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Att introducera vandrande skolbussar – receptet för 
framgång 
 
Trafiksituationen kring många grundskolor i Sverige är problematisk på 
morgnarna eftersom en ökande andel föräldrar väljer att skjutsa sina 
barn. Vissa kommuner försöker därför förmå fler att gå med barnen till 
skolan genom att uppmuntra föräldrarna att hjälpas åt i så kallade 
vandrande skolbussar. Att påverka människors resvanor är emellertid 
svårt. 
 
Fler skjutsas till skolan 
Trots att de flesta eleverna går eller cyklar till skolan märks sedan en tid tillbaka en 
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. 
Intervjuer och enkätundersökningar med föräldrarna visar att anledningarna till att de 
väljer att skjutsa sina barn till skolan är att skolvägen inte upplevs vara trafiksäker, att 
skolan ändå ligger på vägen till jobbet eller att skolvägen är för lång och barnen för 
små. Andra möjliga förklaringar kan vara att också sexåringar numera får börja skolan 
och tar med sig skjutsningskulturen som finns på dagis till skolan. Ytterligare en 
bidragande orsak kan vara att man idag får välja skola vilket gör att avstånden till 
skolan ökar. Fortfarande har dock majoriteten av skolbarnen har mindre än 2 kilometer 
till skolan. Lättja och bekvämlighet skulle därför också kunna vara en orsak. 
 
Möjlig lösning på problemet 
Traditionellt sett har man löst trafik- och kapacitetsproblem genom att bygga ut eller 
förändra infrastrukturen. Forskning har dock visat att det många gånger inte fungerar – 
andra lösningar måste till och en möjlighet är att använda alternativa färdmedel i större 
utsträckning. Arbetssättet kallas för Mobility Management, eller hållbart resande. Målet 
är att utnyttja det befintliga systemet effektivare exempelvis genom att använda sig av 
kunskaps- beteende och attitydpåverkan. Ett exempel på en sådan åtgärd är 
vandrande skolbussar, eller gåtåg som de också kallas. En vandrande skolbuss är ett 
organiserat samgående där föräldrar turas om att följa sina egna och andras barn till 
skolan. När fler går minskar antalet bilar kring skolan och trafiksäkerheten ökar. Barn 
som promenerar till skolan får även chans att öva sig på ett trafiksäkert beteende 
under överinseende av en vuxen. Konceptet har också många fördelar för hälsa, miljö 
och för barnens sociala utveckling, men i likhet med andra kommunikationsprojekt har 
det ibland varit svårt att väcka föräldrarnas intresse och engagemang, något som är 
en förutsättning för att verksamheten ska komma igång. 
 
Kommuners verksamhet med vandrande skolbussar 
Projekt med vandrande skolbussar initieras vanligen av kommunen för att hantera den 
problematiska trafiksituationen. Resultatet av satsningarna har dock visat sig variera. 
På flera skolor, i exempelvis Stockholm och Skövde, har verksamheten med 
vandrande skolbussar lett till att trafiken minskat. I många fall är emellertid intresset 
från föräldrarnas sida varit svalt. För att undersöka hur man på bästa sätt kan 
uppmuntra och stötta föräldrarna har därför fem kommuners arbete med vandrande 
skolbussar studerats och ansvariga kommuntjänstemän intervjuats. Målsättningen var 
att identifiera framgångsfaktorer och lämpliga strategier för beteendepåverkan av 
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resvanorna. Arbetssätten kommunerna emellan visade sig dock vara likartade och 
resultatet varierade mellan olika skolor inom kommunerna varför det är svårt att dra 
slutsatser om vilka knep som är de rätta för att motivera och engagera föräldrarna. Ett 
par faktorer har emellertid framhållits som betydelsefulla för att nå ett eftersträvat 
resultat. 
 
Framgångsfaktorer 

• Stöd och engagemang från kommun, rektor och lärare är avgörande för att det 
ska fungera. 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. 

• En aktiv föräldraförening underlättar också. I Stockholm jobbar man med 
föräldraambassadörer - föräldrar som varit med i vandrande skolbussar - som 
berättar om sina erfarenheter. När det gäller beteendeförändring är det bra med 
förebilder, att se att någon som man kan identifiera sig med har provat och 
lyckats. 

• Dialog och lyhördhet när idén presenteras är också mycket viktigt. Föräldrarnas 
synpunkter måste tas på allvar och man måste utgå från deras förutsättningar.  

• På grund av att alla har olika förutsättningar är det också nödvändigt att 
vandrande skolbuss aldrig presenteras som den enda lösningen. Man måste ge 
alternativ. Ett exempel är avlämningsplatser - att man släpper av barnet på en 
anvisad plats en bit bort från skolan för att minska trängseln. Att resa kollektivt 
eller samåka är andra sätt. 

• Kommunerna påpekar också att det är gynnsamt att presentera idén för 
föräldrar som ännu inte skapat sig vanor och rutiner kring barnens resa till 
skolan. Därför vänder man sig till föräldrar med barn i förskole- och första klass. 
Lunds kommun kallar det för Människor i förändring och tanken är att man 
dessutom är mer mottagligt för förändring av en vana när något annat i livet 
förändras, såsom att barnen börjar skolan. 

• Man måste också vara medveten om att påverkansåtgärder av den här typen 
kräver tid, varför ett långtsiktigt tänkande är nödvändigt, något som måste 
avspeglas i projektets tidplan. 

 
Sammanfattningsvis kan man konstatera att det är svårt att påverka människors 
resvanor, men att det inte är omöjligt. Introduceras vandrande skolbussar i 
kombination med andra åtgärder tenderar trafiken kring skolan att minska vilket ju är 
avsikten. Därför kan jag rekommendera fortsatta satsningar på vandrande skolbussar. 
Man måste bara vara medveten om att det kan ta tid. 
 
 
 
Av: Sara Strid 
 
 
 
 
 


