
Fritidsresa som i bilresa? 
Köra hit och köra dit. Det ena ärendet 

efter det andra. Barn som ska skjutsas 

till fritidsaktivitet. Barn som ska hämtas 

efter fritidsaktivitet. Ungas fritidsresor 

är viktiga att belysa, men varför? Och 

kan dagens resor göras mer hållbara? 

Idag blir många barn skjutsade på fritiden. 

Statistik från resvaneundersökningar visar 

att för barn under 15 år görs hälften av 

fritidsresorna i bil. Vidare är fritidsresandet 

av betydande storlek och motsvarar 42 % 

av barn och ungdomars totala resande i 

Sverige. Majoriteten av dessa fritidsresor 

sker för rekreation, exempelvis med 

ärenden för motion eller underhållning.  

Alla bilresor utgör ett problem. Bilen är ett 

platskrävande, ohållbart transportmedel 

som har negativa effekter på samhället i 

stort men också på barnen specifikt. Bilens 

negativa miljöpåverkan har gått få förbi 

idag men hur barn påverkas av att skjutsas 

i bil är mindre uppmärksammat. Barns 

rörlighet begränsas då fordonen skapar 

osäkra trafikmiljöer. Deras individuella 

utveckling påverkas också negativt när 

deras självständiga resande uteblir.  

Barn gör inte som vi säger, barn gör som vi 

gör. Resvanor som sätts i ung ålder med 

föräldrarna spelar en avgörande roll för hur 

barnet kommer att se på resandet som 

vuxen. Att resan kan ske säkert är av 

största vikt. Infrastrukturens utformning är 

betydande för barns resande men ett stort 

ansvar vilar också på föräldrarnas axlar att 

barnet inte ska utsättas för faror. Men till 

vilken grad kan barnet skyddas utan att en 

negativ spiral uppstår?  

Trafikvolymerna har genom årens lopp 

ökat och så även hastigheterna. Genom att 

fler väljer att skjutsa i bil försämras hela 

tiden trafikmiljöerna och förutsättningarna 

för barns självständiga resande. Bilen fick 

en självklar roll i samhället för decennier 

sedan och med städer utformade för just 

bilen blir de hållbara transportmedlen 

gång, cykel och kollektivtrafik 

utkonkurrerade. Dessa färdsätt är också de 

som barn och ungdomar självständigt kan 

transportera sig med och en prioritering av 

dessa förbättrar följaktligen de ungas 

framkomlighet i samhället.  

Vid en studie i den medelstora staden Lund 

gjordes flera intressanta observationer. 

Barns fritidsmålpunkter finns utspridda i 

hela tätorten vilket gör att barn inte bara 

behöver bilfria zoner utan de behöver 

kunna röra sig i hela staden. I den gamla 

stadskärnan är det trångt och cyklisterna 

hänvisas till gator som även bussar och till 

viss del bilar trafikerar. Blandtrafik är inte 

att föredra för barn vilket gör flera 

fritidsmålpunkter svåråtkomliga för de 

yngre som cyklar i Lunds centrum. 

Gällande busstrafiken nås de centralt 

belägna målpunkterna till stor del. Sett till 

hela Lunds tätort däremot finns det några 

målpunkter med oacceptabelt långt 

gångavstånd till närmsta busshållplats. 

Sammantaget medför bristerna att flera 

platser är otillgängliga för barnen och en 

skjutsresa i bil kan ses som det enda 

alternativet för föräldrarna. 

Vid en detaljstudie av två fritidsmålpunkter 

i samma stad uppmärksammades brister i 

form av höga fordonshastigheter över ett 

närliggande övergångsställe, stora 

bilparkeringar i anslutning till entréer, 

cykelparkeringar i dåligt skick samt 

begränsad nåbarhet med kollektivtrafiken. 

Detta är faktorer som verkar i fel riktning 

om målet är att få fler barn att resa hållbart. 

Det är på tiden att barns fritidsresor får ta 

större plats när framtidens städer planeras. 

Som resultaten pekat på är denna typ av 

resa viktig ur många synvinklar och 

motsvarar en stor del av barnens totala 

resande. I Lund finns kvaliteter men också 

brister och förutsättningarna kan bli bättre 

när det handlar om barns möjlighet att resa 

hållbart på fritiden.  


