontakt är bra kontakt och att det ena kan leda till det andra. Det är bra att 
skolorna börjar arbeta med trafik och trafiksäkerhet. 
 

- Hur många skolor har ni engagerat? 
Under perioden 1999-2002 engagerades ett antal skolor som deltog i pilotprojektet. Numera får 
samtliga skolor i Lunds kommun en förfrågan om att delta i tävlingen. Av kommunens drygt 40 
skolor medverkade 10 av dem första året, år 2006 medverkade 9 stycken och förra året, 2007, var 
8 skolor med i tävlingen. 
  

- Hur valdes skolorna? 
Mikael är osäker på hur pilotskolorna valdes till projektet 1999 men antar att urvalet baserades 
beroende på skolornas trafikproblematik. Numera inbjuds samtliga skolor att delta. 
 

- Har en problemanalys genomförts? Hur? 
Skolorna som deltar i tävlingen får även hjälp att anordna minst en temadag om trafik. I samband 
med den får alla barn på skolan fylla i en kortare enkät, samt på en karta rita in hur de tar sig till 
skolan om de går. Syftet är att undersöka hur trafiksäker skolvägen upplevs av barnen, och var 
eventuella problem finns. Mikael poängterar att det är föräldrarna som fyller i enkäterna vilket 
gör att svaren ofta präglas av deras perspektiv.  
 
Omfattande trafikräkningar och resvaneundersökningar med 14-sidiga enkäter genomfördes 
dessutom 1999 inför satsningen på skolvägarna. Vid uppföljningen som genomfördes 2002 
noterades att skolvägarna tycks gå i arv. Det faktum att nya elever tillkommer tycks inte göra 
någon större skillnad. Däremot är det nya platser som uppfattas som trafikfarliga något som 
Mikael tror beror på att när tidigare markerade ställen åtgärdats noterar man nya. Ribban för 
trafiksäkerheten höjs kontinuerligt.  
 

- Hur har trafiksäkerheten längs med skolvägarna beaktats? 
I början av projektet, 1999, åtgärdades 30 platser. Dessutom åtgärdas trafikmiljön kontinuerligt 
när diskussioner om dåliga trafiklösningar längs med skolvägen uppstår. 

 
- Har en målgruppsanalys (föräldrar/elever) genomförts? 

o I form av dialog eller med hjälp av enkäter? 
Ingen undersökning av föräldrars attityder genomförs inför presentationen av Vandrande 
skolbussarna. Sedan tidigare, i samband med den omfattande enkätundersökningen 1999, ställdes 
frågor om attityder och val av färdsätt. 
 
Introduktion 

- Hur har arbetet varit upplagt? 
Mikael besöker skolorna som ska delta i tävlingen under veckorna före skolstart i augusti och 
informerar om projektet och om trafikfrågor i allmänhet. Därefter, i samband med första 
föräldramötet, håller informatörer en kortare OH-presentation om Vandrande skolbussar. 
Informatörerna är ofta kortutbildade universitetsstudenter och det poängteras att de endast är på 
plats för att informera och är tillsagda att inte gå in i diskussion om olika trafikproblem eller 
åsikter som har föräldrarna kanske har. Istället hänvisar de till kontaktuppgifter till kommunen. 
Informatörerna bistår med klasslistor och kartor där föräldrarnas adresser markerats. Därefter är 
det upp till föräldrarna att organisera sig. 
 
Lunds kommun arbetar med beteendepåverkan utifrån en strategi de kallar Människor i 
Förändring, MIF. Tanken är att människor som står inför en förändring i livet, såsom att flytta 



eller börja på nytt jobb. Att ens barn börjar skolan är en sådan förändring varför projektet riktar 
sig till förskole- och första klass.  
 

- Hur såg informationskanalen till skolorna ut? 
Mikael Wendel, trafikhandläggare och projektsamordnare, och Anders Söderberg, chef för 
trafikmiljöenheten och trafikmiljösamordnare, är skolornas kontaktpersoner men det är 
informatörerna som sprider informationen under höstens första föräldramöte. Vissa år skickas 
även två broschyrer som handlar om fördelarna om att gå eller cykla till skolan, framtagna i 
samband med satsningen under 1999. 
 

- Vem var kontaktperson på skolan?  
Det är rektorn i respektive skola som skriver under skolans avsiktsförklaring. Rektorn är också 
kontaktperson, högsta ledningen måste godkänna projektet, men likväl måste det vara förankrat i 
lärarkåren eftersom det är lärarna som utför arbetet. 
  

- Hur fungerade samarbetet med skolledningen? 
Syftet med avsiktsförklaringen är att klargöra att skolan instämmer i kommunens syn på 
trafikfrågor och kommer att delta i projektet. 
 

- Hur förmedlades projektet till föräldrarna?  
o Hur många gånger träffar anordnades? 

En träff, under höstens första föräldramöte. 
 

o Vem/vilka var där? Kommunala medarbetare, ”experter”, externa 
informatörer/presentatörer? 

Informatörer håller en OH-presentation om Vandrande skolbussar, hälsa, miljö och trafik. 
 

o Information eller dialog? 
Information. 
 

- Vilken typ av material användes? 
o Klasslistor, kartor? 

Klasslistor, OH-bilder och kartor där familjernas bostäder är markerade. 
 

o Variation i formen på informationsmaterial? 
Det är broschyrer och OH-bilder som utgör informationsmaterialet. 
 

o Information via befintliga kanaler? 
I samband med att tävlingsresultatet från gå och cykla-tävlingen sammanställts brukar 
pressmeddelande skickas ut till Lunds två största tidningar, Skånska dagbladet och Sydsvenska 
dagbladet. Artiklarna bidrar till att sprida kännedom om tävlingen och kampanjen.  
 

- Vilka argument användes för att uppmuntra föräldrarna att engagera sig? 
o Vinster för föräldrarna? 

Baserat på OH-materialet anges motion, trygghet (minskad risk för överfall) och frihet (i och med 
att de slipper följa varje dag) som argument för föräldrarna. Mikael anser sig även noterat en 
könsskillnad. På kvinnor biter mjukare argument om att det är bra för barnen och att de blir 
pigga i skolan. För pappornas del fungerar argument om att det blir mer tid att dricka kaffe, eller 
att Vandrande skolbussar kan spara tid och pengar. 
 

- Hur uppmuntrades föräldrarnas engagemang? 



o Tävlingar? 
o Jippon? 

Tävlingar och jippon är riktade till barnen. 
 

- Hur har goda exempel spridits? 
o Har andra platser använts som goda exempel? 

Ja, i den mån informatörerna känt sig trygga i sin roll som informatör.  
 

o Har föräldrar som medverkar i Vandrande skolbussar fått statuera gott exempel (i 
informationsblad, filmer, live?) 

Nej. 
 

o Har lyckade försök spritt sig? 
Ja, Österskolan i Södra Sandby och Oskarsskolan i Lund är två lyckade exempel och det sprider 
sig från mun till mun och mellan rektorer. Dessutom har arbetet i Lund spritt sig över hela 
Sverige. 
 

o Har media använts som informationsspridare? 
Som nämndes ovan kontaktas medierna i samband med att vinnarna från gå-och-cykla-tävlingen 
presenteras. 
 

- Presenterades några alternativa åtgärder till Vandrande skolbuss? 
I informationsmaterialet om Vandrande skolbussar som presenteras under föräldramötena nämns 
inga alternativ. 
 

- Hur förmedlades projektet till eleverna? 
Elever närvarar inte vid föräldramötet, så det är från föräldrar och skola via sina lärare.  
 

- Hur uppmuntrades elevernas engagemang? 
o Tävlingar? 
o Jippon? 
o Integration i skolarbetet? 

Tävlingen, att gå eller cykla så mycket som möjligt fungerar som en morot. Alla som deltar får 
pris och vinnande klass får en buss med chaufför att resa i Skåne med under en dag. 
 

- Hur ser du på att använda sig av normbildning/grupptryck? 
o Föräldrar 
o Barn 

Det kan vara både positivt och negativt, det beror på inställningen hos föräldrarna och 
skolledning. Tävlingen riktar sig till barnen och skapar ett grupptryck att gå eller cykla. Barnen är 
i sin tur bra på att övertyga sina föräldrar. Man försöker skapa morötter till barnen och pusha 
föräldrarna. Samtidigt kan de som bor långt ifrån skolan anse att de inte har något val annat än 
att skjutsa sina barn som då skäms över att inte ha gått till skolan och bidragit till tävlingen. 
Mikael menar att detta går att lösa genom att föräldrarna släpper av barnen en bit från skolan och 
på så sätt kan gå en bit. Skolorna måste informeras om att tävlingen tillåter viss flexibilitet. 
 

- Har ni gjort några infrastrukturella förändringar i samband med åtgärden? 
Förändringarna skedde 1999 i samband med den omfattande undersökningen som genomfördes 
då. Resultaten från enkäterna ligger fortfarande till grund för dagens trafikplanering eftersom man 
har kännedom om vilka stråk som används av många skolbarn. Utöver dessa genomförs nya 
mindre enkäter och skolvägskartläggningar fortlöpande när Mikael besöker skolorna och 



uppskattningsvis kommer samtliga skolor ha lämnat synpunkter inom en femårsperiod. 
Dessutom hör föräldrarna av sig med problem till tekniska förvaltningen, ofta med förslag på 
lösningar. Problembilden utreds ur ett trafiksäkerhetsperspektiv och en prioritering mot andra 
platser sker alltid. Ofta är det inte aktuellt med ombyggnad, istället har man mjuka åtgärder 
såsom hastighetsvagnen som mäter hastighet och på en display informerar passerande bilar om de 
håller sig under tillåten hastighetsbegränsning. 
 
Dialogen med skola och föräldrar är viktig men som representant från kommunen kan man 
hamna i skottlinjen. Ofta är det då skönt om skolan är införstådd med problematiken och gå in 
och förklara att detta är något som handlar om barnens säkerhet och som är väldigt viktigt och så 
vidare. 
 
Uppföljning 

- Finns det fastställda mål för verksamheten? 
o Är dessa övergripande och/eller mätbara? 

Målet är att minska trafiken kring skolorna, att skapa en trygg skolväg samt att skapa möjligheter 
att öka kunskapen om trafik. 
 

- Hur utvärderas arbetet? 
o Enligt vilken metod? 
o Vem gör utvärderingen (internt/konsult)? 

Det är svårt att genomföra mätningar på mjuka åtgärder. Däremot ger skolans subjektiva 
upplevelse av hur trafiksituationen förändrats en indikation på hur väl åtgärden fungerat. Det har 
förekommit funderingar på att genomföra mätningar på skolorna som deltar och räkna hur 
många som skjutsar, men sådana mätningar vill man helst genomföra under månaden då flest 
kör, typ mars, och vid den tidpunkten är det ännu inte känt vilka skolor som deltar. 
  

- Hur ser återkopplingen ut till skola, föräldrar och elever? 
Återkopplingen sker till skolan, som förmedlar resultatet till barnen. Barnen får sprida 
informationen till sina föräldrar.  
 

- Har uppstarten av vandrande skolbussar påverkat övriga kommunala satsningar inom 
hållbart resande och trafiksäker skolväg?(Det förekommer argument att man väljer en mjuk, 
billig åtgärd såsom Vandrande skolbuss istället för att genomföra ”ordentliga” fysiska åtgärder.) 

Nej, när kommunen påtalas om trafiksäkerhetsproblem undersöks situationen ur alla perspektiv 
och man tittar på fysiska såväl som mjukare lösningar på problemen. Det är aldrig antingen eller. 
 

- Har andra åtgärder för att minska trafikkaoset utanför skolorna beaktats? (exempelvis 
avlämningsplatser, ombyggnationer) 

Projektet med Vandrande skolbussar innefattar bara Vandrande skolbussar. I samband med att ett 
djupare samarbete inleds med en skola tittar man dock på fler lösningar såsom att bygga 
avlämningsplatser i nära anslutning till skolan.  
  

- Hur ser ert fortsatta arbete ut med Vandrande skolbussar? 
Projektet kommer att ha tillgång till mindre pengar till nästa läsår varför mer ansvar kommer att 
läggas på skolorna och lärarna. Det som tidigare genomförts på kommunens initiativ kommer i 
större utsträckning ske om skolorna begär det. Det har även beslutats att informationen till 
föräldrarna kommer att genomföras av kommunens egna medarbetare istället för att utbilda 
externa informatörer, detta för att bättre kunna bemöta föräldrarnas frågor om trafiksituationen. 
Dessutom planeras en beteendeundersökning till hösten för att undersöka om andelen skjutsande 



föräldrar förändrats. Det blir intressant att se om det finns en skillnad mellan skolor som deltagit i 
tävlingen jämfört med skolor som inte deltagit.  
 
Övriga frågor 

- Hur tycker du att Vandrande skolbuss fungerar som åtgärd för att öka andelen barn som går 
eller cyklar till skolan? 

Bra! Faktiskt. Jag tror inte att vi har sett effekterna av det än. När de barn och föräldrar som vi 
vänder oss till vuxit upp kommer kanske förändringen bli mer påtaglig. Fler inser att det är 
positivt, och när kommunen initierar åtgärden kommer trafiksituationen och val av färdsätt upp 
på dagordningen. Mikael jämför med trafiksäkerhetsarbetet som ju förbättrats avsevärt de senaste 
50 åren. 
 

- Hur var föräldrarnas reaktion? 
o Positiva? 

Man vill veta mer, frågar hur det fungerar. 
- Negativa? 

De undrar vad kommunen och informatörer har med deras val av färdsätt att göra. De menar att 
trafiksituationen är farlig och att de ändå ska till jobbet med bilen. Vissa är inte beredda att låta 
någon annan ta ansvar för sina barn i rädsla att det skulle hända dem något. 
 

- Vad tror du huvudskälet är, ur föräldrarnas synvinkel, till att försöka medverka i en 
vandrande skolbuss? 

Huvudskälet är nog att de är måna om sina barn, att de vill dem väl. 
 

- Vilka tror du är anledningarna att man väljer att inte göra det? 
Det handlar nog mycket om bekvämlighet. Man blir bra på att rationalisera sina argument, man 
kan veta att ens beteende inte är så bra, men man blir ändå bra på att rättfärdiga det för sig själv. 
Man vill att någon annan ska bestämma över ens vanor, inte utsättas för någon storebrorspolitik. 
 

- Vilka upplever du är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med vandrande skolbussar? 
Främst att säkra skolvägarna och att fånga upp föräldrarna när de står inför en förändring. Att 
bryta vanan att köra bil är svårare om barnen går i fjärde, femte klass. När de sedan ser fördelarna 
att gå bildas ringar på vattnet och det sprider sig. 
Att skapa en god dialog med skolorna genom att engagera dem med trafikveckor, grundlägga ett 
intresse för trafik hos skolorna där både rektor och lärare är involverade är också avgörande, samt 
att uppmuntra barnen att gå eller cykla med hjälp av tävlingen. Dessutom ska man vara medveten 
om att skolverksamheten behöver få information långt i förväg, minst ett halvår, för att kunna 
integrera nya aktiviteter. Det är också viktigt att komma ihåg att man aldrig kan tvinga någon, att 
det måste ske frivilligt, därför underlättar det självfallet om det finns en förälder som är extra 
drivande. 
 
I kommunen finns två skolor där man lyckats mycket bra. Möjliga förklaringar till det tror 
Mikael kan vara att skolorna ligger väl till och är lätta att nå med cykel och till fots samt att det är 
krångligt att nå dessa skolor med bil. Att det är små skolor där inga föräldrar är anonyma samt 
den positiva inställningen hos skolans kombinerat med skolans tidigare arbete med 
trafiktemadagar har säkerligen också bidragit.  
 

- Vilka är riskfaktorerna, orsaker under hela processen, till att projektet inte lyckas? 
Eftersom det är föräldrarna och lärarna som gör jobbet är det inte så bra om någon förälder i 
gruppen är negativ, eller att någon bland skolpersonalen, som själv kör bil till skolan, känner sig 



utpekad. Om skolan saknar ett engagemang för trafikfrågor, eller om samarbetet med 
skolledningen inte fungerar är det också problematiskt. 
 

- På vilka sätt tror du att följande bakgrundsfaktorer har betydelse för hur många som väljer att 
medverka i en Vandrande skolbuss?  

o Trafikmängd/slag 
Det är själva upplevelsen av trafiken och vägarna är det avgörande. Om det är en större väg som 
korsas längs skolvägen upplevs den som en barriär kan det leda till att man ogärna går där. Därför 
är det viktigt att skapa trygga skolvägar. Föräldrarnas farhågor måste bemötas eftersom det är de 
som bestämmer. 

o Täthet (typ av bebyggelse) 
Ju längre ut från Lunds tätort, desto svårare är det att övertyga föräldrar att ställa bilen eftersom 
många av dem ändå ska vidare in till city. Jämför man villaområden med hyreshus kan man tänka 
sig att man i villa har närmre till bilen och därför är mer benägen att använda den. Den stora 
skillnaden ligger nog i att man har olika argument för att rationalisera sitt beteende. I 
trafikseparerade områden hänvisar man till fula gubbar, och i andra områden till 
trafiksäkerhetsproblem som förklaring till varför barnen inte kan gå till skolan. 
 

o andel som gick redan innan  
Nej, de flesta går innan. 
 

o inkomst/utbildningsnivå i området 
Nej. 
 

o kommunal organisation 
Den kommunala organisationens betydelse är svårbedömd. Eftersom Vandrande skolbussar har 
ett så brett ingångsområde (hälsa, trafik, miljö etc.) skulle nog projektet fortsätta även om 
finansieringen varierar. En verksamhet är dock inte säkrad bara för att den ingår i kommunens 
ordinarie verksamhet eftersom budget och arbetsmetoder hela tiden förändras. 
 

o infrastrukturella investeringar 
För kommunikationen med, och förståelsen hos, föräldrarna är det viktigt att det "händer" något 
med skolvägen. Det kan vara åtgärder som att säkra övergångsställen som finns på skolvägen, 
bredda en trottoar, farthinder vid skolan eller rekommender en plats en bort från skolan som 
lämplig avlämningsplats. Bara det sker någon form av förändring. 
 
Det viktiga är att föräldrarna ser att både kommunen och skolan är engagerad i att göra skolvägen 
så trygg och säker som möjligt samtidigt som vi deklarerar att i skolans närområde är det 
bilskjutsningen som är det stora problemet. Kombinerat med en skolvägsundersökning så att alla 
känner sig delaktiga i ett förändringsarbete så har man vunnit en förståelse och öppnat för en 
dialog. Det är många gånger en fin balansgång att nå resultat utan att skuldbelägga de som 
faktiskt måste köra bil till och från skolan.  
 
Vi startade ju initialt projektet med beteendestudier vid skolorna och inventering 
av skolvägarna. Eftersom frågan om trygga skolvägar besvaras av föräldrarna så blir det 
föräldrarnas syn på vad som är "farligt" som kommer upp. Det är ju väsentligt eftersom de är de 
som vi vill ska ställa bilen och gå istället. Vi har inte förändrat trafikmiljön för att underlätta för 
bilisterna vid skolan utan hela tiden haft fokus på gående barn och vuxna. Vi gjorde alla skolorna 
första gången, men man kan ju välja ut pilotskolor. Vi följer också upp skolorna efterhand med 
nya enkäter och kartor. 
 



När förändringarna kommuniceras med föräldrarna så lättar farhågorna om skolvägens farlighet 
och detta underlättar väsentligt arbetet med vandrande skolbuss. Vi har inte gjort fysiska 
förändringar vid alla skolor men vi har kunnat kommunicera resultaten från undersökningarna 
och föra diskussionen bort från ett bilperspektiv. Med hjälp av enkäten och kartorna över vilka 
platser som anses farliga syns mönstret av vilka som brukar gå respektive skjutsa.  
 
Så svaret blir ja, jag tror att måste till en förändring dock inte nödvändigtvis en fysisk förändring. 
Mjuka åtgärder kan skapa en infrastrukturell tankeförändring bort från bilperspektiv på 
skolvägsproblemen till ett gång/cykel perspektiv. Det viktigaste tror jag är att inte dyka ner direkt 
med vandrande skolbuss utan att först bereda vägen för det med ett gemensamt engagemang för 
barnens säkra skolvägar. 
 
 



Intervju med Fariba Daryani, projektledare för Trafikmiljö runt skolor i Stockholms stad samt 
projektledare för Säker och lekvänlig skolväg i Stockholms län. 
Genomfördes i Stockholm 2008-04-28 och 2008-05-19. 
 
Initiering 

- Hur länge har ni arbetat med åtgärden Vandrande skolbussar? 
Konceptet vandrande skolbuss är en liten del av vårt arbete. Arbetet i Stockholms län påbörjades i 
april 2003 som delprojekt Säker och lekvänlig skolväg inom projektet Samverkan för hållbart 
resande. Projektet var ett samarbete mellan Vägverket Region Stockholm och tre kommuner i 
Stockholms län, Stockholm, Botkyrka och Huddinge. Samarbetet mellan kommunerna pågår 
fortfarande och fler kommuner har anslutit samtidigt som Stockholms stad sedan 2006 arbetar 
självständigt med frågorna om skolvägarna inom kommunen. 
 

- Vad är orsakerna till att ni arbetar med Vandrande skolbussar och varifrån fick ni idén? 
Projektet Säker och lekvänlig skolväg initierades eftersom trafiksituationen är problematisk kring 
många skolor. Föräldrar, föräldraförening eller skolledning hör ofta av sig till kommunen och 
efterfrågar hjälp och fysiska förändringar i skolans närhet. Vandrande skolbussar är ett sätt att 
arbeta med den problematiken och är dessutom ett bra alternativ när barnen är för små för att gå 
eller cykla själva till skolan. Det ger även en bra grund för goda resvanor.  
 

- Hur ser organisationen ut på kommunen? Har projektet genomförts på projektbasis eller 
integrerat i den kommunala verksamheten?  

När projektet påbörjades samarbetade Agenda 21-samordnare och andra ansvariga på 
medverkande kommuner, däribland Fariba. Sedan två år är hon emellertid dels projektanställd av 
Stockholms stad för att arbeta med trafik- och miljöfrågor, dels av Vägverket Region Stockholm 
för att jobba med kommuner i Stockholms län samt på en nationell nivå.  
 

o Vilken/vilka kommunala enheter har varit inblandade? 
Samarbetesformerna ser olika ut på olika kommuner. Tekniska kontoret, trafikkontoret, barn- 
och utbildningsenheten och hälsoplanerarna har samarbetet på olika nivåer. 
 

o Finansiering (internt, LIP/KLIMP, VV)?  
Arbetet med Trafikmiljö runt skolor och Vandrande skolbussar inom Stockholms stad finansieras 
internt, och den samordnande verksamheten i länet har finansierats av Vägverket Region 
Stockholm samt av medverkande kommuner. 
 

- Hur stor är er nuvarande budget för projektet? 
Frågan har inte besvarats. 
 

- Hur ser det ut framöver med budget och tjänster? 
Stockholms stads arbete med Trafikmiljö runt skolor fortsätter med Fariba som projektledare. 
Däremot kommer samarbetet med Vägverket Region Stockholm att avslutas under innevarande 
år och samverkan kommunerna emellan kommer i sin nuvarande form att upphöra. 
 
 



Förarbete 
- På vems initiativ etableras kontakten med skolorna? 

Projekt sätts igång av att antingen skola, förälder eller föräldraförening hör av sig till 
trafikkontoret om de upplever att trafiksituationen utanför skolan är farlig. Ofta har de förslag på 
hur fysiska förändringar, såsom att bygga en ordentlig vändplan eller fler parkeringsplatser, skulle 
kunna reda ut problemen. Fariba berättar då om de mjuka åtgärder (kunskaps-, attityd- och 
beteendepåverkan) som man kan jobba med för att komma till rätta med problemen och föreslår 
ett första möte med skolledning, föräldrarepresentanter och Fariba. 
 

- Hur många skolor har varit engagerade? 
Inom Stockholms stad påbörjades arbetet med ett pilotprojekt vid två skolor i Norrmalms 
stadsdelsförvaltning. Sedan dess uppskattas ett tjugotals skolor ha engagerats inom kommunen 
och ännu fler tagit del av materialet om Vandrande skolbussar.  
 

- Varför var just dessa skolor engagerade?  
Under pilotprojekten kontaktades skolor som sedan tidigare haft problem med trafiken utanför 
skolan. Numera påbörjas samarbetet på skolans eller föräldrarnas begäran. 
 

- Har en problemanalys genomförts? Hur? 
o Resvaneundersökningar? 
o Trafikräkningar? 
o Hur har trafiksäkerheten längs med skolvägarna beaktats?  

Resvaneundersökningar genomförs vid en del skolor genom att barnen får fylla i hur de kommit 
till skolan under en vecka. Vid behov genomförs även trafikräkningar utanför skolan under 2-3 
dagar för att undersöka hur stor andel av barnen som skjutsas. Undersökningarna genomförs av 
externa medarbetare eller av barnen själva. Trafiksäkerhetsfrågan är viktig och diskuteras med 
föräldraföreningen och elevrådet varpå tekniska kontoret får göra en bedömning huruvida det är 
möjligt att vidta fysiska åtgärder. I de fall där inga åtgärder bedöms nödvändiga är det viktigt att 
alla får förståelse om varför. Det är viktigt att målgruppen, barnen, hela tiden är med i processen. 
  

- Har en målgruppsanalys (föräldrar/elever) genomförts? 
o I form av dialog eller med hjälp av enkäter? 

Vid en del skolor genomförs undersökningar, i samband med trafikräkningar om morgnarna, där 
föräldrar som skjutsar sina barn till skolan får svara på frågor om varför de väljer bil som första 
alternativ. Tanken är att kännedom om motiv och vanor kan ligga till grund för en dialog om 
alternativa färdsätt. Ibland jobbar man även med klasserna och genomför ”gåturer” där eleverna i 
en klass får gå sin skolväg samtidigt som man diskuterar längs med vägen var barnen upplever att 
det är farligt och var som det är roligt. Det är ett bra sätt att fånga in barnens perspektiv och hur 
de ser på sin närmiljö. 
 
 
Introduktion 

- Hur var arbetet upplagt? 
Det handlar om att väcka intresse, motivera och sprida kunskap om vandrande skolbussar och 
andra alternativa färdsätt för att skapa en bättre trafiksituation kring skolan. Vid det första mötet 
med skola och föräldrarepresentanter diskuterar man situationen, och samarbetar kring att 
komma överrens om olika resealternativ såsom att gå och cykla, Vandrande skolbuss, 
avlämningsplatser, samåkning och kollektivtrafik samt andra möjliga lösningar utöver fysiska 
förändringar. Utifrån skolans och föräldrarnas önskemål beslutas därefter hur man ska gå vidare 
med arbetet, om man ska genomföra en trafikundersökning, inventering och om hur barnens 
synpunkter ska tas tillvara. Hur det fortsatta arbetet ser ut varierar mycket från skola till skola, 



men det viktiga är att alla inblandade, skola, föräldrar och elever är delaktiga i processen så att 
allas perspektiv tas tillvara även om omfattningen av deras insats varierar.  
 
Ibland är föräldrarna så intresserade och engagerade att de väljer att själva driva arbetet vidare och 
Fariba bistår då endast med stöd i form av material såsom broschyrer, filmer och tipsar om 
hemsidan om Säker och lekvänlig skolväg. I de fall där föräldraföreningen är aktiv är det vanligtvis 
lättare att nå goda resultat. I andra fall besöker Fariba och/eller så kallade föräldraambassadörer 
(föräldrar som själva medverkar i en Vandrande skolbuss) skolan under föräldramöten och 
diskuterar och berättar om Vandrande skolbussar, avlämningsplatser och de andra 
resealternativen. Det är viktigt att framhålla det positiva med olika färdsätt och låta människor 
välja själva. Fariba betonar även att det är angeläget att föra en dialog och känna av situationen 
och intressen i olika grupper, att vara lyhörd och undersöka motiv och orsaker. Det är också 
betydelsefullt att framhålla olika aspekter beroende på skola, är det en hälsoprofilerad skola är det 
exempelvis naturligt att framhålla de hälsomässiga vinsterna. 
   

- Hur såg informationskanalen till skolorna ut? 
Fariba fungerar som kontaktperson till skolor och föräldrarepresentanter.  
 

- Vem var kontaktperson på skolan?  
o Rektor eller någon form av trafikansvarig? 

Det kan vara rektorn eller en lärare eller föräldraförening.  
 

- Hur fungerade samarbetet med skolledningen? 
Ett fungerande samarbete är en förutsättning för att det ska bli bra. Urval av skolor styrs till stor 
del av att det finns ett intresse av att delta i projektet hos skolan. Fariba skriver ingen formell 
avsiktsförklaring med skolorna eftersom hon noterat att vissa inte vill åta sig att skriva under och 
då finns risken man att inte får någonting gjort. Hon menar istället att det är bättre att försöka 
komma överrens genom dialog. För att delta i projektet måste skolan dock uppfylla följande 
kriterier: stort intresse, stort engagemang från skolledning, personal och föräldraföreningar samt 
att uppfattad problembild motsvarar den verkliga problembilden. 
 

- Hur förmedlades projektet till föräldrarna?  
o Hur många gånger träffar anordnades? 

Det beror på, men vanligen ordnas föräldramöten med samtliga klasser i skolan i årskurserna F-5. 
Informationen till föräldrarna varierar beroende på årskurs där de yngre får kännedom om 
Vandrande skolbussar, medan man i de äldre klasserna diskuterar trafiksäkerhet och cykel. 
 

o Vem/vilka var där? Kommunala medarbetare, ”experter”, externa 
informatörer/presentatörer? 

Antingen är Fariba med på mötet, ibland i sällskap av föräldraambassadörer, eller så håller 
föräldraambassadörerna själva i informationen. I vissa fall är det föräldraföreningen eller 
klassrepresentanter på skolan som informerar övriga föräldrar.  
 

o Information eller dialog? 
Fariba poängterar vikten av att ha en god dialog med samtliga medverkande, att känna av 
situationen och intressebilden hos olika grupper samt att man bemöter dem på deras villkor och 
på deras nivå. Alla tre parter: skola, förälder och elever, ska vara med och allas perspektiv ska tas 
till vara. 
 

- Vilken typ av material användes? 
o Klasslistor, kartor? 



o Variation i formen på informationsmaterialet? 
o Information via befintliga kanaler? 

En ”verktygslåda” med material till mötena med föräldrarna har satts samman och innehåller 
följande material.  
• Flygbild över skolan och närområdet med inritade cirklar kring skolan som markerar 

avstånden 500, 1000 meter etc. Flygbilder är illustrativa och uppskattas av både barn och 
vuxna. Avståndsmarkeringarna tydliggör resvägens längd och många blir förvånade över hur 
pass nära skolan de bor. På flygbilden får föräldrar markera sin adress med färgpluppar vilket 
gör det lättare att se vilka familjer som kan vara aktuella för ett samarbete.  

• Tio minuter lång film: Varje steg gör gott! Vandrande skolbuss. Barn och föräldrar som berättar 
om sina erfarenheter av Vandrande skolbuss, presenterar fördelar och hur man går till väga för 
att komma igång. 

• En folder som beskriver hur Vandrande skolbuss fungerar och dess fördelar Vandrande 
skolbuss – så gjorde vi! 

• En folder som mer allmänt och kortfattat beskriver bakgrunden och fördelarna med 
Vandrande skolbuss.  

• Ett par tidningsartiklar från dags- och lokaltidningar om projektet och Vandrande skolbussar. 
• En resebarometer för elever att fylla i, gärna före och efter försöket påbörjats då man kan se 

om det har skett en förändring. Barnen fyller i färdsätt till skolan under en veckas tid vilket 
ger en fingervisning om resvanorna. Det kan exempelvis visa sig att somliga skjutas till skolan 
på morgonen men själva går hem vilket innebär att skolvägen bedöms vara tillräckligt 
trafiksäker. Elevrådet och skolledningen kan jobba med resebarometern, och om det behövs 
hjälper Fariba till med att sammanställa resultatet.           

• Resesättsplanschen, en jättestor poster med för och nackdelar med olika färdsätt presenteras 
medtas och diskussioner förs utifrån planschen och ytterligare för och nackdelar kan läggas 
till. På baksidan av postern finns även inspirationsidéer till lärarna om hur man kan arbeta 
med trafik i skolan inom olika ämnesområden. Fariba menar att lärare ofta har många bollar i 
luften och kan behöva ett stöd i form av pedagogiska idéer. 

• En handledning till skolorna där tips om hur trafikfrågor kan integreras i utbildningen inom 
olika ämnesområden.  

• En världskarta där barnen kan markera hur långt de gått. Även på världskartan finns 
inspirationsmaterial på baksidan för lärare om hur de kan arbeta med planschen. 

• Reflexer att dela ut till barnen. Fariba har uppfattat att barn inte trivs i reflexvästar eftersom 
de är som uniformer.  

 
- Vilka argument användes för att uppmuntra föräldrarna att engagera sig? 

o Vinster för föräldrarna? 
Det är bra att poängtera alla olika positiva aspekter av vandrande skolbussar och vara lyhörd för 
att känna av vilken av fördelarna som man ska framhålla. Viktigast är dock att man inte förmedlar 
något tvång, inte har några pekpinnar och att man informerar om alternativa färdsätt och 
möjliggöra för människor att prova. Fariba berättar att hon gärna erbjuder sig att hjälpa till att ta 
kontakt med andra föräldrar om det är någon som är intresserad men kanske är lite blyg. Utöver 
fördelarna för hälsa, trafiksäkerhet och miljö framhåller Fariba tidsvinsten och påpekar även att 
den sociala biten är väldigt viktig. Att man känner föräldrar och barn ger en social trygghet som 
håller i sig när barnen blir äldre och går på egen hand till skolan. Lärare har även vittnat om de 
upplever att det är färre konflikter i skolan eftersom att alla lär känna varandra lite bättre. 
 

- Hur uppmuntrades föräldrarnas engagemang? 
o Tävlingar? 
o Jippon? 



Inga jippon har anordnats för föräldrarna. 
 

- Hur har goda exempel spridits? 
o Har andra kommuner/skolor använts som goda exempel? 

Ja, med foldern Goda exempel: intervjuer med föräldrar och barn och i de tidningsartiklar med 
reportage om lyckade Vandrande skolbussar som tas med till föräldramötena. 
 

o Har föräldrar som medverkar i Vandrande skolbussar fått visa på gott exempel (i 
informationsblad, filmer, live?) 

Ja, föräldraambassadörerna kan på ett positivt sätt förmedla idén om Vandrande skolbussar och 
de medverkar om möjligt vid föräldramöten. Föräldraambassadörerna medverkar ideellt och får 
bara ibland en viss ekonomisk ersättning om de besöker andra kommuner. 
 

o Har lyckade försök spritt sig? 
Ja, det sprider sig. Skolor i samma område som skolor där man arbetat med trafiksituationen hör 
av sig och vill ha hjälp med att komma igång. Det har även spritt sig nationellt, ca 40 kommuner 
använder vårt informationsmaterial. 
 

o Har media använts som informationsspridare? 
Ja, det har varit ganska mycket publicitet kring åtgärderna och det är positivt. Det gör att 
konceptet sprider sig. 
 

- Presenterades några alternativa åtgärder till Vandrande skolbuss? 
Ja, det är viktigt att Vandrande skolbuss inte är den enda lösningen. I dialogen med skola och 
föräldrar presenteras alltid alternativ i form av avlämningsplatser, att gå eller cykla, samåkning och 
kollektivtrafik. Avlämningsplatser är platser en bit från skolan där föräldrar kan släppa av sina 
barn och därmed slipper köra ända fram. Avlämningsplatserna kan markeras med en speciell 
symbolisk trafikskylt, och beroende på barnens ålder kan det vara bra om det finns möjlighet till 
parkering, men i annat fall räcker det om man kan stanna för att släppa av.  
 

- Hur förmedlades projektet till eleverna? 
Eleverna är självklart med i processen, oftast genom elevrådet. Gåturerna är exempel på lämpligt 
forum där elevernas synpunkter fångas upp. Även vid val av plats för avlämningsplats eleverna 
engageras. Faribas erfarenhet är att barnen ofta har goda idéer och förslag på lämpliga platser. Är 
barnen med i processen kan de även förmedla vad de upplever är en för lång sträcka att gå, något 
som oftast är längre än vad föräldrarna tror. 
 

- Hur uppmuntrades elevernas engagemang? 
o Tävlingar? 
o Jippon? 
o Integration i skolarbetet? 

Eleverna uppmuntras med tävlingar, både nationella och inom kommunen. I vissa skolor 
anordnas även tävlingar mellan klasserna. Uppskattningsvis deltar över 100 skolor i hela 
kommunen. 
 

- Hur ser du på att använda sig av normbildning/grupptryck? 
o Föräldrar 
o Barn 

Ett exempel är att hitta barnens kompisar om man vill sätta igång en Vandrande skolbuss 
eftersom det oftast är lättare att få igång barnen.  
 



- Har ni gjort några infrastrukturella förändringar i samband med åtgärden? 
Ja, vid en del skolor har ombyggnationer och hastighetsdämpande åtgärder genomförts. När det 
handlar om att bygga ut antalet parkeringsplatser och bygga vändplaner i närheten av skolan 
förklarar Fariba emellertid att det inte är så de arbetar. Istället tittar man gärna på alternativa 
platser en bit ifrån skolan och diskuterar alternativa färdsätt. 
 
 
Uppföljning 

- Finns det fastställda mål för projektet?  
o Är dessa övergripande och/eller mätbara? 

Målet är att: 
• varje år arbeta aktivt med ett antal skolor - antalet skolor varierar från kommun till kommun 

(10 skolor i Stockholm)  
• kontakter etableras och att arbete inleds med ett par skolor  
• starta vandrande skolbussar på varje skola fysiska åtgärder vid ett antal skolor ska vara 

genomförda (5 skolor i Stockholm)  
• minst 50 skolor ska delta i skolutmaningen (i Stockholm) 
 
Övergripande mål 
• Öka medvetenheten om vad skjutsandet medför för problem.  
• Skapa möjligheter för nya resvanor genom att arbeta med såväl fysiska som 

beteendepåverkande åtgärder. 
• Inspirera pedagoger och föräldrar att få fler barn att promenera eller cykla till och från skolan 

och därmed medverka till att biltrafiken runt skolorna minskar.  
• Utveckla effektiva metoder att påverka invanda resemönster och resesätt. 
 

- Hur utvärderas arbetet? 
o Enligt vilken metod? 
o Vem gör utvärderingen (internt/konsult)?  

Pilotprojekten har utvärderats och arbetet med skolor i Älvsjö har följts upp tillsammans med 
barn och föräldrar. En journalist har intervjuat barn och föräldrar som har nya resvanor och Gå 
och cykla till skolan tävlingen har följts upp. Eftermätningar genomförts på en del skolor, vilka 
ibland har visat att skjutsningen minskat med 20-30 % och på en del skolor går 98 % av barnen 
till skolan.  
 

- Har det skett någon form av uppföljning? 
Föräldraföreningen brukar rapportera hur det går för dem så att arbetet kan följas upp. Fariba har 
dessutom god kontakt med skolorna och stämmer av hur arbetet fungerar.  
 

- Hur ser återkopplingen ut till skola, föräldrar och elever? 
Fariba skriver i en del fall brev till barn som har gått vandrande skolbuss, och närvarar ibland på 
skolavslutningar och tackar elever som har gått eller cyklat till skolan. Fariba menar att barn ska 
känna att de gör någonting viktigt, men att det även fungerar som inspiration för andra barn och 
föräldrar. Den första vandrande skolbussen på en skola brukar också få en Vandrande 
skolbusskylt som invigs under pompa och ståt där ibland representanter från kommunledningen 
närvarar. Trafikskyltarna är inte juridiskt bindande och sätts bara upp ibland. De används för att 
väcka intresse, för att sprida information och ge barnen bekräftelse för att de gör någonting bra.  
För att öka barnens delaktighet och inflytande i skolvägsprocessen erbjuds barnen i Stockholm 
ibland även att vara med och påverka utformningen av sin närmiljö. Elever har exempelvis fått 



möjlighet att tillsammans med en konstnär designa egna gatuplattor. Betongplattorna placeras 
sedan ut på trottoaren runt skolan.  
 

- Har uppstarten av vandrande skolbussar påverkat övriga kommunala satsningar inom 
hållbart resande och trafiksäker skolväg? (Det förekommer argument att man väljer en mjuk, 
billig åtgärd såsom Vandrande skolbuss istället för att genomföra ”ordentliga” fysiska åtgärder.) 

Nej. Vi jobbar både med fysiska och med beetendepåverkande åtgärder. 
 

- Har andra åtgärder beaktats? 
Ja, alltid. Som nämnts tidigare kan Vandrande skolbussar aldrig vara den enda lösningen. 
 

- Hur ser ert fortsatta arbete ut med Vandrande skolbussar? 
I ett samarbete med två andra kommuner i Stockholms län avses att ta fram skolreseplaner för 
vissa skolor. Syftet är att jobba med en svensk modell för skolreseplaner, en resepolicy för skolan 
med Englands School Travel Plans som förebild. 
 
 
Övriga frågor 

- Hur tycker du att Vandrande skolbuss fungerar som åtgärd för att öka andelen barn som går 
eller cyklar till skolan? 

Alldeles utmärkt. Vandrande skolbussar har bara fördelar och flera positiva aspekter. Med hjälp av 
inspiration och information kan man uppmuntra föräldrar att försöka ändra sina vanor. I princip 
alla som har provat fortsätter, eftersom fördelarna märks väldigt tidigt. Det är upp till föräldrarna 
hur många som går i bussen och det kan variera mellan 3 och 16 barn, är man många kan det 
vara bra med två vuxna. Föräldrars kommentarer är ofta att de sparar tid och att deras barn mår 
bra av det. 
 

- Hur var föräldrarnas reaktion? 
o Positiva? 
o Negativa? 

Många tycker att det är en bra idé och vill prova medan andra inte tycker att det passar dem, att 
de bor för långt ifrån, och då är det viktigt att berätta om avlämningsplatserna. Tidsbrist är en 
vanlig kommentar till varför man inte vill prova, men de som försöker uppger ofta att de upplever 
sig ha det mindre stressigt när barnen går i Vandrande skolbuss. 
 

- Vad tror du huvudskälet, ur föräldrarnas synvinkel, är till att försöka medverka i en 
vandrande skolbuss? 

Tid och barnens hälsa är de två viktigaste aspekterna. Man vill att ens barn ska må bra och barn 
mår bra av att röra på sig, exempelvis genom att gå till skolan. 
 

- Vilka tror du är anledningarna att man väljer att inte göra det? 
Att de bor för långt ifrån. I många fall kan de stämma, men många gånger har föräldrarna en 
uppfattning om att barnen inte orkar gå så långt, som barnen själva kanske tycker att de gör. 
Barnen orkar ofta mer än föräldrarna tror menar Fariba. 
 

- Vilka upplever du är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med vandrande skolbussar? 
• Hur man informerar, det är viktigt att vara lyhörd, att presentera flera alternativ, trafikmiljön 

kring skolan kan bli bättre på andra sätt än bara med Vandrande skolbussar. Alla ska känna 
att de kan göra något, och det är viktigt med uppmuntran. Man ska även komma ihåg att alla 
positiva aspekter av vandrande skolbussar är lika viktiga. Det är väsentligt att poängtera 
potentialen i att förbättra hälsa, trafiksäkerhet, miljö, sociala kontakter och även barnen 



upplevelser längs med skolvägen. Bemötandet är också viktigt – att det sker på föräldrarnas 
villkor, på individnivå med ett underifrånperspektiv. Kommunen kan inte komma och 
bestämma över individens morgonrutiner, uppifrånperspektivet måste bort. 

• Föräldraambassadörerna, att en förälder med egna erfarenheter av vandrande skolbussar 
kommer och berättar om det praktiska och fördelarna med konceptet. 

• Personligt engagemang, att man kan inspirera andra. 
 

- Vilka är riskfaktorerna, orsaker till att de inte kommer igång? 
Från föräldrarnas sida handlar det nog ofta om att man inte vill höra att man har gjort fel, känna 
sig skuldbelagd och bli tillsagd hur man ska göra istället. Många är också stressade och orkar inte 
reflektera över alternativa tillvägagångssätt på morgnarna. En del anser nog även att skjutsningen 
är ett tecken på att de är bra föräldrar som bryr sig mycket om sina barn. Andra föräldrar är blyga 
och vågar inte ta första steget eller så vill de inte ta ansvar för andras barn om det skulle hända 
dem något. Fariba säger att avsikten inte är att tala om hur de ska göra, utan snarare att väcka 
intresset, att visa på alternativen etc.  
 

- På vilka sätt tror du att följande bakgrundsfaktorer har betydelse för hur många som väljer att 
medverka i en Vandrande skolbuss?  

o Trafikmängd/slag 
Ja, om man förstår att man som bilförare blir en del av problemet. Det är upplevelsen av 
situationen som är avgörande. Exempelvis kan två tre bilar upplevas som obehagligt för ett barn 
och det är därför viktigt att veta hur de upplever situationen. På samma sätt upplever ofta 
människor som bor i innerstaden trafiken som lika besvärlig som de som bor i ytterområdena, 
eftersom de är vana vid den höga trafikbelastningen.  

o Täthet (typ av bebyggelse) 
Generellt sett är det lättare att genomföra åtgärden i villaområden eftersom att där är mindre 
trafik samtidigt som det oftast är en mer aktuell fråga i sådana områden. 

o andel som gick redan innan  
Det är väldigt olika och återigen, det är upplevelsen av situationen är det avgörande. 

o inkomst/utbildningsnivå i området 
Nej, Fariba framhåller vikten av att se individen och akta sig för att placera människor i fack, 
snarare ska man bemöta deras individuella behov.  

o kommunal organisation 
I de fall som man har en stabil organisation menar Fariba att ordinarie personal har lättare att 
jobba långsiktigt på flera nivåer och efter långsiktiga strategier. Att väcka intresse och ändra 
resvanor kräver ett långt perspektiv.  

o infrastrukturella investeringar 
Ja, det underlättar absolut processen om man genomför fysiska förändringar, men det är inte 
alltid som sådana förändringar är nödvändiga.  
 
 
Arbete på länsnivå 
Som nämnts ovan arbetar Fariba även inom hela länet med Vandrande skolbussar. De åtta - tio 
samverkande kommunerna i Stockholms län träffas regelbundet och utbyter idéer, tankar och 
material. Fariba fungerar som stöd åt kommunerna och hjälper dem med strategier att lägga upp 
sitt arbete. Filmen som producerats, och broschyrer som tagits fram, har dessutom spritts till 
andra intresserade kommuner i hela landet, sammanlagt har mer än 2000 filmer beställts. 
 
Utöver det arbetar Fariba även med andra instanser såsom Lärarhögskolan och Gymnastik och 
Idrottshögskolan där hon uppmuntrar blivande lärare att arbeta med trafik- och miljöfrågor. Hon 
samarbetar även med NCFF (Nationellt centrum för främjande av god hälsa 



hos barn och ungdom), Stockholms Lokaltrafik och länsstyrelsen. Hon menar att det är angeläget 
att arbeta med dessa frågor och anser att statusen på dem har höjts. 
 
Dessutom har Fariba deltagit i internationella konferenser om Säkra skolvägar och visat filmen 
om Vandrande skolbussar i bland annat Kanada,. Filmen belyser flera av de positiva sidorna av 
vandrande skolbussar, något som framhölls som positivt av mötesdeltagarna i Kanada. 
 
Det regionala arbetet kommer att läggas ned under året eftersom finansieringen från Vägverket 
Region Stockholm då upphör. 



Intervju med Jonas Qvarfordt, Projektledare för Säkra skolvägar, Nynäshamns kommun 
Genomförd 2008-05-20, Nynäshamn. 
 
Initiering 

- Hur länge har ni arbetat med åtgärden Vandrande skolbussar? 
Arbetet påbörjade hösten 2006, då Jonas anställdes som projektledare för projektet. Eftersom han 
började först i september var det svårt att komma igång med arbetet den första hösten då skolorna 
redan hade börjat, men därefter har verksamheten rullat på. 
 

- Vad är orsakerna till att ni arbetar med Vandrande skolbussar och varifrån fick ni idén? 
Det är ett sätt att minska trafiken kring skolorna. Samtidigt är det bra för barnens hälsa att gå 
eller cykla till skolan, och för trafiksäkerheten och miljön. Idén fick vi från Stockholms läns 
projekt Säker och lekvänlig skolväg. 
 

- Hur ser organisationen ut på kommunen? 
o  Har projektet genomförts på projektbasis eller integrerat i den kommunala 

verksamheten?  
Projektet är ett delprojekt i en folkhälsosatsning som Nynäshamns kommun initierade 2006 för 
en treårsperiod. Kommunens förvaltningar ombads ansöka om pengar, och Miljö- och 
Samhällsbyggnadsförvaltningen äskade då bidrag för Säkra skolvägar och erhöll 500 000 kronor 
per år för projektet. Medel måste dock ansökas på nytt varje år. Jonas upplever att det varit bra att 
vara anställd på heltid, i många andra kommuner arbetar de som jobbar med skolvägar mellan 20 
– 70 % vilket kan göra det svårare att hinna med. 
 

o Vilken/vilka kommunala enheter har varit inblandade? 
Projektet initierades av Miljö- och samhällsförvaltningen, men genomförs fristående från övrig 
förvaltningsverksamhet. 
 

o Finansiering (internt, LIP/KLIMP, VV)?  
Finansieringen sker internt men i projektform finansierad av folkhälsosatsningen i Nynäshamns 
Kommun. 
 

- Hur stor är er nuvarande budget för projektet? 
500 000 kronor per år. 
 

- Hur ser det ut framöver med budget och tjänster? 
Folkhälsopengarna är slut i september 2009, och till dess ska beslut tas om försöket ska 
permanentas eller i vilken form arbetet kan fortgå för att bli en del av kommunens ordinarie 
verksamhet.  
 
Förarbete 

- På vems initiativ etableras kontakten med skolorna? 
Kontakten har etablerats på kommunens initiativ av projektledaren. Initialt arbete skede mot 5 
fokusskolor i Nynäshamns tätorts, året efter ansåg kommunalpolitikerna att övriga 9 skolor i 
kommunen, i Ösmo och på landsbygden, skulle kontaktas för ett samarbete. 
 

- Hur många skolor har varit engagerade? 
I första skedet engagerades de 5 tätortsskolorna, men året efter påbörjades samarbete med de 
resterande 9 skolorna i kommunen. Jonas anser att detta har gjort att arbetet har blivit mer 
splittrat, dels för att det är fler skolor att jobba med varför satsningen inte blir lika omfattande, 



dels för att problematiken vid landsortsskolorna skiljer sig mycket från tätortsskolornas problem 
och möjligheter. 
 

- Varför engagerades just dessa skolor? 
Skolorna engagerades enligt direktiv från kommunledningen. 
 

- Har en problemanalys genomförts? Hur? 
o Resvaneundersökningar? 
o Trafikräkningar? 
o Hur har trafiksäkerheten längs med skolvägarna beaktats?  

Under första året skickades enkäter till samtliga tätortsskolor där föräldrarna i samråd med sina 
barn fick svara på frågor om hur skolvägen upplevdes, uppskattat avstånd och hur man vanligen 
tog sig till skolan etc. Jonas genomförde dessutom observationer utanför skolorna och tittade på 
beteende och resvanor hos elever och föräldrar. 
 
Efter att åsikterna från enkäterna sammanställts fördes diskussioner med tekniska kontoret på 
kommunen vilket bland annat resulterat i ett gupp utanför en skola och att underhållet av häckar 
och buskar i skolans närområde setts över. Föräldrarna efterfrågar ofta fysiska åtgärder såsom fler 
parkeringsplatser och påpekar att hastigheterna längs vissa vägsträckor är för höga. Jonas har 
jobbat i nära samarbete med tekniska kontoret, eftersom de ansvarar för besluten om fysiska 
förändringar. 
 

- Har en målgruppsanalys (föräldrar/elever) genomförts? 
o I form av dialog eller med hjälp av enkäter? 

Ja, i samband med resvaneundersökningarna fick föräldrarna bland annat svara på frågor om 
varför de väljer att skjutsa barnen. Samtliga skolor har deltagit i resvaneundersökningar under 
2006 eller 2007.  
 
 
Introduktion 

- Hur har arbetet varit upplagt? 
Under första året skickas enkäter ut och observationer genomfördes vid skolorna. Jonas tog även 
kontakt med skolråd på skolorna som träffas ett par gånger per termin. Skolråden består av 
föräldrarepresentanter från varje klass, lärare och skolledning. Vid mötena diskuterade han 
trafikproblematiken kring skolorna och försökte få upp frågan på skolornas agenda. 
 
Jonas menar att trafiksäkerhet många gånger är en bra ingång för att få uppmärksamhet för 
frågorna och därefter kan man lägga fokus på miljö, hälsa eller trafiksäkerhet lite beroende på 
skolornas inriktning och intresseområde.  
 

- Hur såg informationskanalen till skolorna ut? 
Jonas bjöd in rektorerna vid tätortsskolorna på möte och diskuterade trafik och hälsa. Att sprida 
informationen via skolråden har också fungerat väldigt bra, men viktigast har varit att träffa 
lärarna i augustiveckan innan skolorna börjar när de träffas för att lägga upp arbetet för terminen. 
Det har då funnits tid att diskutera trafikfrågorna och samråda om hur lärarna kan arbeta med 
liknande frågor. 
 

- Vem var kontaktperson på skolan?  
o Rektor eller någon form av trafikansvarig? 

Rektorn på varje skola har varit kontaktperson och på vissa skolor har även engagerade lärare haft 
en sådan funktion.  



 
- Hur fungerade samarbetet med skolledningen? 

Det har fungerat bra, men rektorernas engagemang har varierat och det kan ha påverkat 
resultatet. En av tätortsskolorna har en hälsoprofil och har säkra skolvägar som ett mål i 
skolplanen vilket förstås underlättar samarbetet.  
 

- Hur förmedlades projektet till föräldrarna? 
Dels via veckobrev, dels genom möten på skolråd med engagerade föräldrar och hösten 2007 
närvarade Jonas vid föräldramöten och informerade under 20 minuter med PowerPoint om 
resultaten från enkäterna, trafiksäkerhet och avlämningsplatser. Dessutom visades den 10 minuter 
långa filmen som tagits fram av Säker och lekvänlig skolväg om Vandrande skolbussar. 
Informationen presenterades när föräldrarna satt vid uppsamlingsmöten och 20 minuter var all 
tid Jonas kunde få tillgång till. Han delade ut broschyrer, men det fanns ingen tid för frågor. 
Därefter splittrades föräldrarna och fortsatte mötena klassvis. Enligt Jonas placerade då vissa lärare 
föräldrar som bodde i samma område i närheten av varandra i klassrummet för att de lättare 
skulle kunna prata ihop sig. 
 

o Hur många gånger träffar anordnades? 
En träff, i samband med skolstart. Dessutom anordnas möte med skolrådet med 
representantföräldrar ungefär en gång per termin och skola.  
 

o Vem/vilka medverkade? Kommunala medarbetare, ”experter”, externa 
informatörer/presentatörer? 

Jonas höll i presentationen. 
 

o Information eller dialog? 
Den korta tiden gjorde att det inte fanns utrymme för en diskussion. Vid skolråden fanns 
emellertid tid till diskussioner. 
 

- Användes informationsmaterial? Vad i så fall? 
Vid presentationen användes PowerPoint och filmvisning.  
 

o Klasslistor, kartor? 
Kartor användes i samband med skolråd, lärarmöten och möten med elevråd och klasser. Kartor 
där avlämningsplatserna märkts ut finns för tätortsskolorna.   
 

o Variation i formen på informationsmaterial? 
Mestadels broschyrer, presentation och film. 
 

o Information via befintliga kanaler (lokaltidningar, veckobrev etc.)? 
Media har kontaktats och Vandrande skolbussar har figurerat i lokaltidningen. Rektorerna har 
även berömt de Vandrande skolbussarna i skolornas veckobrev. 
 

- Vilka argument användes för att uppmuntra föräldrarna att engagera sig? 
o Vinster för föräldrarna? 

Tidsvinster, hälsoaspekten, trafiksäkerhet och miljö.  
Funderingen är hur man ska komma åt att peppa föräldrarna, lärarna och eleverna. Att tala om 
vikten av att röra på sig brukar fungera, trafiksäkerhet kan också vara bra, man får lirka och se vad 
som passar bäst. 
 

- Hur uppmuntrades föräldrarnas engagemang? 



o Tävlingar? 
o Jippon? 

Föräldrarnas engagemang uppmuntrades inte med tävlingar eller jippon. De informerades bara 
om möjligheten att starta en Vandrande skolbuss alternativt använda avlämningsplatser för att 
minska trafikbelastningen kring skolan. 
 

- Hur har goda exempel spridits? 
o Har andra kommuner/skolor använts som goda exempel? 
o Har föräldrar som medverkar i Vandrande skolbussar fått visa på gott exempel (i 

informationsblad, filmer, live?) 
o Har lyckade försök spritt sig? 
o Har media använts som informationsspridare? 

Ja, Jonas har berättat om andra kommuner, och i filmen presenteras lyckade försök i Älvsjö. De 
två vandrande skolbussar som har startat på två av skolorna har dessutom fått mycket 
uppmärksamhet i media och i skolornas veckobrev. 
 

- Presenterades några alternativa åtgärder till Vandrande skolbuss? 
Ja, Jonas har även jobbat med avlämningsplatser. Idén presenterades för rektorerna vid det vid 
rektorsmöte som de bjöds in till under 2007. Tätortsrektorerna var välkomna en timme på 
vintern för möte och diskutera trafik och skylt. Våren 2007 träffade Jonas elever och utförde 
trafikmätningar med olika klasser och diskuterade lämpliga platser för avlämning. Jonas menar att 
barnens har kloka idéer och deras synpunkter stämmer bra överrens med vad kommunens 
trafikkunniga anser. Föräldrar, lärare och elevers synpunkter sammanställdes och nu finns det 
avlämningsplatser och skyltar vid de tre tätortsskolorna och i Ösmo och Sorunda. 
 
Avlämningsplatserna har presenterats på lärarmöten och fått medial publicitet, bland annat en 
halvsida i lokaltidningen. De har även omnämnts i de berörda skolornas veckobrev. De är svårt 
att mäta om de används eller inte eftersom man måste utföra mätningar på flera platser samtidigt 
men med hjälp av en skolklass mättes trafiken vid Viaskolan och dess avlämningsplatser. 
Mätningen visade att 20 % av dem som skjutsade använde avlämningsplatser. Kruxet med 
avlämningsplatserna är att eftersom de ligger en bit ifrån kan det vara så att skjutsa den korta 
biten till avlämningsplatsen blir fånigt, så då går barnen hela vägen vilket är positivt, men svårt att 
mäta. 
 

- Hur förmedlades projektet till eleverna? 
Lärare och föräldrar har förmedlat idéerna till eleverna. Dessutom har Jonas engagerat eleverna 
vid val av lokalisering för avlämningsplatserna. Eleverna har även medverkat vid 
trafikundersökningar och kontrollerat hastigheter. Under skolornas trafiktemadagar har eleverna 
informerats om trafiksäkerhet och om hur man cyklar säkert.  
 

- Hur uppmuntrades elevernas engagemang? 
o Tävlingar? 
o Jippon? 
o Integration i skolarbetet? 

Skolorna har deltagit i den nationella tävlingen skolutmaningen. Jonas genomförde mätningar 
före, under och efter nationell utmaning på Svandammsskolan. Under de två veckor som 
tävlingen pågick var det avsevärt färre bilar kring skolan. Vid tidpunkten för eftermätningen hade 
höstvädret förvärrats och det kan ha påverkat att skjutsningsnivåerna åter var som före tävlingen. 
Jonas tror dock att tävlingen har betydelse och att det sker en förändring på sikt. 
 



Dessutom har kommunen arrangerat tävling inom kommunen med 10 000 kronor som första 
pris. Lärarna kryssar hur barnen har tagit sig till skolan och en lärare samlar ihop resultatet. 
Reglerna för kommunens tävling skiljer sig från den nationella utmaningen och det är tillåtet att 
räkna in organiserade hälsopromenader, detta för att glesbygdsskolorna ska kunna vara med. 
Tävlingarna har fungerat bra och alla 14 skolorna i kommunen har medverkat. 
 
 

- Hur ser du på att använda sig av normbildning/grupptryck? 
o Föräldrar 
o Barn 

Vandrande skolbussar har möjlighet att ge ett positiv tryck till kompisar. Föräldrar blir 
intresserade av att andra föräldrar går i Vandrande skolbussar. 
 

- Har ni genomfört några infrastrukturella förändringar i samband med åtgärden? 
Ja, i samarbete med tekniska kontoret har gupp byggts utanför skolan och underhållet av buskar 
och träd setts över. 
 
Uppföljning 

- Finns det fastställda mål för projektet?  
o Är dessa övergripande och/eller mätbara? 

Jonas har satt upp egna mål, det saknades i projektbeskrivningen. Exempel på mål är att det ska 
starta en vandrande skolbuss på de tre tätortsskolorna, samt att trafiken kring skolorna på 
morgonen ska minska. 
 

- Hur utvärderas arbetet? 
o Enligt vilken metod? 
o Vem gör utvärderingen (internt/konsult)? 

Med hjälp av en processbeskrivning framtagen av Folkhälsoinstitutet och Sofia Kvist, delvis 
baserat på SUMO gör Jonas en utvärdering. Halvårs och helårsrapporter lämnas till 
förvaltningschef och folkhälsosamordnare som grund för arbetets fortsatta inriktning. 
 

- Har det skett någon form av kontinuerlig uppföljning? 
Projektet genomför trafikmätningar utanför skolorna i september varje år, samt cykelmätningar 
två gånger per år. 
 

- Hur ser återkopplingen ut till skola, föräldrar och elever? 
Resultaten publiceras på hemsida samt i power pointpresentation i samband med skolråd, 
rektorsmöten och föräldramöten. 
 

- Har uppstarten av vandrande skolbussar påverkat övriga kommunala satsningar inom 
hållbart resande och trafiksäker skolväg? (Det förekommer argument att man väljer en mjuk, 
billig åtgärd såsom Vandrande skolbuss istället för att genomföra ”ordentliga” fysiska åtgärder.) 

Jonas tror det har lett till att politikerna har fått upp ögonen för barnens skolvägar och att det på 
sikt leder till ytterligare satsningar på fysiska och beteendepåverkande åtgärder. 
 

- Har andra åtgärder beaktats? 
Ja, som nämnts ovan har alternativa åtgärder såsom avlämningsplatser och samåkning diskuterats. 
 

- Hur ser ert fortsatta arbete ut med Vandrande skolbussar? 
Det fortsätter under läsåret 08/09, men efter det är folkhälsofinansieringen slut. Till hösten ska 
Jonas försöka engagera föräldrar från de fungerande Vandrande skolbussarna att berätta om sina 



erfarenheter av verksamheten under kommande föräldramöten. Nynäshamns kommun kommer 
även att vara engagerad i ett samarbete med Stockholms och Huddinge kommun för att ta fram 
skolreseplaner för skolor. 
 
Övriga frågor 

- Hur tycker du att Vandrande skolbuss fungerar som åtgärd för att öka andelen barn som går 
eller cyklar till skolan? 

Sett till antalet elever och föräldrar som har kommit igång (två stycken totalt), tror inte Jonas att 
det har en så stor effekt för att öka andelen som går eller cyklar till skolan. Däremot bedömer han 
att projektet och de Vandrande skolbussarna har en stark psykologisk påverkan eftersom de syns 
och får mycket uppmärksamhet. Inspirerar andra att gå, en moralisk inverkan och effekt. Jonas 
mätningar visar dessutom att skjutsandet har minskat 2006 till 2007. Det har kanske inte så 
mycket med Vandrande skolbussar att göra. En buss med fem personer gör ju ingen större 
skillnad för en skola med 600 elever. Det beror ju också på om de gick redan innan… men om 
det var 20 procent som skjutsade innan, så är ju fem en större andel av dem än av hela skolan… 
 
Den Vandrande skolbussen vid Svandammsskolan går 4 av 5 dagar i veckan och accepterar att 
andra barn hänger på. Föräldrarna uppger att det ibland är det en halv skolklass som hänger på 
om morgnarna. Sen finns det ju kanske fler mer informella skolbussar… 
 

- Hur var föräldrarnas reaktion? 
o Positiva? 
o Negativa? 

Föräldrarna verkade vara positiva till idén när de hade sett filmen, men att agera på den 
reaktionen är en annan sak. Vissa föräldrar upplevde sig inte ingå i målgruppen eftersom de hade 
äldre barn. Vandrande skolbussar ses i Nynäshamn ett alternativ för åldersgrupperna F-3 enligt 
Jonas. I glesbygdsskolorna var många negativa och ansåg att det är för dåliga förhållanden med 
gång- och cykelvägar för att man ska kunna gå eller cykla, samt att många bor för långt bort för 
att ha möjlighet att gå. 
 

- Vad tror du huvudskälet, ur föräldrarnas synvinkel, är till att försöka medverka i en 
vandrande skolbuss? 

Hälsoaspekten är nog viktig, att de förstår att barnen behöver 60-90 minuters rörlighet om dagen, 
och att exempelvis fotbollsträning någon gång i veckan inte är tillräckligt. Dessutom har nog 
trafiksäkerhetsbiten betydelse, samt samhällets ökade miljömedvetenhet i samband med 
uppmärksamheten kring klimatförändringarna. 
 

- Vilka tror du är anledningarna att man väljer att inte göra det? 
Lathet. Eller att man inte anser sig ha tid, alternativt är orolig att det ska ta för mycket tid. Vissa 
är nog rädda för att släppa sina barn till andra föräldrar. Eftersom många pendlar till Stockholm 
är det nog även många som har svårt med tiderna, de ger sig av redan kring klocka halv sju på 
morgonen. 
 

- Vilka upplever du är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med vandrande skolbussar? 
• Eldsjälar, att det finns nyckelpersoner bland föräldrarna som kan peppa och dra det lilla extra 

för att man ska komma igång. 
• Information på bred front, till skolledning och lärare, föräldrar och elever. 
• Att man har ett långtidsperspektiv på arbetet. Beteendepåverkan tar tid och att få se att andra 

gör det och att det fungerar betyder mycket. Vid första mötet med en klass och föräldrar fick 
de som hade hört talas om Vandrande skolbussar räcka upp handen, det var kanske 1 av 40, 



nu är läget ett helt annat. Jonas pratar om att det är en mognadsprocess, måste få höra om det 
från olika ställen, lokaltidningen och skolråden. 

• Att ha en extern projektledare kan ha sina fördelar tycker Jonas, då är pengarna avsatt för just 
detta ändamål och riskerar inte att budgeteras bort till något annat. Projektets 
tvärvetenskapliga karaktär gör också att det kan vara fördelaktigt med en medarbetare som är 
fristående och kan röra sig mellan förvaltningarna. 

• Framgångsrecept: att prata med lärarna under veckan innan skolstart när de har sina 
planeringsmöten. Då finns det mer tid och man kan prata och diskutera under mer 
avslappnade former. Rutinerna för tävlingarna kan gås igenom och man kan diskutera 
Vandrande skolbussar och avlämningsplatser.  

 
- Vilka är riskfaktorerna, orsaker till att de inte kommer igång? 

Det är viktigt att ha långsiktighet, avseende finansiering och karaktär på projektet 
 

- På vilka sätt tror du att följande bakgrundsfaktorer har betydelse för hur många som väljer att 
medverka i en Vandrande skolbuss?  

o Trafikmängd/slag  
Ja, det har nog betydelse, om man har trafikproblem är chansen större att en Vandrande skolbuss 
kommer igång. 

o Täthet (typ av bebyggelse) 
Mja, båda de Vandrande skolbussar som startat har kommit igång i villaområden, men det finns 
ju inte så mycket annan typ av bebyggelse i Nynäshamn. De fysiska förutsättningarna har 
betydelse, jämför man landsbygd med tätort är skillnaden stor. 

o Andel som gick redan innan  
Nej, det tror inte Jonas har någon betydelse.  

o inkomst/utbildningsnivå i området  
Kanske kan det vara så att det är lättare att komma igång i mer välbärgade områden? 

o kommunal organisation  
Nja, projektledare som är extern spelar nog inte så stor roll, eller möjligen är det så att det är en 
fördel om man är fristående. Det är bra att kunna arbeta brett mot alla förvaltningar eftersom 
åtgärdsområdet berör flera olika förvaltningar. Ut mot skolorna kan det däremot få negativ effekt 
om man är projektbaserad, ”å nej, inte ännu ett projekt som man ska engagera sig i och som sen 
rinner ut i sanden”. Det kan också vara en fördel att finansieringen slipper konkurrera med 
ordinarie verksamhet, i Nynäshamn hade Barn och Utbildningsförvaltningen det problematiskt 
och om pengarna inte hade varit öronmärkta hade nog finansiering från Vandrande skolbussarna 
använts i den situationen. 

o infrastrukturella investeringar  
Ja, det ökar nog sannolikheten att Vandrande skolbussar kommer igång. 
 
 
Länsnivåarbete 
Samverkansmöte 4-5 eller mer/år. Ungefär 8 kommuner i Stockholms län som jobbar med 
motsvarande frågor inom projektet Säker o Lekvänlig skolväg. Det ligger på lite olika 
förvaltningar beroende på kommun, barn och ungdom, miljö, agenda 21, Folkhälsa eller trafik. 
Nynäshamn har presenterat sitt arbete vid två tillfällen. Länet hjälps åt att ta fram material. 
Träffas och berättar och bollar idéer. Fick bland annat tips om hur resvaneundersökningen skulle 
läggas upp från Huddinge. Blir samkörda, problem och funderingar kan bollas. Positivt är att 
man kan känna sig ensam och övergiven annars, det är bra med ett samtänk eftersom man ofta 
har liknande problem. Jonas har även presenterat sitt arbete för folkhälsoplanerare från Dalarna 
och för Centrum för folkhälsa. 
 



Intervju med Lotta Cederfeldt, Projektledare för Vänlig väg, Malmö Gatukontor. 
Genomförd 2008-05-06 
 
Initiering 

- Hur länge har ni arbetat med åtgärden Vandrande skolbussar? 
Projektet påbörjades hösten 2005 och drogs igång i tre skolor under hösten 2006 då tre skolor, 
deltog. Under påföljande läsår engagerades ytterligare tre skolor.  
 

- Vad är orsakerna till att ni arbetar med Vandrande skolbussar och varifrån fick ni idén? 
Projektet vilar på tre ben; hälsa, säkerhet och miljö men olika skolor fokuserar mer på vissa 
aspekter. Syftet är att barnen ska gå eller cykla till skolan och Lotta framhåller det är en naturlig 
rättighet att gå till skolan då barnen ges möjlighet att se, lära och uppleva. Olika skolor tycker 
olika aspekter är viktigast.  
 

- Hur ser organisationen ut på kommunen?  
o Har projektet genomförts på projektbasis eller integrerat i den kommunala 

verksamheten?  
o Vilken/vilka kommunala enheter har varit inblandade? 
o  Finansiering (internt, LIP/KLIMP, VV)? 

Verksamheten har genomförts som ett projekt finansierat med KLIMP-pengar fram till årsskiftet 
2007/2008, därefter finansieras och drivs det inom ramen för kommunens budget. Inblandade 
enheter på kommunen har varit Trafikmiljöenheten på Trafikavdelningen, Gatukontoret. 
  

- Hur stor är er nuvarande budget för projektet? 
100 000 kr/år 
 

- Hur ser det ut framöver med budget och tjänster? 
Lotta jobbar vidare med projektet och kommer att få hjälp med vissa insatser. 
Arbetet kommer att motsvara ungefär 60-65 procent av en heltidstjänst och budgeten är 
garanterad för kommande år.  
 
 
Förarbete 

- På vems initiativ etableras kontakten med skolorna? 
Skolorna kontaktas av kommunen, och får skriva under en avsiktsförklaring där man kommer 
överrens om vad samarbetet går ut på. Lotta förklarar att de ansvariga på skolorna upplever att 
avsiktsförklaringen har hjälpt dem att tala om vad de står för. 
 

- Hur många skolor har varit engagerade? 
Tre skolor, Kulladalsskolan, Risebergaskolan och Ängslättsskolan, deltog under läsåret 06-07. 
Året efter har barn från Geijerskolan, Husieskolan och Mellanhedsskolan engagerats. Till hösten 
2008 är avsikten att arbeta med ytterligare två skolor. 
 

- Varför engagerades just dessa skolor?  
De valdes ut för att de länge har haft problem med trafiken utanför skolan. Där fanns en 
problematik som skolledning, kommunansvariga och föräldrar var eniga om. 
 

- Har en problemanalys genomförts? Hur? 
o Resvaneundersökningar? 
o Trafikräkningar? 



Det har genomförts enkätundersökningar om hur barnen tar sig till och från skolan samt om hur 
de uppfattar vägen till skolan. Exempelvis visade Husieskolans enkätundersökning att drygt 70 
procent skjutsas och knappt 30 procent promenerar till skolan, samt att de flesta som skjutsar gör 
det dagligen även om en del åker skolbuss vissa dagar. Mer än hälften av dem som går har 
dessutom mindre än en kilometer till skolan. 
 

o Hur har trafiksäkerheten längs med skolvägarna beaktats?  
Lotta menar att kommunen sedan tidigare har arbetat med trafiken kring skolorna och förbättrat 
trafiksäkerheten. Hon poängterar också att trafiksäkerheten kring skolan till stor del beror på 
föräldrarna eftersom upp till 80 procent av trafiken kring skolan utgörs av bilar som lämnar av 
barn. Trafiken gör att barn som går eller cyklar får svårt att komma fram. 
 

- Har en målgruppsanalys (föräldrar/elever) genomförts? 
o I form av dialog eller med hjälp av enkäter? 

Ja, en kortare enkät har skickats ut inför projektets början med frågor om huruvida man brukar 
skjutsa sina barn till skolan och i så fall hur ofta samt frågor om hur långt de har till skolan.   
 
 
Introduktion av vandrande skolbuss 

- Hur har arbetet varit upplagt? 
Målgrupperna för Vandrande skolbuss är förskoleklass upp till årskurs två eller tre beroende på 
skolans indelning av klasserna. När kontakten med skolan etablerats och enkätundersökningarna 
genomförts har information om Vandrande skolbussar förmedlats till föräldrarna i samband med 
föräldramöten vid skolstarten. Barnen börjar generellt sett samtidigt på morgnarna, så 
skolbussarna skulle kunna vara klassöverskridande, men på grund av skolans lokalers storlek så 
måste man ofta dela upp informationstillfällena klassvis, och detta kanske försvårar samarbetet 
mellan klasserna spekulerar Lotta. På skolans initiativ anordnades en ”kick-start” för att 
uppmuntra många föräldrar att försöka. Sammanställningar av resultaten visar att det trots detta 
bara är några få barn som går i Vandrande skolbuss. 
 

- Hur såg informationskanalen till skolorna ut? 
Det är Lotta som har varit kontaktperson till skolorna. Dessutom har Lotta och ytterligare tre 
kollegor på kommunen har varit ute på skolorna och informerat.  
 

- Vem var kontaktperson på skolan (befattning)?  
Vid ett initialt skede har rektor varit kontaktperson, sedan lärare. Arbetet har enligt Lotta 
uppskattas av personalen.  
 

- Hur förmedlades projektet till föräldrarna?  
o Hur många gånger träffar anordnades? 
o Vem/vilka medverkade? Kommunala medarbetare, ”experter”, externa 

informatörer/presentatörer? 
o Information eller dialog? 

Föräldrarna informerades under terminens första föräldramöte. Lotta tror att det är bra att sprida 
informationen under ett ordinarie föräldramöte eftersom ett möte rörande trafik troligen inte 
skulle prioriteras av så många föräldrar. Informationen hålls av Lotta eller någon av hennes 
kollegor för föräldrarna till tre till fyra klasser samtidigt. Lotta funderar på om det vore bättre att 
informera i större grupper för att ge föräldrarna möjlighet att knyta kontakter över klassgränserna, 
men skolans lokaler är oftast för små. Hela skolan börjar samtidigt så de Vandrande skolbussarna 
kan vara klassöverskridande. Möjlighet till diskussion och tillfälle att ställa frågor har givits i 
klassrummen efter informationen.  



 
- Användes informationsmaterial? Vad i så fall? 

o Klasslistor, kartor? 
o Variation i formen på informationsmaterial? 
o Information via befintliga kanaler (lokaltidningar, veckobrev etc.)? 

Presentationen omfattade PowerPoint och en kortare film framtagen av kommunen, samt en 
folder om projektet Vänlig väg och Vandrande skolbussar med tips om hur man kan komma 
igång. Reflexer delas ut och reflexvästar kan beställas om intresse finns. Försök gjordes med 
stegräknare, för att räkna ut avståndet mellan hem och skola, men de krånglade mest till det. 
 Föräldrarna har fått information om hur projektet fortlöpa via brev några gånger per termin. 
 

- Vilka argument användes för att uppmuntra föräldrarna att engagera sig? 
Ledorden är att informationen ska vara positiv och utan pekpinnar. Lotta brukar be föräldrarna 
fundera över prioriteringar, bekvämligheten att köra bil eller att deras barn mår bra. De tre 
argumenten som används i informationsmaterialet är hälsa, trygghet och att barnen lär sig under 
skolvägen. 

• Hälsa – barn som går eller cyklar blir pigga och har fått ”springa av sig” 
o Fysisk aktivitet ger goda prestationer i skolan 
o 90 % av rörelsemönstret grundläggs före 13 års ålder 

• Trygghet 
o Tillsammans är man mindre ensam 
o Man lär känna varandra, barn och vuxna, i en Vandrande skolbuss 

Föräldrar är ibland osäkra på ansvaret för andras barn och frågar om försäkringar och vad som 
gäller. Skolbarn är dock försäkrade till och från skolan. 

• Följa John 
o Barn tar efter vuxnas beteende 
o Barn har fysiska begränsningar 
o Ansvaret ligger hos de vuxna 

Lotta berättar också att de pratar med föräldrarna om hur de själva brukade ta sig till skolan när 
de var små, och hur de upplevde det.  
 

- Hur uppmuntrades föräldrarnas engagemang? 
o Tävlingar? 
o Jippon? 

Föräldrarna har inte involverats i tävlingarna. 
 

- Hur har goda exempel spridits? 
o Har andra kommuner/skolor använts som goda exempel? 
o Har föräldrar som medverkar i Vandrande skolbussar fått visa på gott exempel (i 

informationsblad, filmer, live?) 
o Har lyckade försök spritt sig? 
o Har media använts som informationsspridare? 

Lotta berättar om en skola i Lund, som inte är så stor, där man tycks ha skapat ett positivt 
grupptryck. Föräldrar från den skolan har ombetts komma till informationsmöten i Malmös 
skolor och berätta om sina erfarenheter, men det var tyvärr ingen som var intresserad. Projektet 
har dock fått en del publicitet i media exempelvis i Sydsvenskan, Skånskan och SR P4. 
 

- Presenterades några alternativa åtgärder till Vandrande skolbuss? 
Ja, att gå eller cykla till skolan när möjlighet funnits eller att parkera bilen en bit från skolan och 
promenera sista biten tillsammans. 
 



- Hur förmedlades projektet till eleverna? 
Eleverna informerades via föräldrar och lärare. Enkäterna fylldes troligen i av föräldrarna utan 
barnens hjälp.  
 

- Hur uppmuntrades elevernas engagemang? 
o Tävlingar? 
o Jippon? 
o Integration i skolarbetet? 

I skolan har eleverna fått rapportera när de har gått till skolan och markerat på en Europakarta 
hur långt de har tagit sig. Ofta har de satt upp ett mål, och när de nått fram har de firats med lite 
festligheter. Tävlingar har planerats, men det arbetet har inte kommit igång ännu. 
 

- Hur ser du på att använda sig av normbildning/grupptryck? 
o Föräldrar 
o Barn 

En intressant aspekt är i vilken utsträckning man kan utföra påtryckningar på föräldrar respektive 
barn. Lotta tycker att det känns mer riktigt att försöka påverka föräldrarna, men det är samtidigt 
lättare att väcka barnens intresse. Barnen vill göra rätt för sig och känna att de kan bidra med steg 
under vandringen på Europakartan till exempel. En del föräldrar, som bor långt bort och därför 
skjutsar sina barn, klagade på att deras barn kände sig besvikna att inte kunna bidra med steg. 
Lotta brukar då rekommendera att lämna av barnen en bit från skolan så att de kan gå sista biten 
till skolan. Hon nämner ett exempel från en annan ort där barnen fick gå fram och ta emot en 
guldstjärna om de hade gått, något som blivit problematiskt när barn som skjutsades skämdes och 
blev ledsna. 
 

- Har ni genomfört några infrastrukturella förändringar i samband med åtgärden? 
Nej, som nämnts tidigare anses skolvägarna redan vara säkrade sedan tidigare. 
 
 
Uppföljning 

- Finns det fastställda mål för projektet?  
o Är dessa övergripande och/eller mätbara? 

Målet är att öka kunskapen om trafiksituationen och om fördelarna att gå eller cykla till skolan. 
Målet är också att skolan ska jobba vidare på egen hand med frågorna, att processen ska fortgå när 
projektet från kommunens sida går in i en ny fas.  
 

- Hur utvärderas arbetet? 
o Enligt vilken metod? 
o Vem gör utvärderingen (internt/konsult)?  

Kommunen har genomfört en utvärdering av projektet. Till hjälp har man även haft en 
processföljare som stöttning och bollplank. Processföljaren har gjort föräldraintervjuer samt lett 
en utvärdering med skolpersonalen. Trivector information har dessutom gjort en utvärdering av 
barnperspektivet och Joe Strahl på Malmö Högskola kommer att utvärdera projektet för Civitas 
SMILE som har delfinansierat Vänlig väg. Eftersom projektet även finansierats med KLIMP-
bidrag måste även uppskattad reduktion av koldioxid till följd av projektet redovisas.  
 

- Har det skett någon form av kontinuerlig uppföljning? 
Uppföljning sker bland annat med handuppräckning i skolan en gång i månaden. Lärarna frågar 
eleverna hur de tog sig till skolan och noterar fördelningen. Resultaten skickas in till Lotta som 
sammanställer dem. En uppföljningsenkät skickades dessutom ut i slutet av läsåret för att få in 
föräldrarnas åsikter om eventuella förändringar.  



  
- Hur ser återkopplingen ut till skola, föräldrar och elever? 

Eleverna får besök av Lotta Giraff, ett djur som kommit till under en teckningstävling bland 
barnen. Lotta Giraff hälsar på barnen när de har gått och cyklat mycket. Innan sommaren gick ett 
nyhetsbrev ut med resultatet av den avslutande enkätundersökningen till två av läsårets tre 
involverade skolor (den sista skolan lämnade inte in sina enkäter i tid så barnen hann gå på 
sommarlov). 
Det har beslutats att alla som går eller cyklar till skolan premieras och uppmuntras, inte bara de 
som går i en Vandrande skolbuss. 
 

- Har uppstarten av vandrande skolbussar påverkat övriga kommunala satsningar inom 
hållbart resande och trafiksäker skolväg? (Det förekommer argument att man väljer en mjuk, 
billig åtgärd såsom Vandrande skolbuss istället för att genomföra ”ordentliga” fysiska åtgärder.) 

Många skolor har fått fysiska åtgärder genomförda men det räcker inte. Man måste även jobba 
med beteendet. Det är föräldrarna som kör utanför skolan – det är de som väljer… 
 

- Har andra åtgärder beaktats? (exempelvis avlämningsplatser, ombyggnationer) 
Ett arbete pågår med att kartlägga Malmöbarnens skolvägar. 
 

- Hur ser ert fortsatta arbete ut med Vandrande skolbussar? 
Till hösten kommer arbetet fokuseras på två nya skolor och arbetet med de sex övriga skolorna 
blir mindre intensivt med förhoppningen att verksamheten där ändå fortsätter. 
 
 
Övriga frågor 

- Hur tycker du att Vandrande skolbuss fungerar som åtgärd för att öka andelen barn som går 
eller cyklar till skolan? 

Lotta konstaterar att de föräldrar som provat är positiva, men att det svåra är att få föräldrar att 
prova. Föräldrarna vill känna att de har ett val. De är också individualister och upplever att de 
kan reda sig själva. Man känner inte för att blanda in andra i sina stressade liv… 
 

- Hur var föräldrarnas reaktion? 
o Positiva? 
o  Negativa? 

De som har provat är positiva, de som är negativa till förslaget menar att kommunen och skolan 
inte ska lägga sig i. 
 

- Vad tror du huvudskälet är, ur föräldrarnas synvinkel, till att försöka medverka i en 
vandrande skolbuss? 

Föräldrar som provat Vandrande skolbuss vittnar om minskad stress om morgnarna och att de 
sparar tid. De föräldrar som engagerar sig i Vandrande skolbussar upplever Lotta är föräldrar som 
inte tycker saker är så krångligt, den typen av föräldrar som fixar blomma till läraren vid 
skolavslutningen och organiserar samåkningen till fotbollsträningen. En del föräldrar samlar upp 
barn på vägen utan att det kallas något. Genom att ge det hela ett namn, kanske det kan kännas 
krångligare och mer påtvingat. 
 

-  Vilka tror du är anledningarna att man väljer att inte göra det? 
Anledningen till att man inte kommer ingång kan bero på att man bara ser hindren och inte 
möjligheterna. Föräldrar är oroliga att det ska ta mycket tid och skapa mer stress och tidspress. 
Många gånger tycks föräldrarna ha svårt att ta steget och fråga om någon annan är intresserad av 
att försöka, de tycks inte känna varandra så bra. Lotta menar att människor tycks agera mer 



individualistiskt och inte är så bra på att agera kollektivt och hjälpas åt. Hon tror att man ogärna 
involverar människor i sin vardag. Föräldrar hänvisar också ofta till att de ändå kör till jobbet och 
lämnar av barnen på vägen dit. Lottas kommentar till det är jobbet inte ligger inne vid skolan och 
att de kan lämna av barnen en bit bort från skolan.  
 

- Vilka upplever du är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med vandrande skolbussar? 
Framgångsfaktorer som Lotta ser det stavas eldsjälar och kunskap. Klimatdebatten är naturligtvis 
också något som påverkat projektet i positiv riktning. Många vill känna att de gör något för 
miljön – man vill göra en insats. Att skolorna uppfattar gatukontoret som samarbetsvilliga och 
positiva är en annan del. Man känner att man får det stöd man efterlyser och tycker att 
Gatukontoret är lyhörda för önskemål. 
 

- Vilka är riskfaktorerna, orsaker under hela processen, till att projektet inte lyckas? 
En kritisk förälder kan påverka engagemanget hos andra föräldrar och hela projektet. 
 

- På vilka sätt tror du att följande bakgrundsfaktorer har betydelse för hur många som väljer att 
medverka i en Vandrande skolbuss?  

o Trafikmängd/slag 
Trafiksäkerheten är enligt Lotta god kring skolorna, men medger att skolor som ligger i närheten 
av större vägar där hastigheterna är höga kan påverka hur många barn som går. Att gå tillsammans 
med föräldrar och lära sig var det är bäst att korsa vägen, exempelvis hellre vid ett signalreglerat 
övergångsställe än vid ett obevakat, är dock ett sätt att hantera den situationen. Dessutom är det 
så att om föräldrarna slutar upp med att köra blir det automatiskt säkrare. 
 

o Täthet (typ av bebyggelse) 
Svårt att säga, samtliga skolor som deltagit i projektet i Malmö ligger i villaområden och det är 
där problemen är som värst eftersom många har tillgång till bil. Situationen kring skolor i 
miljonprogramsområden och i innerstan är mycket bättre. Lotta hänvisar även till de Vandrande 
skolbussarna i Torslanda där barn hjälpts åt att gå med yngre barn och att det faktum att området 
där har en trafikseparerad samhällsplanering kanske bidragit till framgångarna där. 
 

o andel som gick redan innan  
Det finns en möjlighet att de som redan går kan peppa andra att gå, speciellt när skolan går in för 
det.  
 

o inkomst/utbildningsnivå i området 
Vet ej, möjligtvis att det finns en tendens till ett större engagemang i mindre välbärgade områden. 
 

o kommunal organisation 
Ja att den fungerar är viktigt. Skolorna behöver stöttning med personella och materiella resurser. 
De behöver någon att vända sig till och då faktiskt få hjälp. 
 

o infrastrukturella investeringar 
Vet ej. 
 



Intervju med Lars Wejde, Teknik och Samhällsbyggnad, Linköpings kommun och med Helena 
Hellsten, Projektledare för WOW, Walk on Wednesdays. 
Genomförda mellan maj och september, 2008. 
 
 
Initiering 

- Hur länge har ni arbetat med åtgärden Vandrande skolbussar? 
Projektet drog igång hösten 2007. 
 

- Vad är orsakerna till att ni arbetar med Vandrande skolbussar och varifrån fick ni idén? 
En skolvägsundersökning som genomfördes i Linköping visade att det var många som tyckte att 
skolvägen kändes osäker och otrygg. Kommunen har därför investerat mycket pengar i förbättrad 
infrastruktur och hoppas att det ska leda till att fler går eller cyklar till skolan. Idén med att jobba 
med Vandrande skolbussar för att minska biltrafiken utanför skolan kom från Lunds kommun 
som fått NTF: s GuldTriangel för sin verksamhet. Lotta, en kollega på Malmö kommun, hade 
varit på studiebesök i London där man har jobbat med walk to school day, en dag på hösten som 
alla ska gå eller cykla till skolan. Man arbetar även med WOW, som är en förkortning av Walk 
On Wednesdays. Vi tyckte att det lät som ett intressant sätt att arbeta.  
 

- Hur ser organisationen ut på kommunen?  
o Har projektet genomförts på projektbasis eller integrerat i den kommunala 

verksamheten?  
WOW är ett projekt som genomförs inom den kommunala verksamheten med hjälp av en extern 
konsult, Helena Hellsten. 
 

o Vilken/vilka kommunala enheter har varit inblandade? 
Miljö- och samhällsbyggnadsförvaltningen, Barn och ungdomsnämnden och 
Kollektivtrafiknämnden. 
 

o  Finansiering (internt, LIP/KLIMP, VV)?  
En del av de fysiska ombyggnationerna har finansierats av LIP- och KLIMP-pengar, men till 
största del har det finansierats internt. 
 

- Hur stor är er nuvarande budget för projektet? 
Ungefär 80 000 kronor. Den största posten utgörs av trafikkonsulten Helenas tid när hon är ute 
på skolorna och informerar. 
 

- Hur ser det ut framöver med budget och tjänster? 
Projektet ska fortgå i ytterligare 3 år. 
 
Förarbete 

- På vems initiativ etableras kontakten med skolorna? 
På kommunens initiativ.  
 

- Hur många skolor har varit engagerade?  
Nio skolor i Linköping är med i projektet Walk on Wednesdays. 
 

- Varför engagerades just dessa skolor? 
Lars Wejde valde ut skolor där kommunen tidigare försökt åtgärda trafiksäkerhetsproblemen med 
fysiska åtgärder, som konsulten Helena kontaktade för att fråga om de var intresserade av att 
delta. Sammanlagt var det nio skolor som var de som var intresserade av att vara med under första 



året. Det har varit ett jättebra samarbete med skolorna där det varit förankrat hos högsta 
ledningen och man har träffat enhetschefer och rektorer och fått bekräftelse på deras engagemang. 
Dessa har i sin tur sedan informerat personalen. 
  

- Har en problemanalys genomförts? Hur? 
o Resvaneundersökningar? 
o Trafikräkningar? 
o Hur har trafiksäkerheten längs med skolvägarna beaktats? 

En skolvägsundersökning vid samtliga skolor har genomförts Linköping, där föräldrar och elever 
fick berätta om vad man tyckte om skolvägarna och huruvida barnen skjutsades till skolan eller 
inte. Under en sjuårsperiod har, baserat på resultaten i enkäterna, trafiksäkerhetsproblem 
åtgärdats till en total summa av 9 miljoner kronor. 
 
Sedan projektet satt igång har dessutom deltagande skolor varje dag under läsåret 07/08 fyllt i hur 
eleverna har tagit sig till skolan. Statistiken är sammanställd fram till december och det är tydligt 
att det främst är i de yngsta årskurserna som barnen skjutsas med bil till skolan. 
  

- Har en målgruppsanalys (föräldrar/elever) genomförts? 
o I form av dialog eller med hjälp av enkäter? 

Vi har inte gjort några enkätundersökningar mot/till föräldrarna. Många föräldrar jag har pratat 
med säger dock att skälen till att de skjutsar sina barn till skolan är att just skolan ligger på vägen 
till jobbet och när barnen är små så är det då smidigast att de får åka med. En del har även 
mindre syskon som ska till förskolan och då får det stora syskonet följa med på vägen. Det kan 
vara svårt med logistiken om man har mindre barn som ska till något annat ställe än skolan. Det 
handlar också mycket om rutin, har man börjat på ett sätt så fortsätter man i "gamla" spår. 
 
Introduktion av vandrande skolbuss 

- Hur har arbetet varit upplagt? 
Projektet Walk on Wednesdays handlar om att uppmuntra elever och föräldrar i förskoleklasserna 
upp till årskurs tre att promenera till skolan åtminstone en dag i veckan, och berätta om att ett 
sätt att göra det är att gå tillsammans som en Vandrande skolbuss.   
 

- Hur såg informationskanalen till skolorna ut? 
Helena har informerat skolor och personal om att de är med i projektet. Dessutom har hon 
uppmuntrat skolorna att påminna om WOW, att uppmuntra barnen och att arbeta med att få 
barnen att röra mer på sig. En skola har exempelvis börjat med så kallade pedagogiska 
promenader i årskurs tre där man går en sväng med hela klassen. 
 

- Vem var kontaktperson på skolan (befattning)?  
Helena har kontaktat rektorn på skolan allra först och om denna har godkänt idén så har hon bett 
att få komma till hela personalstyrkan eller till lärare i klasserna F-3 för att informera om WOW. 
Därefter har hon hållit kontakt med lärare och rektor mestadels via mejl såvida ingen av dem har 
ringt mig i något ärende. Helena upplever att lärarna tycker att det är bra att det kommer en 
extern person och informerar. 
 

- Hur förmedlades projektet till föräldrarna?  
o Hur många gånger träffar anordnades? 
o Vem/vilka medverkade? Kommunala medarbetare, ”experter”, externa 

informatörer/presentatörer? 
o Information eller dialog? 



Helena har informerat föräldrar i förskoleklasser, och högre årskurser i mån av tid, under 
föräldramöten. På föräldramöten har hon försökt att få till en dialog men det är inte det allra 
lättaste när det sitter nya föräldrar och ny miljö. Vissa föräldrar har dock nickat instämmande när 
man berättar om trafikläget i skolan och många ser nog också hur det ser ut på morgonen. 
 

- Användes informationsmaterial? Vad i så fall? 
o Klasslistor, kartor? 
o Variation i formen på informationsmaterial? 
o Information via befintliga kanaler (lokaltidningar, veckobrev etc.)? 

Nej. 
 

- Vilka argument användes för att uppmuntra föräldrarna att engagera sig? 
Helena pratar om att det är många bilar utanför skolan under en kort centrerad period varje 
morgon och att det är problematiskt. Hon talar om de många positiva aspekterna med att gå eller 
cykla till skolan, om miljö, hälsa och trafiksäkerhet. Hon berättar om forskningen som visar att 
barnens koncentration ökar om de fått röra på sig innan skolan. Dessutom pratar hon om olika 
alternativ, att hjälpas åt och köra fler barn, kanske ställa bilen en bit bort. Hon är noga med att 
inte jobba med måsten, men försöker samtidigt peppa för att förmå någon att ta initiativet 
eftersom att det är det som krävs för att komma igång. 
 

- Hur uppmuntrades föräldrarnas engagemang? 
o Tävlingar? 
o Jippon? 

Nej, men det är ett område Helena skulle vilja utveckla, kanske bjuda på kaffe i skolan på 
morgonen eller något liknande.  
 

- Hur har goda exempel spridits? 
o Har andra kommuner/skolor använts som goda exempel? 
o Har föräldrar som medverkar i Vandrande skolbussar fått visa på gott exempel (i 

informationsblad, filmer, live?) 
o Har lyckade försök spritt sig? 
o Har media använts som informationsspridare? 

Det vet Helena inte, men det har varit en liten notis i lokaltidningen. Helena efterfrågar en större 
satsning eftersom hon tror att det då skulle skapa ett större positivt grupptryck och få upp fråga 
till diskussion. 
 

- Presenterades några alternativa åtgärder till Vandrande skolbuss? 
Ja, som nämndes ovan pratar Helena även om samåkning och att stanna en bit bort från skolan. 
 

- Hur förmedlades projektet till eleverna? 
Helena har träffat eleverna och pratat om vikten av att gå av miljö- och hälsoskäl och om 
trafiksäkerhet. I samband med dessa träffar har barnen även haft möjlighet att få en reflexväst om 
de har haft med sig en lapp om det hemifrån om storlek. 
 

- Hur uppmuntrades elevernas engagemang? 
o Tävlingar? 
o Jippon? 
o Integration i skolarbetet? 

Bland annat har en teckningstävling anordnats bland eleverna där de fick rita sin önskeskolväg. 
Det var mycket önskningar om palmer och glasskiosker visade det sig. 
 



- Hur ser du på att använda sig av normbildning/grupptryck? 
o Föräldrar 
o Barn 

Helena har pratat med eleverna och menar att de är duktiga och att barnen är medvetna och vill 
promenera för att det är bra för miljön. Barnen kan, och de är duktiga på att påverka sina 
föräldrar. Helena tror att en större satsning från Vägverkets sida skulle kunna skapa ett hårdare 
och bredare tryck på föräldrar, något som skulle kunna uppmuntra fler till att promenera. 
 

- Har ni genomfört några infrastrukturella förändringar i samband med åtgärden? 
Det är endast vid ett fåtal tillfällen som trafiksäkerhetsproblem påtalats från föräldrarnas sida, 
men Helena har då hänvisat till Lars Wejde på kommunen. Eftersom de skolor som kontaktats 
redan fått sin trafikmiljö åtgärdad är det troligen inte aktuellt med fler ombyggnationer, istället 
handlar det om mjuka lösningar.  
 
Uppföljning 

- Finns det fastställda mål för projektet?  
o Är dessa övergripande och/eller mätbara? 

Det finns ett kvalitetsmål, att öka antalet gående och cyklande. 
 

- Hur utvärderas arbetet? 
o Enligt vilken metod? 
o Vem gör utvärderingen (internt/konsult)?  

Helena genomför utvärderingen. Sammanställningen från hösten visar att det är färre bilar kring 
skolorna och en ökning av barn i förskoleklasserna som går eller cyklar till skolan. 
 

- Har det skett någon form av kontinuerlig uppföljning? 
Alla skolor har fört statistik över hur eleverna har tagit sig till skolan på onsdagar. 
  

- Hur ser återkopplingen ut till skola, föräldrar och elever? 
Helena har skickat ut ett brev till alla skolorna med resultat från trafikmätningarna. Eleverna har 
fått, i samarbete med ett försäkringsbolag i Linköping, gymnastikpåsar i starka färger med 
WOW-logga på.  
 

- Har uppstarten av vandrande skolbussar påverkat övriga kommunala satsningar inom 
hållbart resande och trafiksäker skolväg? (Det förekommer argument att man väljer en mjuk, 
billig åtgärd såsom Vandrande skolbuss istället för att genomföra ”ordentliga” fysiska åtgärder.) 

Nej, tvärtom. Skolorna har valts ut baserat på att trafikmiljön har säkrats med fysiska åtgärder. 
 

- Har andra åtgärder beaktats? (exempelvis avlämningsplatser, ombyggnationer) 
I samband med enkätundersökningarna genomfördes ombyggnationer i området kring en del av 
skolorna. 
 

- Hur ser ert fortsatta arbete ut med Vandrande skolbussar? 
Satsningen löper över en fyraårsperiod, för så långa brukar kommunens trafiksäkerhetsprogram 
vara. Det innebär att projektet kommer fortgå ytterligare 3 år, till och med 2010. Till hösten 
kommer mer fokus läggas på förskoleklasserna. Trafikmätningar kommer att genomföras på 
skolorna och en enkät kommer att gå ut till föräldrar för att undersöka om beteendet har 
förändrats och för att se huruvida inställningen till resvanorna har påverkats. Strävan är att 
mötena till hösten ska ge mer utrymme för föräldrarna att samordna sig och jobba mer med 
klasslistor och kartor. Dessutom kommer mer energi läggas på sexårsverksamheten eftersom 
familjerna där redan står inför en förändring i och med att deras barn börjar skolan. 



 
 
Övriga frågor  

- Hur tycker du att Vandrande skolbuss fungerar som åtgärd för att öka andelen barn som går 
eller cyklar till skolan? 

Det är otroligt bra, MEN det kräver engagerade föräldrar. Viktigt är också att skolan är drivande.  
Lars menar att Vandrande skolbuss är en bra åtgärd för att minska antalet bilar vid skolan och lära 
elever att göra ett bra vägval till skolan under vuxet inflytande. 
Efter någon termin kan eleverna gå själva.  
 

- Hur var föräldrarnas reaktion? 
o Positiva? 
o Negativa? 

På föräldramötena har det ofta varit väldigt tyst under det att Helena informerat pm projektet. 
De flesta är medvetna om hur situationen men också hur vardagspusslet ser ut. Ibland finns det 
önskemål om fysiska åtgärder, t ex att uppföra fler övergångsställen. Det kan dock vara svårt att få 
någon reaktion på förslagen, men mindre grupper av föräldrar fungerar bättre för att skapa en 
dialog.  
 

- Vad tror du huvudskälet är, ur föräldrarnas synvinkel, till att försöka medverka i en 
vandrande skolbuss? 

Det är nog att få barnen i rörelse. Att minska antalet bilar upplevs nog också som viktigt, och 
miljödebatten spelar säkert in. Helena tror inte att föräldrarna tänker så mycket på att barnen 
dessutom får ökad trafikvana när de går till skolan. 
Lars tror att det är de föräldrar som upplever vid skolan som farlig/osäker som väljer att vara med 
i en vandrande skolbuss. De vill hitta en bra skolväg åt sina barn så de kan gå själva.  
  
 

- Vilka tror du är anledningarna att man väljer att inte göra det? 
Det är nog för att de är stressade för att hinna till jobbet och upplever att de inte hinner gå med 
barnen. Helena har dock uppfattat det som att föräldrar som väl kommit igång tycker att det är 
positivt.  
Lars tror att det har med bekvämlighet att göra, att det är behändigt att skjutsa barnen till skolan 
på väg till jobbet och få med barnens packning. 
 

- Vilka upplever du är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med vandrande skolbussar? 
Informera, informera och informera. Dessutom är det viktigt att jobba med alla, föräldrar såväl 
som skola med personal måste vara delaktiga. För att det ska bli något av det krävs även att några 
föräldrar i varje klass tycker att det är viktigt.  
Lars tror att det är viktigt med bra information samt att det är skolan som sköter arbetet med 
vandrande skolbussar. 
 

- Vilka är riskfaktorerna, orsaker under hela processen, till att projektet inte lyckas? 
Att en olycka sker i samband med att barnen går till skolan är en riskfaktor. Eller att psykiskt 
sjuka människor flyttade in när skolområdet. Mordet på den pojke som attackerades av en 
knivbeväpnad man i oktober 2004 när han var på väg till skolan påverkade alla i hela Linköping. 
Sådana händelser har betydelse för vilka beslut man fattar som förälder.  
Lars tror att åsikten att det är ”kommunen” som har allt ansvar för problemen vid skolan kan leda 
till en passivitet. 
 



- På vilka sätt tror du att följande bakgrundsfaktorer har betydelse för hur många som väljer att 
medverka i en Vandrande skolbuss?  

o Trafikmängd/slag 
Det har stor betydelse, på två sätt. De som låter sina barn gå, följer sina barn om det är mycket 
trafik som upplevs som farlig. Å andra sidan kan mycket trafik också bidra till att man väljer att 
skjutsa mer. Också Lars menar att trafikmängden har stor betydelse. 
 
 

o Täthet (typ av bebyggelse) 
Typen av bebyggelse har betydelse, i ett miljonprogramsområde kan det vara lättare för barnen att 
ha en egen vandrande skolbuss, utan sällskap av föräldrar. Det gör att fler yngre kan gå själva. 
Lars å sin sida tror att det kan vara lättare i ett villaområde.  
 

o andel som gick redan innan  
Det har otroligt stor betydelse. Om man ser att andra går innan, att det finns en tradition av att 
gå till skolan, är det nog lättare att förmå de som skjutsar att börja promenera med barnen. Lars 
håller med om att där det finns en stor andel som går eller cyklar är lättare att motivera.  
 

o inkomst/utbildningsnivå i området 
Det vet Helena inget om, men kan tänka sig att i invandrartäta områden har man i större 
utsträckning begränsad tillgång till bil, vilket gör att färre skjutsar.  
 

o kommunal organisation 
Vet inte riktigt, men det är viktigt att kommunen står bakom projektet och att det finns en 
långsiktighet i projektet. 
Lars menar att det är viktigt att skolan sköter mycket själva och att man från kommunens sida 
bistår med information. 
 

o infrastrukturella investeringar 
Ja, det kan ha stor betydelse, lämna av platser typ 500 m ifrån i Jönköping, kör dem inte ända 
fram. 
Lars menar att det är ett måste. Skolvägarna måste säkras innan man kan begära att elever och 
föräldrar ska gå eller cykla till skolan.  



BILAGA 4 – Intervjuer med skolpersonal 
 
 
 
Hélène Ewing Ekdahl, biträdande rektor, Ålstensskolan 
På vår skola har vi jobbat med Vandrande skolbussar i några år nu. Det som gjort att det fungerat 
bra är dels en trafikgrupp i föräldraföreningen som varit engagerad och drivande. Dels har skolans 
rektor väldigt engagerad och fungerar bra som en strategisk ledare som puffar och driver 
personalen, varit helhjärtad, inspirerande och uppmanande. Skolan har informerat vid 
föräldramöten och föräldraråd, delat ut foldrar o fixar hit hälsocoacher till exempel. Det har givit 
otroligt resultat och skolan har vunnit gå och cykla till skolan tävlingen två gånger. 
 
Området där skolan ligger har medvetna föräldrar även om inte alla är engagerade, och dessutom 
är skolan lyhörd inför föräldrarna både när de ställer krav såväl som när de har idéer och vill 
hjälpa till. Skolan bistår med hjälp och stöd. 
 
Det har dessutom funnits ett trafikengagemang på skolan sedan långt tillbaks, kanske delvis på 
grund av dödsolyckan där en pojke omkom i slutet av åttiotalet. Skolans läge, men närhet till en 
spårvagn och dåligt utrymme för avlämning vid skolan gör också att trafiksituationen blir aktuell. 
Det har anordnats trafiktävlingar där både teorietisk och praktisk kunskap har testats.  
 
 
Intervju med Eva Lundstedt, lärare, Lovisaskolan i Lund. 

- Har ni haft någon som huvudansvarig för arbetet på skolan? 
Ja, det har varit jag. 
 

- Hur har ni arbetat med trafikfrågor tidigare på skolan? 
Det varierar hur mycket trafik man pratar med barnen, men man tar ju alltid upp det när man är 
ute och går. Jag tror man skulle behöva cykla med dem också, för det är många barn som cyklar 
själva till skolan.  
 

- Hur tycker du att det är att jobba med trafikfrågor i skolan? 
Det är bra, det behövs. 
 

- Hur tycker du att inspirationsidéer från kommunen fungerar? 
 Bra  

 
- Hur har ni arbetat med projektet? 

Tekniska förvaltningen från kommunen har kommit till föräldramötet på hösten och informerat 
om vandrande skolbussar, eller så har vi hållit i informationen själva. Det svåra är att det inte 
finns så mycket tid på sådana möten, det är mycket annat som ska avhandlas. Barnen har dock 
varit väldigt engagerade, de får fylla i en lista hur de tar sig till skolan under hela höstterminen. Vi 
har engagerat förskoleklassen och ettan och efter hösten sammanställer vi resultatet. Lovisaskolan 
vann och fick en bussresa till en valfri plats i Skåne.  
 
Dessutom har vi fått jättefint material från Tekniska förvaltningen, att arbeta med, Djurens 
trafikskola. 
 

- Vad har fungerat bra? 
Barnen har varit väldigt taggade, de fyller själva i, eller tillsammans med föräldrar när de kommer 
till skolan, hur de tagit sig till skolan. Till hösten kommer de nog några samordna sig i en 



Vandrande skolbuss och även i parallellklassen är de på gång. Sen de som cyklar, det är väl bra. 
Det gör att de får öva sig. 
 

- Vad finns det för möjlighet till förbättringar? 
Det är nog bra om man uppmärksammar det mer under hela tiden med fler jippon och så, och 
inte bara i slutet och början av terminen. Ordna tipsrundor, hålla det mer levande…  
 

- Hur har kontakten med föräldrarna sett ut? 
Föräldrarna har generellt sett varit väldigt positiva. Men många är stressade och det är mycket 
annat som pockar på uppmärksamhet. 
 

- Hur har eleverna engagerats? 
Det har varit lite olika, men man behöver nog jobba mer med det. Förra klassen gjorde vi mer 
med och förde fler diskussioner kring det. 
 

- Hur tycker du att Vandrande skolbuss fungerar som åtgärd för att öka andelen barn som går 
eller cyklar till skolan? 

Tanken är väldigt god, det är bra för säkerhet och bra för samverkan mellan barn och föräldrar. 
Den sociala biten blir väldigt positiv tror jag. 
 

- Vilka upplever du är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med vandrande skolbussar? 
Svårt att säga. Det är svårt att veta hur mycket man kan pusha och peppa. Det är så mycket 
annan information som ska ut till föräldrarna. Kanske skulle man ha ett möte med föräldrarna 
om bara trafiksituationen, men det är en så liten skola…  
 

- Vilka är riskfaktorerna, orsaker till att de inte kommer igång? 
Att föräldrarna är för stressade. Man vill inte vara beroende av andra, man inte hinner med det 
praktiska. Bara man provar på… Det ska passa med mycket 
 
 
Ulrika Dahlberg, lärare vid Ängslättsskolan i Malmö 

- Har ni haft någon som huvudansvarig för arbetet på skolan?  
En trafikgrupp på fyra personer. 
 

- Hur har ni arbetat med trafikfrågor tidigare på skolan? 
 Regelbundet, minst en gång per år med trafiktema. 
 

- Hur tycker du att det är att jobba med trafikfrågor i skolan?  
Små barn tycker om det men de äldre eleverna är mer blasé och ointresserade. 
 

- Hur väl har projektet förankrats mellan parterna (skolledning, lärare, föräldrar, barn och 
kommun)?  

Det är väl förankrat, nu är medvetenheten stor i alla läger. 
 

- Hur har ni arbetat med projektet?  
Vi har informerat föräldrarna på föräldramöten och genom informationsbrev. För barnens del har 
de varje dag fått notera på en lista om de har gått till och från skolan. Lärarna sammanställer 
meterna och dessa redovisas på Europakartan. Det är ett stort arbete som genomförts varje dag. 
  

- Vad har fungerat bra?  



Att barnen själv fyller i sig på protokollet. Vid fint väder går många. Vädret och barnens ålder 
styr. 
 

- Vad har fungerat dåligt?  
Vi har inte så många vandrande skolbussar… 
 

- Hur har stödet från kommunen sett ut?  
Vi har fått mycket material och stöd från Gatukontoret som även anordnat inspirationsdagar. 
Klasserna har även fått besök av Lotta Giraff, en giraffmaskot som hälsar på barnen när de har 
nått ett visst delmål på Europakartan.  
 

- Vad finns det för möjlighet till förbättringar?  
Att ytterligare sänka antalet bilar kring skolan. 
 

- Hur har kontakten med föräldrarna sett ut?  
Föräldrarna har informerats på föräldramötena.  
 

- Hur har eleverna engagerats?  
Genom tävlingar och vid integrering av trafikfrågor i övrigt skolarbete. 
 

- Inkörningsfas – när blir det till en rutin, hur lång tid krävs?  
Det undrar vi också men det handlar om år. 

 
- Hur tycker du att Vandrande skolbuss fungerar som åtgärd för att öka andelen barn som går 

eller cyklar till skolan?  
Det problematiska är att förmå föräldrarna att ta ansvar även för andra barn på morgonen. På 
eftermiddagarna hämtas dock ofta flera barn av en förälder. 
 

- Vilka upplever du är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med vandrande skolbussar?  
Tid för att planera det. 
 

- Vilka är riskfaktorerna, orsaker till att de inte kommer igång?  
Att man är rädd för att ta mer ansvar på en redan stressig morgon, eller att man tror att det ska 
kollapsa om någon är sjuk och måste ställa in. Det är lätt att man skjuter det på framtiden, tänker 
att man ska komma igång senare.  
 
 
Eva Torenfält-Karlsson, rektor Hjulsbroskolan, Linköping 
Hur tycker du att det fungerat att jobba med Vandrande skolbussar på skolan? 
Generellt har det varit mycket positivt och fungerat väl. 

- Vad har fungerat bra? 
Informationen om projektet, delaktighet från personal och föräldrar. Tydlig uppföljning och 
utvärdering. 

- Vad har fungerat dåligt? 
Egentligen ingenting. Hade kanske hoppats på att ännu fler föräldrar skulle vilja delta.
  

 
I vilken utsträckning/omfattning tycker du att skolan ska engagera sig i elevernas färdsätt? 
WOW projektets utformning och omfattning är bra norm för detta. Självklart vill skolan att 
eleverna ska vara trygga på sin väg hit. Skolpoliser som vår skola har nu diskuteras utifrån 



säkerhetsaspekter och kanske tas bort. Då är WOW ett bra gemensamt engagemang för skola och 
hem som skapar trygghet och säkerhet. 
 
Vad tror att det är som gör att det fungerar bra när det fungerar? 
Engagerad projektledare som entusiasmerar personal och föräldrar. Bra material och en tydlig 
uppföljning. Stöd från kommunens ansvariga. 
 
Vad finns det för möjliga förbättringar? 
Mer riktad föräldrainfo från kommunen centralt. Det borde bli en kommungemensam 
självklarhet och lyftas fram bättre av kommunen som ett gott exempel för andra. 
Rikta mer info till Pedagogiskt Centrum, fortbildningsansvariga i kommunen så att detta blir 
känt och möjligt att lära mer om för pedagogerna.  
Sätta in det i ett forskningssammanhang utifrån ett hälsobefrämjande perspektiv och analysera 
och diskutera resultatet.  
 
 
Eva Wugk, lärare, Geijerskolan, Malmö 
Eva jobbar på Geijerskolan i Malmö. I hennes tidigare klass en vandrande skolbuss igång, men i 
år har det inte funnits något intresse från föräldrarna och då blir det helt enkelt inget av det.  
 
Hur tycker du att det fungerat att jobba med Vandrande skolbussar på skolan? 
Det som fungerat väldigt bra är stödet från kommunen, väldigt proffsig hjälp med material, 
broschyrer. Det har gjort det enkelt för lärarna att arbeta med det här. Det är viktigt med bra 
samarbetspartners, annars är det lätt att projekt drar igång och så finns det inga pengar och allt 
läggs på skolans ansvar, men här har kommunen och Gatukontoret gjort ett fantastiskt jobb! 
 
En dålig grej är väl att det inte kommit igång några vandrande skolbussar, men det är ju något 
som är upp till föräldrarna. 
 
I vilken utsträckning tycker du att skolan ska engagera sig i elevernas färdsätt? 
Skolan ska engagera sig i trafikfrågorna, absolut. På skolan har de en trafikgrupp med föräldrar 
och de tar upp problematiken kring trafiken på skolsamråd och i broschyrer. Arbetet med Vänlig 
väg till skolan har också uppmuntrat elevernas engagemang och arrangerat jippon när de uppnått 
vissa mål. 
 
Det är dock viktigt att föräldrarna förstår att det är ett föräldraproblem och inte ett problem med 
skolan, eller snarare ett vuxenproblem, det här med trafiken. För många föräldrar är det svårt att 
se att problematiken har med dem själva att göra, alla tycker att det är ett viktigt område, men att 
de själva inte har möjlighet att ändra på något. 
 
Vad finns det för möjliga förbättringar? 
Vet inte riktigt. 
 
Emma Bring-Tärnbrin, lärare, Fagerviksskolan, Nynäshamn 
Emma jobbar som lärare på Fagerviksskolan i Nynäshamn. Fagerviksskolan har F-3 och bara 65 
elever. Skolan har sedan sex, sju år drivit en medveten satsning på att få barnen att röra på sig 
mer. Varje morgon, innan första rasten, går samtliga elever och lärare en kilometer lång 
promenad. Sedan i höstas jobbar även man med en skolreseplan på skolan där vandrande 
skolbussar ingår som en del. Skolreseplanen är ett initiativ från kommunen och man håller på att 
slå fast mål för den verksamheten, såsom att minska biltrafiken kring skolan, att få fler barn att gå 
till skolan, något som ju påverkar barnens frihetskänsla, och att påverka de som planerar nya 



bostadsområden att tillse så det finns bra gång- och cykelvägar till skola och fritidsaktiviteter. Nu 
håller de på att ta fram åtgärdsförslag. 
 
Hur tycker du att det fungerat att jobba med Vandrande skolbussar på skolan? 
Det fungerar bra. De har precis kommit igång och hade en information under terminens första 
föräldramöte. Jonas, kommunansvarig för säkra skolvägar, kom och berättade. Det ledde till att 
Emma och två mammor nu leder en vandrande skolbuss från en liten by till skolan. 
I och med att medvetenheten ökade har en del familjer också samordnat sig och turas om att 
skjutsa barnen till skolan. Många barn bor långt från skolan och har ingen möjlighet att 
promenera och det är många i Nynäshamn som jobbar i Stockholm och själva har lång resväg 
varje morgon. Det har inte varit jättestora problem med trafiken utanför skolan, men det är ju 
mycket bilar och det tycker föräldrarna också. Emma och en kollega genomförde en trafikräkning 
och det visade sig att det mest är  
 

- Vad har fungerat bra? 
Det har varit lättarbetat, det är Emma och två mammor som hjälps åt med bussen. Oftast är det 
fyra, fem barn som går med, ibland upp till nio stycken. Vill man gå med ska man vara på plats 
halv åtta. 
 

- Vad har fungerat dåligt? 
Inget går dåligt.  
 
I vilken utsträckning/omfattning tycker du att skolan ska engagera sig i elevernas färdsätt? 
Egentligen är det ju föräldrarnas ansvar att barnen kommer till skolan, men Emma tror att skolan 
kan hjälpa till och påverka attityder. Föräldrar vill nog egentligen göra på det sätt som känns 
smidigast och går fortast, och frågar man barnen svarar de nog att de vill åka bil. Skolan kan då 
peppa att inte ta den enklaste vägen. Attitydfrågorna är viktiga, att göra familjerna mer 
observanta. 
 
Vad finns det för möjliga förbättringar? 
Att få föräldrarna att bli mer delaktiga. Några av dem sitter med i gruppen som jobbar med 
skolreseplanen och det är jättebra. Det är ingen idé att skolan kommer med förslag och pådyvlar 
föräldrarna, bättre är om de kommer från dem själva. De påverkar ju varandra och sen blir det 
ringar på vattnet. 



BILAGA 5 – Intervjuer med föräldrar 
 
 
 
Charlotte Lönndahl Beckman, Malmö 

- Hur gjorde ni? 
Vi fick se en film om Vandrande skolbussar i Stockholm på ett föräldramöte, och efter det 
pratade vi ihop oss med fyra andra familjer. Vi bestämde en mötesplats och så var vi igång, det var 
väldigt enkelt. Vi höll på i nästan två år, och nu går barnen själva. Det har varit ett jättebra 
system, barnen lärde känna sin skolväg. 
 

- Vad är bra? 
Promenaden göra barnen piggare, och de vänjer sig vid att gå. De blir också självständigare när de 
får passa tiden och så. Förut körde vi nästan alltid, morgnarna var stressigare då, nu är det mindre 
bråttom. Det har dessutom blivit lugnare kring skolan. Jag trodde att det skulle vara krångligare 
att gå upp en kvart tidigare, men det har gått bra. 
 

- Vad är dåligt? 
Det kan bli lite krångligt om det är lov eller om någon reser bort, men då kan man höra med 
någon annan. 
 
 
Åsa Hedman, Malmö 

- Hur gjorde ni? 
Trafiksituationen utanför skolan diskuterades under ett föräldramöte och man uppmuntrade oss 
att promenera istället. En förälder snappade upp det och drog igång på en gång. Vi var fem 
familjer och vi tog varsin dag i veckan. Fick man förhinder kontaktade man någon annan i 
gruppen. Jag brukade redan innan att promenera med mitt barn men många av de andra 
familjerna körde tidigare. 
 
Nu går han själv med kompisar. De lärde sig vägen och vi släppte dem tidigare och tidigare. Det 
känns tryggt att de har sällskap av varandra. 
 

- Vad är bra? 
Att det bara är en dag i veckan som är lite bökigare vilket gör att det blir lugnare de andra 
morgnarna. Dessutom är det bra för barnen, de får frisk luft och chans att prata av sig innan 
skolan. För mig som förälder är det roligt att prata med barnen och lära känna dem lite bättre.  
 

- Vad är dåligt? 
Nej, det var inte så mycket som var dåligt. Om man inte kom i tid kanske…  
 

- Hur får man föräldrar att prova? 
Genom att prata om det på föräldramötena och peka på fördelarna och det är bra för barnen. Det 
är så många som tror att det är krångligt och jobbigt. Kanske påpeka att man kan komma tidigare 
till jobbet de dagar man inte följer barnen och att det på så vis blir mindre stressigt. 
 
 
 
 
 
Caroline Molander, Malmö 



- Hur gjorde ni? 
En mamma i klassen frågade om vi ville hänga på. Vi var rätt tveksamma först, men det gick 
jättebra. Vi var fyra familjer, så en mamma tog en extra dag. Vi kände inte varandra så värst 
innan. Nu har barnen gått ut trean och går själva.  
 

- Vad var bra? 
Vi sparade mycket tid och vårt barn blev mer självgående. Han fick träning i att klara sig själv och 
ta ansvar för att komma i tid. 
 

- Vad var dåligt? 
Det mesta fungerade faktiskt väldigt bra. Det var aldrig några konstigheter, om det var någon 
som inte kunde ringde man någon annan och så löste det sig.  
 

- Hur får man föräldrar att prova? 
Delvis sprider det sig väl från mun till mun, men tävlingar i skolan hjälper kanske. Att ge barnen 
uppmärksamhet, att ge dem glass när de har gått motsvarande sträcka till Grekland. Barn är lätta 
att påverka när de är små. Det är nog bra om man börjar tidigt i förskolan, och om lärarna pratar 
mycket om det. 
 
Caroline Wingård, Stockholm 
Caroline sitter i trafikgruppen i föräldraföreningen sedan fem år tillbaka. Då var det mycket bilar 
kring skolan och det blev en ond cirkel där föräldrar inte vågade låta barnen promenera till 
skolan. För att bryta trenden infördes för fem år sedan en bilfri dag på hösten. Det har sedan 
utökats och nu är hela september bilfri och även fyra bilfria veckor på våren och då promenera 
alla. Det anordnas tävlingar och sitter en stor banderoll på skolfasaden. Nu är det många som 
påpekar att de upplever att trafiksituationen förbättrats. Mätningar visar att det är uppemot 95 
procent som går. 
 
Stockholms kommun har hjälpt till med kringaktiviteter, har delat ut äpplen och reflexer. Det är 
bra med jippon, uppmuntran och återkoppling. Det viktiga är att hitta några stycken som tycker 
att det är en viktig sak. Ett bra sätt är att visa filmen om Vandrande skolbussar på ett 
föräldramöte, men det är ofta svårt att få tid till det under föräldramötena. 
 
Det går lättare och lättare, de nya familjerna som börjar i skolan fostras in och man hjälps åt att 
etablera positiva mönster och vanor. 
 

- Vad är bra? 
Att det blir mindre stressigt. Och så är det mysigt att gå med barnen, man njuter av det. 
 

- Vad är dåligt? 
Avlämningsplatserna har inte fungerat så bra. Från kommunens sida drevs detta och man försökte 
informera om platserna, men det har inte följts upp ordentligt. Det riktar sig ju till föräldrar med 
små barn och då vill man oftast kunna parkera bilen och följa barnen ända fram till skolan. 
 

- Hur får man föräldrar att prova? 
Man måste informera, informera och kommunicera. Hamra in budskapet. Det tar lång tid att 
förändra mönster och det tillkommer hela tiden nya familjer. Att ha en engagerad föräldragrupp 
som kan driva frågan underlättar enormt. 
 
 
Anna Whitcombe, Nynäshamn 



- Hur fick ni först höra talas om det? 
Jonas, projektledare på Nynäshamns kommun, har varit på vår skola och berättat. Jag har läst om 
det i tidningen också och det verkade vara en bra idé. 
 

- Varför valde ni att prova? 
Det verkade vara en bra idé och det är bra för miljön och barnens hälsa. Barnen behöver 
motionen. 
 

- Hur fungerar det?  
o Fördelar? 
o Nackdelar? 

Det har fungerat över förväntan. Jag hade trott att det skulle strula lite, men det har verkligen gått 
som smort och barnen älskar det. Vi har gått varje dag. Det bästa är nog att man slipper stressa, 
det är mycket lugnare på morgnarna numera.  
 
Det blir dessutom en mysig snackstund på morgonen. Ett tag var det lite dålig stämning bland 
några killar i klassen, och då sa vi föräldrar att vi skulle prata om det på bussen och följa upp och 
diskutera. 
 

- Vad tycker barnen? 
Barnen slipper känna stress och tycker att det är skönt att vara i skolan i tid. En dag börjar de 
egentligen lite senare, men vi går samma tid ändå, barnen tycker om att vara på skolgården och 
spela fotboll innan skolan börjar. 
 
Min son har dessutom fått in morgonrutinen och har blivit duktig på att planera sin morgon och 
bedöma när det är dags att börja borsta tänderna för att hinna till exempel. Han går själv till 
korsningen där skolbussen möter upp. Det är inga problem, men det är en lite större väg vid 
skolan som jag inte hade velat att han korsade själv. När han blir äldre blir det förstås aktuellt att 
han går själv, och då har vi ju även tränat på att gå den vägen. Men det fungerar bra även nu, de 
stannar alltid vid övergångsstället och väntar in alla. 
 

- Hur har verksamheten lagts upp? 
Vi träffas 7:40 varje morgon i en korsning som alla passerar på väg till skolan. Varje dag följer en 
av oss föräldrar med till skolan. Det tar ungefär en kvart att gå. Alla föräldrar väljer lite olika 
vägar. Variation förnöjer. 
 

- Hur många har varit involverade? 
Vi är fem familjer. 
 

- Hur länge har det pågått? 
Hela läsåret. Jag hörde mig för i höstas på ett föräldramöte och fyra familjer nappade och sen dess 
har det rullat på. Till hösten är det några som flyttar, så då ska vi försöka hitta någon annan som 
vill vara med. 
 

- Hur många dagar i veckan? 
Vi går alla dagar i veckan. Dagar då det inte är obligatorisk skola (studiedagar eller klämdagar) har 
vi sagt att då får man ordna med det själv. Då har alla så olika tider. 
 

- Hur har schemat sett ut? 
Eftersom vi är fem familjer så har vi en dag var. Alla fick välja en dag som passade bäst, och turligt 
nog föll det sig så att alla fick det som de ville ha det. Fem barn är ett bra antal att hålla reda på. 



 
- Hur reser du vidare när du lämnat av barnen vid skolan? 

Jag cyklar till jobbet. Tidigare tog jag alltid bilen. Jag har helt lagt om mina vanor. Alla vi 
föräldrar som går i den Vandrande skolbussen brukade köra bil, men de dagar man följer barnen 
går man till jobbet. Skolan ligger på vägen mot centrum där vi jobbar, så det blir en omväg om 
man ska gå hem och hämta bilen. Övriga dagar vet jag inte hur de andra gör, men jag försöker 
peppa alla att cykla. 
 

- Vad gäller vid dåligt väder? 
Man får klä sig ordentligt. Vi har inte ställt in bussen på grund av vädret. 
  

- Vad gäller vid sjukdom, har ni ersättare? 
Om man får förhinder ska man ringa en annan förälder och i sista hand ringa mig, Anna, så går 
jag eftersom jag har flexibla arbetstider. I värsta fall får man ställa in, men det har ännu inte hänt. 
 

- Vem har varit drivande? 
Jag drog igång det, hörde mig för på ett föräldramöte och styrde upp det hela. Vissa var 
intresserade att låta sina barn gå med i bussen, men ansåg sig inte ha möjlighet att följa en dag i 
veckan eller fungera som back-up och då sa jag ifrån, jag tycker att alla ska vara med och hjälpa 
till. 
 

- Hur har kommunikationen sett ut föräldrar emellan? 
Man ska ringa om det krånglar. Ansvarsbiten är något vi har diskuterat, exempelvis är vi överrens 
om att det är ok att säga till andras barn om de är busiga.  
 

- Vad tror du skulle få fler att prova?/Vad finns det för barriärer? 
Att folk inte provar är nog för att de är för bekväma, eller för att de är rädda att det inte ska 
fungera, eller att föräldrar är för slarviga och inte kommer i tid och så där. Men det är ju bara att 
prova. För oss har det varit nästan helt friktionsfritt. Jag kände alla föräldrar sen innan, men jag 
hade nog vågat prova ändå, jag kan säga ifrån om det inte fungerar som det var tänkt. 
 

- Har ni haft någon kontakt med skolan/fått stöd? 
Rektor och lärare uppmuntrar och de har omnämnt oss i veckobreven för att det ska sprida sig. 
Jag berättar om det för den som vill veta mer. 
 

- Har ni haft någon kontakt med kommunrepresentanter/fått stöd? 
Nej, vi har fixat det här helt själva. Ingen politiker/tjänsteman från kommunen har varit 
inblandad. 
 
 
Ulrika Gefvert Valberg, Föräldraambassadör, Stockholm 

- Hur fick ni först höra talas om det? 
Jag fick en broschyr som beskrev konceptet, men tyckte att det lät jobbigt. 
 

- Varför valde ni att prova? 
Jag funderade på vad som stått i broschyren och tänkte att det nog var en ganska bra idé. Att 
trafiksituationen utanför skolan var totalt kaotisk var också en bidragande faktor. Som förälder 
kan det ibland svårt att se och acceptera att man är en bidragande del till det kaoset. 
 

- Hur fungerar det?  
o Fördelar? 



Jättebra, det finns bara fördelar. Man vinner mycket tid eftersom man kan komma iväg till jobbet 
tidigare de dagar man inte går med barnen, säkert två timmar i veckan. För barnens del är det bra 
att de får röra på sig, prata av sig och lära känna sin närmiljö. Innan visste inte mina barn hur det 
såg ut mellan skola och hem. Dessutom lär de sig trafikvett, det är något som märks efteråt. Och 
så ser de årstiderna, pratar om blommor och sniglar. Det är även bra att man lär känna barnens 
kompisar, det känns tryggt inför tonårstiden.  
 

o Nackdelar? 
Det finns inga nackdelar. Möjligtvis att jag måste vara mer fokuserad den dagen som jag går i 
med bussen och passa tiden och så. 
 

- Vad tycker barnen? 
Barnen tycker mycket bra om det. Min son var inte alls positiv i början, men efter ett tag var det 
inget gnäll. Idag är det naturligt att gå för egen maskin. Jag har inte hört något barn säga något 
negativ under alla dessa år.  
 

- Hur har verksamheten lagts upp? 
Jag hörde mig för med granna och föräldrar och fick ihop fem familjer som ville prova. Vi 
ansvarade för varsin dag i veckan. Barnens åldrar varierade och det är extra positivt. 
 

- Hur många har varit involverade? 
Vi har varit fem familjer som har gått. Fem familjer upplever vi är det ultimata antalet eftersom 
man då kan dela upp veckans dagar och ha en bestämd dag i veckan som man alltid går. 

- Hur länge har det pågått? 
Vi började nog för fyra år sedan. 
 

- Hur reser du vidare när du lämnat av barnen vid skolan? 
Jag tar mer sällan bilen till jobbet. 
 

- Vad gäller vid dåligt väder? 
Kläder efter väder är det som gäller. Barn har ingen uppfattning om vad som är ”dåligt väder”. 
 

- Vad gäller vid sjukdom, har ni ersättare? 
Man ringer någon annan gruppen och hjälps åt. Är mitt barn sjukt går jag själv med de andra 
barnen. 
 
 
Frågor om Föräldraambassadörer 

- Hur går det till när du informerar föräldrar om Vandrande skolbussar? 
Jag förklarar hur man kan göra. Ambitionen är att så ett frö, att locka till eftertanke. Det är en 
fördel att vara en vanlig förälder eftersom jag kan säga saker som de ansvariga på kommen inte 
kan säga, jag kan vara tuffare mot dem. Informerar om att det finns många olika varianter, man 
kan kanske skjutsa till en kompis och sedan får de promenera därifrån om man bor för långt bort. 
Man får också förklara att om man bara är två familjer, och bara går två gånger i veckan så är det 
ju i alla fall fyra färre bilar vid skolan. Man måste förklara att varje bil räknas. Det är en ödmjuk 
önskan, ett försök för en god sak. Reaktionerna är olika, men det går lättare och lättare. När jag 
började informera i skolorna var det få som kände till konceptet, men numera vet många vad det 
handlar om, man har läst om det i tidningen och så. 
 

- Vad har du för bra knep för att inspirera föräldrar? 



Det är viktigt med kontinuitet, att ta upp det med föräldrarna och få dem att känna att det här 
ska vi satsa på. Det är också viktigt att klassläraren är engagerad och tar upp det på varje 
föräldramöte, skickar information, peppar barnen och drar lite. Föräldrar kan vara lite blyga och 
ibland krävs viss eftertanke. Oftast behövs det någon som drar lite extra. 
 

- Hur jobbar ni med flygbilder över skolan och närområdet? 
Vi sätter upp en flygbild över skolan och grannskapet. Föräldrarna kan sen sätta pins på kartan 
och skriva upp sina kontaktuppgifter på en lista. Det gör att det är lätt att se möjliga 
gruppkonstellationer. 
 
Det är bra om man får informera på de allmänna föräldramötena, handlar mötet bara om trafik är 
det få som dyker upp.  
 

- Hur tycker du att Vandrande skolbuss fungerar som åtgärd för att öka andelen barn som går 
eller cyklar till skolan? 

Det är bra. Barnen tycker att det är toppen, inte en enda unge klagar. I början tyckte det inte att 
det var så kul, olika familjer rör olika mycket på sig, men när man väl kommit igång förändras 
hela familjen. Att gå är inte längre ett straff. Föräldrar och andra vuxna är barnens förebilder och 
vi kan lära dem ändra beteenden. 
 

- Vilka upplever du är de kritiska framgångsfaktorerna för att lyckas med vandrande skolbussar 
(sett över hela processen)? 

Entusiastisk förälder 
Entusiastisk skola. Det bästa de kan göra är att informera föräldrarna varje höst, främst 
förskoleklasserna och årskurs ett. Engagerar sig skolan har de otroligt mycket att vinna, de får 
piggare elever och slipper trafikkaoset utanför skolan. 
En ihärdig kommunarbetare och föräldraambassadör. 
 

- Vilka är riskfaktorerna, orsaker till att de inte kommer igång? 
Är inte lärare och skolledning övertygade om att det är bra är det svårt att få ingång något. Många 
föräldrar är stressade och har inte den lilla orken som krävs för att dra igång det. 
 
 
 




