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Abstrakt 

Bakgrund: En stillasittande livsstil har idag blivit ett globalt hälsoproblem hos barn och 

ungdomar. För närmare 50 år sedan så gick/cyklade 90 % av Sveriges alla barn till skolan. År 

2014 beräknades antalet sjunkit till under 50 %. Syfte: Syftet med studien är att undersöka 

föräldrars attityder till aktiv skoltransport (AST). Metod:  I studien deltog 63 föräldrar från 

Luleå kommun, varav 57% var kvinnor och 43% var män. En enkät innehållande slutna frågor 

samt en öppen fråga gavs till deltagarna. Data analyserades deskriptivt samt kvalitativt genom 

en enklare innehållsanalys. Resultat: Resultatet visar att 43 %, nästan hälften av alla barn, inte 

använde sig av AST idag. Trots detta, trodde ca 70 % av föräldrarna att deras barn skulle bli 

friskare vid nyttjande. 67 % av barnen hade någon gång bett om tillåtelse för att gå/cykla till 

och från skolan, samtidigt som hela 16% av föräldrarna aldrig hade uppmuntrat sina barn till 

AST. Det visade sig att 53 % av föräldrarna inte kände sig säkra på att låta sina barn gå/cykla 

till och från skolan på grund av trafikfara. Inga större resultatskillnader kunde ses mellan könen. 

Konklusion: Studien visar att föräldrars attityder till aktiv skoltransport delvis beror på yttre 

faktorer såsom infrastruktur och trafiksäkerhet, men även barnets ålder, möjlighet till sällskap 

och avstånd till skolan spelar roll. 
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Bakgrund    

Stillasittande livsstil och brist på fysisk aktivitet hos barn och ungdomar är idag ett globalt 

hälsoproblem (Huertas- Delgado et al., 2017). Låg fysisk aktivitet bland skolbarn har visat sig 

ge negativa konsekvenser på kort och lång sikt, till exempel övervikt som kan leda till diabetes. 

I dagens samhälle förväntas barn ha en kortare livslängd än sina föräldrar, delvis till följd av 

inaktivitet (Kumanyika et al., 2008). Barn och ungdomar rekommenderas sammanlagt minst 60 

minuter fysisk aktivitet om dagen. Att promenera eller/och cykla till skolan är båda faktorer 

relaterade till högre nivåer av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar (ChiMón et al., 2011).  

 

Fysisk aktivitet medför många hälsofördelar för barn, till exempel positiva effekter för muskler, 

skelett och hjärta (World Health Organization, 2010). Svartbo och Sjöström gjorde 1996 en 

studie som visade att barn och ungdomar som var fysiskt aktiva presterade bättre i skolan än de 

som var inaktiva. De barn som tränade 3 - 4 gånger i veckan hade bäst studieresultat (Ekberg 

& Erberth, 2000). Trots att fysisk aktivitet är en viktig faktor när det gäller hälsan, så når endast 

en mindre del av svenska barn den rekommenderade nivån (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Överdriven användning av teknik har föreslagits vara en bidragande orsak till barns inaktivitet 

(Arango et al., 2014). 

 

Fysisk aktivitet kan utgöras av aktiv skoltransport (AST) exempelvis genom att gå eller cykla 

till och från skolan, lek under raster samt av spontan eller organiserad motion och idrott. Barn 

och ungdomar som på grund av sjukdomstillstånd eller funktionsnedsättning, inte kan nå upp 

till de dagliga rekommendationerna bör vara så aktiva som tillståndet tillåter. Råd för 

regelbunden individuell eller anpassad fysisk aktivitet kan ges av fysioterapeut, läkare och/eller 

sjuksköterska (Berg & Ekblom, 2015).  

 

En gång i tiden var det en självklarhet att barnen skulle gå eller cykla till skolan. Ofta gjordes 

det på egen hand utan vuxet sällskap. Så sent som på 1970-talet gick eller cyklade över 90 

procent av alla barn i Sverige till skolan, 2014 beräknades procenttalet sjunkit till under 50 

procent (Persson et al., 2014). Anledningen till den drastiska minskningen kan vara ökade 

avstånd till skolan och mer intensiv motortrafik i kombination med att barn ges mindre frihet 

att röra sig fritt i närområdet. När allt fler föräldrar väljer att köra sina barn till skolan blir miljön 

nära skolan en farlig plats för cyklister och fotgängare, en miljö som annars ses som en säker 
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plats. Antalet omkomna barn i trafiken har sjunkit drastiskt sedan 1950-talet, men föräldrarnas 

oro för mycket biltrafik runt skolorna blir lätt en ond cirkel om de själva väljer att köra sina 

barn till skolan och i och med det bidrar till att öka biltrafiken i området (Johansson, 2004). I 

samband med föräldrars oro över säkerhet- och trygghetsaspekter begränsas barns rörelsefrihet, 

vilket resulterar i mer inaktivitet (Davis, 1998). I Australien gjordes en studie angående 

föräldrarnas upplevelse kring att låta sina barn vara ute själva. Den visade att majoriteten tyckte 

det var socialt oacceptabelt och rentav dåligt föräldraskap att utsätta sina barn för trafikrisk samt 

rädsla för okända människor (Tranter, 2006).  

 

För att nå rekommendationerna av daglig fysisk aktivitet är det viktigt att uppmuntra barn att 

gå eller cykla till skolan, även känt som aktiv skoltransport (Andersen et al., 2011). Föräldrars 

oro kring avstånd till skolan samt omgivning runt skolan är båda faktorer som kan komma att 

hindra barn och ungdomar från aktiv skoltransport (Hume et al., 2009). Tidigare forskning har 

visat att föräldrar är viktiga förebilder när det kommer till uppmuntran och konkret stöd 

(Lindqvist et al., 2015). Aktiv skoltransport har visat sig vara en viktig bidragsgivare till den 

totala fysiska aktiviteten hos barn (Persson et al., 2014). FYSS föreslår att fysisk aktivitet kan 

främjas genom att låta föräldrarna turas om att följa barnen till skolan, även kallat “vandrande 

skolbuss” (Ståhle, 2008). 

 

Eftersom fysisk aktivitet förbättrar både hälsa och studieresultat hos barn och ungdomar bör det 

även vara av stor betydelse för skolan att barnen är aktiva. Ickovics et al. (2014) föreslog att 

skolor tillsammans med föräldrar bör samarbeta för att se till att barnen är fysiskt aktiva. 

Föräldrars attityder till aktiv skoltransport kan komma att påverka barnens totala mängd av 

fysisk aktivitet negativt, då vi idag ser att föräldrar är allt mer benägna att skjutsa sina barn till 

skolan. På grund av detta är det av stor vikt att kartlägga föräldrars barriärer när det kommer 

till att låta sitt barn gå och/eller cykla till skolan. Förslagsvis kan detta också ske i samråd med 

en fysioterapeut som besitter stor kunskap inom området. Fysioterapeuten arbetar i första hand 

med rörelse som medel för att främja hälsa och minska ohälsa (Broberg & Tyni-Lenné, 2010).  

 

I dagsläget är fysioterapeutens roll inom skolmiljön nästintill obefintlig, vilket är negativt då 

professionen besitter stor kunskap om vikten av fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Genom 

att i den här studien kartlägga föräldrars attityder för att låta sina barn använda AST kan vi 
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skapa en grund för att i framtiden, med fysioterapeuter i skolan, kunna arbeta för att öka 

användningen av AST. Professionen skulle ha en positiv inverkan, genom att sprida kunskap 

och inspirera till fysisk aktivitet, samt arbeta för att påverka elevernas beteenden och attityder 

gällande fysisk aktivitet till en mer hälsosam livsstil.  
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Syfte 

Syftet med studien var att undersöka föräldrars attityder till aktiv skoltransport. 

 

Frågeställningar  

● Vad påverkar förälderns beslut kring att tillåta sitt barn cykla eller gå till och från 

skolan? 

● Vilken uppmuntran får barn från närstående angående att cykla eller gå till och från 

skolan? 

● Vad finns det för hinder gällande infrastruktur som påverkar föräldrarnas beslut till att 

gå/cykla till och från skolan? 

● Skiljer sig attityden till aktiv skoltransport åt beroende på om föräldrarna har en dotter 

eller son?  

 

Metod och Material 

Beskrivning av intervention 

Den här studien var en del av en större intervention, där syftet var att utveckla en gamification 

och empowerment-inspirerad intervention för att öka användningen av aktiva skoltransporter. 

Två forskare från LTU, två lärare från utvald skola, 42 barn (23 pojkar och 19 flickor) samt 

föräldrar till barnen deltog. Projektet beviljades medel från Luleå kommun, folkhälsoprojekt. 

Projektet startade med att en klass i en skola i Luleå valdes ut efter att rektor gett sitt 

godkännande. Vid ett föräldramöte informerades föräldrarna både muntligt och skriftligt om 

projektet (bilaga 1). De fick även diskutera sina farhågor med att låta sina barn gå eller cykla 

till och från skolan. Alla familjer som ville delta i projektet fick ge sitt skriftliga informerade 

samtycke.  

 

Föräldraenkäten användes som underlag för att bygga upp delar i interventionen, exempelvis så 

parades barnen ihop i grupper efter geografisk placering för att de skulle ha sällskap till skolan 

efter föräldrarnas önskemål. För barnen innebar deltagandet i projektet att de fick träffa 

personer från universitetet, kommunen och polisen som pratade om AST ur hälsoperspektivet, 

trafiksäkerhetsperspektiv och miljöperspektiv, under en veckas tid. Därefter fick barnen under 

en period av 4 veckor mäta hur många kilometer de gick eller cyklade till och från skolan genom 

att sätta en klisterlapp på en tavla för varje kilometer. Det var föräldrarna som bestämde under 
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hela denna period hur barnet skulle ta sig till skolan. Varje vecka fick barnen ett uppdrag från 

lärarna som de skulle lösa på vägen till skolan, exempelvis räkna antalet personer som de mötte, 

titta efter vårtecken eller samla skräp. Deras erfarenheter från dessa uppdrag användes sedan i 

undervisningen. Om eleverna klarade uppdragen fick de en gemensam pappersmedalj som 

sattes upp på väggen.  

 

Totalt samlades 63 enkäter in från föräldrarna. Inklusionskriterierna för att delta i studien var 

att föräldrarna hade barn i åk 1 på aktuell skola. 

 

Deltagare 

I Studien deltog 63 föräldrar från Luleå kommun, varav 35 (57 %) kvinnor och 26 (43 %) män. 

97 % var svenska medborgare. Av de deltagande föräldrarna så var 44% föräldrar till flickor 

och 57 % föräldrar till pojkar.  

 

Gällande avståndet mellan hem och skola i kilometer bodde 65 % av deltagarna inom 1 km, 23 

% inom 2 km och resterande 13 % inom 6 km avstånd till skolområdet. 

 

Genomförande 

Genom att besvara enkäten gav föräldrarna informerat samtycke till att delta i delstudien i 

projektet. I de fall där endast ena föräldern kunde delta skickades en extra enkät, i pappersform, 

hem till den frånvarande föräldern. Föräldrar som var helt frånvarande vid föräldramötet fick 

enkäten hemskickad i pappersform via skolan. Lärarna samlade ihop inlämnade enkäter och 

vidarebefordrade dem till forskarna vid LTU.  

 

Mätinstrument 

Studien byggde på den engelska originalartikeln med tillhörande enkät; Active Commuting to 

School: A Test of a Modified Integrative Model (2014). Enkäten översattes från engelska till 

svenska utav två forskare från Luleå tekniska universitet, en utomstående person översatte 

sedan tillbaka enkäten till engelska. Avvikelser från original-enkäten är kontrollerade. Den 

översatta versionen av enkäten var inte testad, men original-enkäten på engelska var validerad 

(Lu et al., 2014).   
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Enkäten innehöll frågor gällande hur föräldrar såg på användningen av aktiv skoltransport för 

sitt/sina barn, samt vilka hinder och möjligheter som fanns. Enkäten innehöll främst slutna 

frågor samt en öppen fråga på slutet. Fråga 1.1 - 6.1 var frågor som berörde föräldrarnas 

upplevda barriärer till att låta sitt/sina barn gå och/eller cykla till och från skolan. Fråga 7.1 - 

7.9 berörde föräldrarnas upplevelser kring samhällsuppbyggnad och infrastruktur i närområdet. 

Fråga 8.1 - 8.6 var bakgrundsfrågor såsom kön, utbildningsnivå, nationalitet. Fråga 9.1 var en 

öppen fråga där föräldrarna gavs chansen att beskriva eventuella hinder för barnets/barnens 

möjligheter till aktiv skoltransport och hur dessa kunde övervinnas (enkät bifogas som bilaga 

2). 

 

Dataanalys 

Den kvantitativa datan analyserades deskriptivt, sedan beräknades fördelningar för varje 

variabel, det vill säga antal som svarat ja eller nej och relativt antal, som var procentsatsen. 

Svaren från enkäten matades in och bearbetades i statistikprogrammet Statistical Package for 

the Social Sciences (SPSS). Resultatet presenterades sedan i tabell och figur. Under 

analysarbetet kodades deltagarnas kön (man/kvinna), samt om de var förälder till en dotter eller 

son. Eventuella skillnader mellan könen analyserades sedan. Den öppna frågan i enkäten 

analyserades kvalitativt genom en enklare innehållsanalys (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2012). Materialet lästes flera gånger och meningsbärande enheter valdes ut. De meningsbärande 

enheterna kodades och sorterades efter innehåll i sex preliminära kategorier. Dessa jämfördes 

sedan och sattes slutligen ihop till tre olika kategorier. 

 

Etiska överväganden  

En etikansökan genomfördes och godkändes för projektet, med diarienummer: 2015/296-31Ö. 

Muntlig information om studien samt ett informationsbrev gick ut till föräldrarna där 

undersökningens syfte beskrevs (se bilaga 1). Informerat samtycke gavs i samband med när 

föräldrarna fyllde i enkäten. I informationsbrevet förtydligades deltagarnas frivillighet, då tvång 

att delta inte skulle vara etiskt försvarbart. Deltagarnas identitet skyddades och informationen 

från enkäterna behandlades konfidentiellt, vilket betyder att namnen var kodade på alla 

inkluderade i studien samt vilken skola interventionen utfördes på, i texten. För att uppnå kravet 

om rättvisa tillfrågades alla föräldrar i klassen om att medverkan i studien. Till engelsktalande 

föräldrar gavs enkäten ut på engelska, på så sätt exkluderades ingen. 
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Resultat  

Resultatet redovisas i två delar. En som presenterar enkätens kvantitativa frågor, samt en del 

som visar resultatet av den kvalitativa analysen från den öppna frågan i enkäten.  

 

Kvantitativt resultat  

Resultatet presenteras i sex separata delar utifrån enkätens frågeområden; barriärer, self- 

efficacy (självförmåga), hälsoperspektiv, infrastruktur, uppmuntran utifrån och könsskillnader, 

angående föräldrars attityder till AST.  Resultatet visar att 52 % använde aktiv skoltransport 

idag samtidigt som 43 % inte använder AST. Det fanns ett bortfall på 5 %, som svarade blankt. 

Av de som använde aktiv skoltransport svarade 41% att de använde det 9–10 gånger i veckan 

och 25 % svarade att de använde AST 3–4 gånger i veckan som transportmedel.  

 

Barriärer. Här redovisas de hinder som påverkade föräldrarnas beslut till att låta sina barn gå 

eller cykla till och från skolan. Trafik var den komponent som oroade föräldrarna mest. 

“Säkerhet vid korsningar och övergångsställen” var den faktor som föräldrarna ansåg vara 

största problemet, där 39 % svarade att säkerheten alltid var ett problem. En annan aspekt var 

trafikens hastighet längs vägen, där över en femtedel alltid tyckte att det var ett problem, 

samtidigt som hälften inte tyckte det var ett problem. Även mängden trafik oroade, 21 % 

menade att det alltid var ett problem och 27 % delvis ett problem. En annan aspekt var “våld 

eller brott” (till exempel mobbning, okända personer), en femtedel ansåg att detta alltid var ett 

problem och 37 % svarade att det delvis var ett problem. Avstånd, tid och klimat ansågs inte 

vara några hinder/ problem för föräldrarnas beslut (Se figur 1). 
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Fig 1: Tabellen redovisar vilka barriärer som påverkar föräldrarnas beslut till att låta sina 

barn cykla/gå till/från skolan. Resultatet redovisas i procent (%). (n=62,3) 

Self- Efficacy. Resultatet visar att trafiken hade en stor påverkan gällande hur säkra föräldrarna 

kände sig kring att låta sina barn gå till eller från skolan, där 53 % inte alls känner sig säkra, 34 

% delvis säkra och resterande 13 % oroade sig inte angående trafiken. Avståndet till och från 

skolan spelade roll för hur säker föräldern kände sig till att låta sitt barn gå eller cykla till och 

från skolan. 45 % menade att långa avstånd till skolan gjorde dom osäkra på att låta sitt/sina 

barn gå till/från skolan. En faktor som inte påverkade föräldrarnas attityder till AST var 

klimatet. 64.5 % såg inte kyla eller regn som ett hinder för AST (Se figur 2). 

 



 

14 
 

 

Fig 2: Self efficacy. Tabellen illustrerar föräldrarnas tilltro till sina barns förmågor att klara 

sig själv i olika situationer. Resultatet redovisas i procent (%). (n=61,5) 

Hälsoperspektiv. Majoriteten föräldrar var övertygade om att aktiv skoltransport påverkade 

barnens välmående. 69 % trodde att deras barn skulle bli friskare om de gick/cyklade till eller 

från skolan, samt 86 % att deras barn på så sätt skulle få mer fysisk aktivitet. Resultatet visade 

också att 66 % av de svarande var mycket säkra på att deras barn kommer att vara redo att lära 

sig i skolan efter AST (Se figur 3). 
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Fig 3: Tabellen redovisar föräldrarnas förväntade resultat vid ökad användning av AST, ur ett 

hälsoperspektiv. Resultatet redovisas i procent (%). (n=61,5) 

Infrastruktur. Frågor gällande samhällsbyggnad visade att, cirka hälften menade att det fanns 

trottoarer i närområdet/ skolområdet och att dem var väl underhållna och resterande tyckte inte 

att det fanns tillgängligt. Resultatet visar dock att 79 % upplevde att det fanns gång-och/eller 

cykelbanor på vägen till sitt barns skola. 3 % tyckte inte att det fanns tillgängligt. I resultatet 

framkom det att 79 % upplevde att det inte fanns eller delvis fanns säkra vägkorsningar i sitt 

närområde, samt 78 % nära sitt barns skola (Se figur 4). 



 

16 
 

 

Fig 4: Tabellen illustrerar föräldrarnas uppfattning gällande infrastruktur. Resultatet 

redovisas i procent (%). (n=60,7) 

Uppmuntran utifrån. Det visade sig att 16 % aldrig hade uppmuntrat sitt barn till att gå eller 

cykla till/från skolan. 32 % menade att de uppmuntrade till aktiv skoltransport hela tiden.  

Resultatet visar att 84 % av alla föräldrar inte visste hur mycket skolan uppmuntrade eller hade 

avrått från att gå eller cykla till och från skolan. I fig 4. presenteras barnens egna initiativtagande 

till AST. 67 % av barnen hade någon gång bett om tillåtelse för att gå eller cykla till skolan, 

30% hade inte bett om tillåtelse (Se figur 5,6,7). 
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Fig 5: Barnets egna initiativtagande till AST. Resultatet redovisas i procent (%). (n=62) 

 

 

Fig 6: Föräldrarnas uppmuntran till AST. Resultatet redovisas i procent (%). (n=62) 
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Fig 7: Skolans uppmuntran till AST. Resultatet redovisas i procent (%). (n=61) 

Könsskillnader. Resultatet visar att föräldrar till pojkar och flickor svarade likvärdigt på 

majoriteten av enkätfrågorna. Angående hinder som påverkade föräldrarnas beslut till att låta 

sina barn cykla eller gå till skolan visar resultatet att våld eller brott (t.ex. mobbning/okända 

människor) oavsett kön inte sågs som en påverkande faktor för AST. 41 % (föräldrar till flickor) 

och 46 % (föräldrar till pojkar) tyckte inte det var ett problem. 19 % av flickornas föräldrar och 

20 % av pojkarnas föräldrar såg det alltid som ett problem. Likvärdiga resultat kunde även ses 

i frågan “hur säker föräldrarna känner sig till att låta sina barn gå eller cykla till skolan, utan 

vuxen eller annat barns sällskap”. 52 % av flickornas föräldrar och 51 % av pojkarnas föräldrar 

ansåg inte att det var ett problem. Samtidigt som 19 % (flickornas föräldrar) och 17 % 

(pojkarnas föräldrar) alltid tyckte det var ett problem. Angående “säkerhet vid korsningar och 

övergångsställen” framkom det en större spridning, där 48% av flickornas föräldrar och 29 % 

pojkarnas föräldrar inte såg säkerheten som ett problem, medan 22 % (flickors föräldrar) och 

51 % (pojkars föräldrar) alltid såg det som ett problem (Se figur 8, 9, 10, 11). 
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Könsskillnader; tabellen visar en total sammanställning av enkäten. 

Barriärer Flickor   Pojkar 

 

 

  

 Inte ett 

problem 

Delvis ett 

problem  

Alltid ett 

problem 

Inte ett 

problem 

Delvis ett 

problem 

Alltid ett 

problem 

Vilka problem/hinder har påverkat ditt beslut att 

tillåta eller inte tillåta ditt barn att gå eller cykla 

till skolan? 
 

      

Avstånd 70 %    15%                   15% 66% 29% 6% 

Tid 67% 22% 11% 74% 17% 9% 

Trafikens hastighet längs vägen 59% 19% 22% 43% 37% 20% 

Mängden trafik längs vägen 59% 19% 22% 46% 34% 20% 

Finns inga vuxna eller andra barn att gå med eller 

cykla med  

 

52% 30% 19% 51% 31% 17% 

Finns inga trottoarer 70% 22’% 7% 69% 23% 9% 

Säkerhet vid korsningar och övergångsställen 

 

48% 30% 22% 29% 20% 51% 

Våld eller brott 41% 41% 19% 46% 34% 20% 

Väder eller klimat 63% 37%  83% 14% 3% 

Herrelösa eller farliga djur 93% 7%  86% 11% 3% 

 

Self-efficacy 
 

Flickor   Pojkar   

Jag är säker på att jag kan låta mitt    barn gå 

till eller från skolan: 
 

      

Även om vi bor långt ifrån skolan 41% 37% 22% 49% 31% 20% 

Även om det finns en hel del trafik 48% 37% 15% 57% 31% 11% 

Även om det är kallt ute 22% 11% 67% 20% 23% 57% 

´Även om det regnar 11% 19% 70% 9% 26% 66% 

Även om andra barn inte går/cyklar till skolan 26% 33% 41% 23% 43% 34% 

Även om jag inte kan gå/cykla med mitt barn 41% 26% 33% 34% 26% 40% 

Även om jag har bekymmer eller problem 8% 39% 54% 29% 14% 57% 

Även om jag kan köra mitt barn till och från skolan 11% 26% 63% 26% 17% 57% 

Minst en gång varje vecka 7% 19% 74% 17% 11% 71% 

Varje dag i veckan 30% 26% 44% 26% 26% 49% 

Med mig 7% 22% 70% 11% 3% 86% 
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Med mitt barns vänner/klasskamrater 15% 19% 67% 11% 31% 57% 

Ensam, utan andra barn eller vuxna 48% 26% 26% 37% 29% 34% 

 

Hälsoperspektiv Flickor   Pojkar 

 

 

 

 

 

Om mitt barn går/cyklar till eller från skolan: 
 

      

Kommer mitt barn att vara friskare  11% 11% 79% 9% 29% 63% 

Kommer mitt barn att få mer fysisk aktivitet 4% 7% 89% 9% 9% 83% 

Kommer inte mitt barn att bli överviktig 22% 41% 37% 24% 41% 35% 

Kommer mitt barn att korsa gatan på ett säkert sätt 37% 44% 19% 29% 40% 31% 

Kommer mitt barn att vara redo att lära sig i skolan 4% 23% 73% 6% 34% 60% 

Kommer mitt barn att komma i tid till skolan 11% 41% 48% 6% 40% 54% 

Kommer jag ha mer tid för annat 41% 48% 11% 37% 34% 29% 

 

Infrastruktur Flickor 

 

Nej 

 

 

Delvis 

 

 

Ja, många 

Pojkar 

 

Nej 

 

 

Delvis 

 

 

Ja, många 

Samhällsbyggnad, din upplevelse 

 

      

Finns det trottoarer på det flesta gatorna i ditt 

närområde? 
44% 19% 37% 38% 27% 35% 

Är trottoarerna i ditt närområde väl underhållna? 38% 29% 33% 35% 21% 44% 

Finns det trottoarer i närheten av ditt barns skola? 26% 37% 37% 515 17% 31% 

Är trottoarerna i närheten av ditt barns skola väl 

underhållna? 
20% 48% 32% 47% 23% 30% 

Finna det gång eller cykelbanor på vägen till ditt barns 

skola? 
4% 23% 73% 3% 14% 83% 

Om det finns, är gång och cykelbanor väl underhållna? 19% 31% 50% 3% 50% 47% 

Finns det säkra vägkorsningar i ditt närområde? 33% 41% 26% 43% 40% 17% 

Finns det säkra vägkorsningar nära ditt barns skola? 18% 52% 30% 46% 37% 17% 

 

Fig 8. Resultat för könsskillnader. Har föräldrarna svarat olika om de är föräldrar till en pojke eller flicka? 
Resultatet redovisas i procent (%). 
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Fig 9. Barnets egna initiativtagande till AST. Resultatet redovisas i procent (%). 

 

 

Fig 10. Föräldrarnas uppmuntran till AST. Resultatet redovisas i procent (%). 
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Fig 11. Här redovisas skolans uppmuntran till AST. Resultatet redovisas i procent (%). 

 

Kvalitativt resultat 

Svaren på den öppna frågan “I enkäten har du fått svara på vilka hinder du upplever för att ditt 

barn ska ha aktiv skoltransport. Beskriv hur dessa hinder kan övervinnas (om du inte upplever 

några hinder beskriv hur du tror vi kan lösa de hinder som skulle kunna upplevas)” 

analyserades och kategoriseras i tre kategorier;  

 

Sällskap till och från skolan med vuxen eller andra barn skapar trygghet. Föräldrarna beskrev 

att de kände oro för att låta sitt/sina barn gå själv till och från skolan, framförallt på grund av 

att barnen var för unga och att de inte var redo att ta det ansvaret. Både flick- och pojkföräldrar 

uttryckte oro över att de skulle träffa på personer på vägen till skolan som inte vill dem väl och 

om de hade sällskap så skulle detta vara ett mycket mindre problem. De ansåg även att de skulle 

finnas trafiksituationer som de bättre skulle kunna lösa tillsammans med andra, framförallt om 

de hade sällskap med äldre syskon eller kompisar. Dessutom reflekterade föräldrarna över att 

om barnet har sällskap till och från skolan så skulle deras motivation till att använda aktiva 

skoltransporter öka.  

 

“Genom att cykla/gå tillsammans med vänner eller syskon blir barnet mer motiverat, det finns 
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även ett obehag att särskilt gå själv (fula gubbar), genom att promenera tillsammans känner 

de sig tryggare” (förälder till flicka).  

 

“Ett hinder kan vara att jag känner att det är osäkert att han går själv. Löst det genom att han 

går med vänner” (förälder till pojke).  

 

Bättre infrastruktur skulle öka användningen av aktiv skoltransport. Förbättrad 

samhällsbyggnad var en faktor som föräldrarna ansåg vara viktig för att öka användningen av 

aktiv skoltransport. Avsaknad av övergångsställen och alternativa sätt att ta sig över trafikerade 

vägar beskrevs som bidragande faktorer till att dom inte använder AST i dagsläget. Föräldrarna 

gav förbättringsförslag i form av farthinder/fartgupp, fler övergångsställen i närområdet och 

bättre gång- och cykelbanor för att öka säkerheten och därmed tryggheten för sina barn. 

 

“Åtgärden bör bli ett övergångsställe eller en tunnel innan barn kan gå över vägen säkert” 

(förälder till flicka).  

 

“Ofta för mycket snö på vintern och sommar/höst är det sly och annat som kan skymma sikten, 

dessutom är det inte ett övergångsställe men vägbulor vore önskvärt” (förälder till pojke).  

 

Öka trafiksäkerheten genom utbildning till barn och ungdomar. Föräldrarna beskrev att trafik 

intill eller utefter deras barns väg till skolan kunde upplevas som ett hinder, då det sker många 

olyckor i trafiken, samt passerar många bilar som inte tänker på att barn kommer gåendes. En 

lösning på det här problemet beskrev föräldrarna som svårt, då mycket trafik passerar under 

vissa tidpunkter på dygnet, detta på grund av transport till och från jobb. Tankar om att öka 

trafikkunskaper hos barn som lösning på problemet var återkommande.  

 

“Hon förstår inte/kommer inte ihåg alltid att stanna i korsningar, bromsa in i tid osv” (förälder 

till flicka).  

 

“Trafik intill eller utefter barnets väg till skolan kan upplevas som ett hinder. Jag tror att 

hindret i det fallet kan minskas genom att barnet får information och ”utbildning” i att vistas i 

och runt trafikerade vägar” (förälder till pojke). 
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Diskussion  

Metoddiskussion  

Studien var baserad på en enkätundersökning med syftet att kartlägga föräldrars attityder till 

aktiv skoltransport. Valet av enkät gjorde det möjligt att samla in upplevelser och åsikter från 

de 63 föräldrar som deltog, vilket gjorde valet av metod adekvat.  

 

Vi använde oss av en tidigare utformad och redan beprövad enkät, med viss modifiering samt 

översättning. Den engelska enkäten var testad för validitet och reliabilitet, och hade visat ett 

tillfredsställande resultat (Lu et al., 2014). Däremot har inte den svenska översättningen och 

modifieringen av enkäten testats vilket ger en osäkerhet kring om kravet på validitet kan 

uppfyllas. I resultatet kunde författarna se att vissa frågor med fördel kunnat utvecklas för 

reformering, alternativt helt exkluderas. Exempelvis, i fråga 5.1: “hur mycket har ditt barns 

skola uppmuntrat eller avrått från att gå eller cykla till och från skolan?”, fanns fem 

svarsalternativ enligt skalan: starkt avrått till starkt uppmuntrat, samt en ruta för “vet ej”. 

Resultatet visade att majoriteten (84 %) svarade “vet ej” som svar på frågan, vilket gjorde 

resultatet på frågan svårtolkat. För att undvika dessa missar och irrelevanta frågor, hade 

författarna gärna testat enkäten på en testgrupp innan, vilket inte gjordes i det här fallet. 

Ejlertsson (2005) menar att valet av frågor, både öppna och slutna, bör övervägas noga samt att 

bearbetning av enkäten är en viktig del i arbetsprocessen.  

 

Fördelen med att använda sig av en postal enkät var att deltagarna tilldelades enkäten direkt i 

handen, och kunde på så sätt fylla i enkäten direkt på plats alternativt hemma. Detta kan 

möjligtvis ökat svarsfrekvensen jämfört med att skicka ut en webbaserad enkät, där 

svarsfrekvensen ofta är lägre (Trost & Hultåker, 2016). Inför interventionen hölls ett 

föräldramöte där deltagarna fick träffa de ansvariga för projektet. Information om studien samt 

dess syfte gavs under mötet. Föräldrarna fick även veta att informerat samtycke skedde i 

samband med ifylld enkät. Det personliga mötet med de ansvariga för interventionen kan ha 

påverkat föräldrarna och på så sätt ökat deltagandet och svarsfrekvensen.  

 

Författarna använde sig utav statistikprogrammet SPSS (Statistical Package for the Social 

Sciences). Valet grundades på att SPSS är ett mer lättarbetat program än till exempel Microsoft 

Excel (Argyrous, 1997). 
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För att statistiskt kunna säkerställa de skillnader och resultat som framkommit behövs mer 

omfattande studier göras. I den här studien har författarna granskat en mindre utvald population 

i en stadsdel. För att kunna statistiskt säkerställa resultatet skulle en jämförelse på större 

geografiskt område behövts göras, då resultatet mest troligt inte är homogent för alla stadsdelar 

i en stad.  

 

Den kvalitativa ansatsen kommer från den del av enkäten där personerna själva fick beskriva 

vilka hinder som ansåg finnas för AST, samt hur dessa skulle kunna övervinnas. För att 

undersöka människors upplevelser, tankar och attityder är en kvalitativ ansats lämplig att välja. 

Målet är att få en större och bredare förståelse (Malterud, 2003). Det kvalitativa synsättet 

karaktäriseras genom innebörd, kontext och process, med människan som huvudsakligt 

instrument (Backman, 2008).   

  

Resultatdiskussion 

Resultatet visar att trafiken hade en stor påverkan på föräldrarnas beslut kring hur säkra de 

känner sig att låta sina barn gå till eller från skolan, där över hälften av alla föräldrar inte känner 

sig alls säkra, 34 % delvis säkra och resterande 13 % oroar sig inte angående trafiken. Trafik 

var därmed den komponent som oroade föräldrarna mest. Dessutom var “Säkerhet vid 

korsningar och övergångsställen” den faktor som föräldrarna ansåg vara det största problemet, 

där hela 39 % har svarat att säkerheten alltid är ett problem. Detta kan jämföras med en svensk 

studie som undersökte sjuåriga barn, en del som befann sig i trafikseparerade områden jämfört 

med en del barn med trafik i nära anslutning, resultatet i denna studie visade att de förstnämnda 

barnen tilläts störst rörelsefrihet till skola, vänner och grönområde (Björklid, 2002). Resultat 

stöds även av Giles-Corti et al. (2011) studie som beskriver att oro över trafik och bristande 

infrastruktur, i form av säkra korsningar, kan vara nyckelfaktorer till föräldrars val gällande att 

inte låta sina barn gå/cykla till skolan utan sällskap.  

 

Resultatet visade att endast 52 % använde sig av AST och av dessa var det mindre än hälften 

som använde det varje dag. Föräldrar som väljer att köra sina barn till skolan, bidrar till att öka 

trafiken i skolområdet och minskar på så sätt säkerheten för sitt/sina barn samt för andras barn. 

Fagerström (2008) har visat att föräldrar idag är mer benägna att skjutsa sina barn genom 

bilkörande, detta trots korta avstånd. Dessutom framkommer det i “Den byggda miljöns 
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påverkan på fysisk aktivitet” av Faskunger (2007) att den ökade biltrafiken i samhället även 

ökat risken för skador och dödsfall för fotgängare, cyklister, barn och äldre. De beskriver även 

att det är störst risk att bli påkörd av ett motorfordon. Hastighet längs vägen och volym av trafik 

nämns ofta i samband med trygghetsfrågor och som ett hinder för att vistas utomhus för lek 

eller annan typ av fysisk aktivitet. Med det som grund är det förståeligt att föräldrar känner oro 

för att låta sitt/sina barn gå eller cykla till och från skolan, men det stärker också vikten av att 

kartlägga föräldrars barriärer för att övervinna de hinder som finns för AST idag.  

 

Resultatet i denna studie visar överlag mycket likvärdiga resultat mellan attityder från föräldrar 

till pojkar och flickor. I frågan “hur säker föräldrarna känner sig till att låta sina barn gå eller 

cykla till skolan, utan vuxen eller annat barns sällskap”, visade resultatet att 52 % av flickornas 

föräldrar respektive 51 % av pojkarnas föräldrar, inte ansåg att det var ett problem. Dock 

uttryckte flickornas föräldrar större trygghet angående frågan: “säkerhet vid korsningar och 

övergångsställen” där det framkom att 48 % av flickornas föräldrar och 29 % pojkarnas 

föräldrar inte ser säkerheten som ett problem, medan 22 % (flickors föräldrar) och 51 % (pojkars 

föräldrar) alltid ser det som ett problem.  Dessa resultat är motstridiga med en studie om 10 - 

12 åriga barns aktiva transporter, där föräldrar till pojkar var signifikant mer positiva till att låta 

sitt barn röra sig fritt och cykla eller gå längre från sin bostad än flickornas föräldrar (De 

Meester et al., 2014). Det är möjligt att denna skillnad i resultatet kan bero på åldersskillnaden 

som råder mellan barnen i studierna, eftersom Huertas- Delgado et al (2017) visade att barriärer 

för AST hos föräldrar till barn och unga vuxna skiljer sig. De största barriärerna för föräldrar 

till barn var trafikvolym, medan barriärerna för föräldrar till unga vuxna var avståndet till och 

från skolan (Huertas- Delgado et al., 2017). Dessutom visar en studie från 2008 som studerade 

fysisk aktivitet hos barn i åldern två till sex år, att föräldrar begränsar barnens plats för lek på 

grund av oro för säkerhet vilket leder till minskad fysisk aktivitet (Tucker, 2008).  

 

Resultatet visade att majoriteten av föräldrarna var övertygade om att aktiv skoltransport skulle 

påverka barnens välmående. Nästan 70 % trodde att deras barn kommer att vara friskare om de 

går/cyklar till eller från skolan och nästan 90 % menade att deras barn kommer få mer fysisk 

aktivitet genom aktiv skoltransport, vilket i sin tur skulle leda till att barnen skulle vara redo att 

lära sig i skolan. Statens folkhälsoinstitut menar att barns hälsovanor försämrats genom ett ökat 

stillasittande. Från åren 1990 till 1998 har tv-tittandet (mer än två timmar per dag) hos barn, 
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ökat från 54 % till 67 %. Socialstyrelsen har därigenom konstaterat att barn tillbringar mindre 

tid utomhus jämfört med tidigare (Danielson, 2006). Denna utveckling har påverkats genom 

mindre aktiv transport till skola och vänner, mindre rörelsefrihet i samhället och minskad 

vistelse utomhus. Men även Faskunger (2007) menar att den minskade rörelsefriheten som idag 

råder, beror på samhälleliga hinder såsom längre avstånd till skolor, ökad trafikvolym samt 

föräldrarnas rädsla för våld och kriminalitet vid utomhusvistelse, vilket delvis stämmer överens 

med resultaten från vår undersökning. Säkerhet och trygghet i närområdet är en utav de 

viktigaste faktorerna för möjlighet till fysisk aktivitet hos barn (Sallis et al., 1997). Det bör 

därför vara i föräldrarnas intresse att uppmuntra och bevara en positiv inställning till fysisk 

aktivitet. Ändå var det hela 16 % som aldrig någonsin uppmuntrat sina barn till AST och 43 %, 

alltså nästan hälften, som inte använder sig av AST idag.  

 

I SBU rapporten, Metoder för att främja fysisk aktivitet (2006), framkommer att möjligheten 

till fysisk aktivitet under skoldagen kan bidra till barn och ungdomars totala aktivitetsnivå. Trots 

det visar forskning att nivån på fysisk aktivitet näst intill halveras när barnen börjar skolan 

(Salmon, Telford & Crawford, 2004). Eftersom samband mellan barns fysiska aktivitet och 

förbättrade studieresultat kunnat ses, menar Ickovics et al. (2014) att det bör vara av stor 

betydelse för skolan att barnen är fysiskt aktiva. Som fysioterapeuter i dagens samhälle bär vi 

ett stort ansvar när det gäller att främja fysisk aktivitet, inte minst för barn och ungdomar som 

är vår framtid. I Sverige har fysioterapeuten inte haft någon betydande roll inom skolmiljön, 

vilket är negativt då professionen skulle vara en stor tillgång och bidra till det hälsofrämjande 

arbetet. Broberg & Tyni-Lenné (2010) menar att vi som fysioterapeuter inte bara bör arbeta 

rehabiliterande utan också preventivt med ett hälsofrämjande och sjukdomsförebyggande 

tankesätt. Exempel på hälsofrämjande interventioner är undervisning om hälsa och vikten av 

goda levnadsvanor i skolan.  
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Konklusion  

Resultatet visar att föräldrars oro över att barnet/ barnen tar sig oskadda till skolan är den största 

barriären och anledningen till varför ett så lågt antal barn använder sig av AST. Faktorer som 

tungt trafikerade vägar, brist på tillit till andra människor och förutsättningar till sällskap till 

och från skolan påverkar föräldrarnas beslut angående val av transport för sina barn. I den här 

studien visade sig trafiken vara den största barriären som påverkade föräldrarnas beslut till att 

låta sitt/sina barn använda AST. Genom att kartlägga dessa hinder skapar vi möjlighet för att, i 

framtiden, genom vidare forskning kunna förebygga den oro som råder hos föräldrarna. 

Förslagsvis kan detta ske genom att öppna upp en större arbetsmarknad för fysioterapeuter, där 

professionen kan vara med och arbeta preventivt för att öka användningen av AST. Genom att 

delta och jobba med frågor gällande, till exempel, infrastruktur kring skolområdena kan vi som 

fysioterapeuter optimera barnens säkerhet och främja barnens hälsa, i kombination med tillgång 

till fysioterapeuter i skolan.  
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Bilaga 1.  

 

Aktiva skolbarn - forskning om barns fysiska aktivitet i skolan 

Forskare vid institutionen för hälsovetenskap vid Luleå Tekniska Universitet (LTU) kommer 

att genomföra ett forskningsprojekt som heter Aktiva skoltransporter – ett steg på vägen som 

sker i samverkan med Luleå kommun. Anna-Karin Lindqvist, Institutionen för Hälsovetenskap, 

LTU ansvarar för forskningen. Detta är en inbjudan till dig och ditt barn att delta i projektet 

vars övergripande mål är att tillsammans med lärare, vårdnadshavare och barn utveckla insatser 

för att öka skolbarns fysiska aktivitet och utforska barnens erfarenheter av att delta i 

aktiviteterna. Planen är att forskarna finns med i klassrummet under vissa perioder och tar del 

av barnens reflektioner kring motivation till fysisk aktivitet och att vi genom en enkät får ta del 

av dina erfarenheter. 

I enlighet med forskningsetiska principer är deltagandet i studien helt frivilligt, Du har rätt att 

när som helst avbryta din eller ditt barns medverkan utan konsekvenser. All insamlad 

forskningsdata kommer att behandlas konfidentiellt. Ansvarig för behandlingen av 

personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PuL) är LTU, Institutionen för hälsovetenskap och 

kontaktperson är personuppgiftsansvarig. Eftersom barnen inte är myndiga krävs 

vårdnadshavare underskrift för att barnens deltagande ska vara möjlig. Resultaten från projektet 

kommer att publiceras i vetenskapliga tidskrifter, på forskningskonferenser och i presentationer 

för fortbildning av lärare och annan skolpersonal. 

Vår förfrågan gäller om du som förälder kan tänka dig att delta och om du godkänner att vi tar 

del av ditt barns reflektioner kring fysisk aktivitet under förutsättning att hon/han själv 

samtycker till detta. Skriv på talongen nedan och lämna den till klassföreståndaren i er klass så 

snart som möjligt. 

 

Om du/ni har frågor så kontakta gärna mig: 

Anna-Karin Lindqvist 

annlin@ltu.se, tel. 070-5240536 



 

 
 

 

 

Namn på barnet: ____________________________________________  

Ja jag/vi godkänner att mitt/vårt barn deltar i studien:  ◻ 

 

 

Namn på vårdnadshavare: ____________________________________________  

 

Ja, jag accepterar att själv delta i studien:  ◻ 

 

 

Namn på vårdnadshavare: ____________________________________________  

Ja, jag accepterar att själv delta i studien:  ◻ 

 

 

Underskrift av vårdnadshavare (1): ___________________________________________ 

 

Underskrift av vårdnadshavare (2): ___________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

Bilaga 2.  Enkät 


