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Abstract 
General physical activity has steadily declined in large parts of the world, concurrently active 

school transport, e.g. walking and cycling, shows a similar trend. The decrease in the amount of 

physical activity is urgent since it can counteract various forms of cancer, cardiovascular disease 

as well as obesity. It has been shown that there is a relationship between socioeconomic variables 

and degree of physical activity. Socioeconomics can thus be an important influencing factor 

regarding health and well-being, both for adults and children. 

 

Statistical analysis, in combination with geographical methodology and spatial analysis, is useful 

when studying inequality as socio-economic differences often are local and related to 

the built environment. The study shows that a network analysis together with a friction equation 

can be used in the work of changing the physical environment to create safer roads where 

children and adults want to walk and cycle to school, work and leisure activities. The tool 

developed in the study can be useful for municipalities, county councils and city planners in their 

work to promote a more active lifestyle. The focus is primarily on facilitating community 

planning work with the aim of promoting the use of active modes of transport for children and 

adolescents. 

 

Furthermore, the study shows that children from families with higher incomes tend to transport 

themselves by car over active modes of transport. Differences in the choice of mode of transport 

are also apparent regarding the country of birth and the level of education. Regarding education 

level there are indications that active modes of transport are neglected when the education level 

increases. Concerning the country of birth, children whose guardians are born outside Europe 

appear not to use the car as a mode of transport, and instead use active modes of transport. On 

the contrary, children whose guardians are born in Sweden tend to have the car as their primary 

mode of transport. The connection between socio-economic factors and modes of transport 

seems to be linked to resources in Stockholm municipality. 

 

Moreover, this study shows how a harmonization between different actors such as researchers, 

authorities and municipalities could lead to improved conditions for active transport and, by 

extension, to a more sustainable society from a social, economic and environmental perspective. 

 

Keywords: physical activity, active transportation, active modes of transport, GIS, network 

analysis, cost equation, friction equation, logistic regression, Stockholm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Sammanfattning 
Den allmänna fysiska aktiviteten har stadigt minskat i stora delar av världen. Aktiva 

skoltransporter, till vilka gång och cykel räknas, visar på en liknande trend. Samtidigt kan 

fysisk aktivitet bland annat motverka olika former av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt 

fetma och övervikt. Det har visats att det finns ett samband mellan socioekonomiska variabler 

och grad av fysisk aktivitet. Socioekonomi kan således vara en viktig påverkande faktor i frågan 

om hälsa och välbefinnande, både för vuxna och barn. 

 

Statistiska analyser, i kombination med geografisk metodik och rumslig analys är användbart när 

ojämlikhet studeras då socioekonomiska skillnader ofta är platsbunden och hänger samman med 

den byggda miljön. Studien visar att en nätverksanalys tillsammans med en friktionsekvation kan 

användas i arbetet med förändringar av den fysiska miljön för att skapa säkrare vägar där barn 

och vuxna vill gå och cykla till skola, arbete och fritidsaktiviteter. Verktyget som arbetats fram i 

studien kan exempelvis vara användbart för kommuner, länsstyrelser och stadsplanerare i arbetet 

för att främja en mer aktiv livsstil. Fokus ligger i första hand på att underlätta 

samhällsplaneringsarbete i syfte att gynna användandet av aktiva transportsätt för barn och 

ungdomar. 

 

Vidare visar studien att barn från familjer med högre inkomst tenderar att transportera sig med 

bil framför aktiva transportsätt. Även gällande vårdnadshavarnas födelseland och utbildningsnivå 

syns skillnader i val av transportsätt. Rörande utbildningsnivå finns indikationer på att aktiva 

transportsätt väljs bort när utbildningsnivån ökar. Angående födelseland verkar barn vars 

vårdnadshavare är födda utanför Europa välja bort bilen och istället använda sig av aktiva 

transportsätt, vilket är det motsatta gällande barn vars vårdnadshavare är födda i Sverige. 

Kopplingen mellan socioekonomiska faktorer och transportsätt förefaller vara förknippad till 

resurser i Stockholms kommun. 

 

Studien visar på hur en harmonisering mellan olika aktörer såsom forskare, myndigheter och 

kommuner skulle kunna leda till förbättrade förutsättningar för aktiva transporter och i 

förlängningen till ett mer hållbart samhälle ur ett socialt, ekonomiskt och miljömässigt 

perspektiv. 

 

Nyckelord: fysisk aktivitet, aktiva transportsätt, GIS, nätverksanalys, kostnadsekvation, 

friktions ekvation, logistisk regression, Stockholm 
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1. Introduktion 
Idag lever omkring 55 procent av jordens befolkning i städer och den siffran uppskattas öka till 

ungefär 66 procent de kommande 30 åren (United Nations, 2019), en siffra som i Sverige kan 

komma att överstiga 90 procent år 2050 om nuvarande utveckling fortskrider (European 

Commission, 2017). Det ska tilläggas att under 2018 bodde omkring hälften av Sveriges 

befolkning i städer med minst 100 000 invånare (SCB, 2019). 

 

När en allt större del av jordens befolkning är bosatta i städer ställer det högre krav på stadens 

utformning då fler invånare behöver transportera sig runt i staden i stort sätt dagligen. Generellt 

är det vanligaste transportsättet personbilen (Profillidis & Botzoris, 2019) och cirka 50 procent 

har bilen som sitt primära transportsätt i stora delar av Europa, däribland Sverige (Fiorello et al., 

2016; Trafikanalys, 2018). Detta trots att flertalet insatser och studier länge lyft problematiken, 

både för individen och för samhället, med ett användande av bilen som det primära 

transportmedel (Topp, 1993; Bonnel, 1995; Jakobsson, Fujii & Gärling, 2002; Nurdden, Rahmat 

& Ismail, 2007; Douglas et al., 2011; Aspnäs, Nilsson & Samuelsson, 2017). Exempel på 

hälsorelaterade problem som bilar orsakar är direkta olyckor, buller, luftföroreningar och 

minskad fysisk aktivitet (Douglas et al., 2011). 

 

Den allmänna fysiska aktiviteten har stadigt minskat i stora delar av världen (Ng & Popkin, 

2012; Ng et al., 2014; Das & Horton, 2016) och de så kallade aktiva skoltransporterna, till vilka 

gång och cykel räknas, visar på en liknande trend (McDonald, 2007; Pavelka et al., 2017). Den 

ökande användningen av bilen som transportmedel från och med 1950-talet kan ses som en av 

orsakerna till att det internationellt skett en minskning av de aktiva transportsätten (Douglas et 

al., 2011). Ett liknade mönster finns även i Sverige (Trafikverket, 2012). 

 

Anledningen till att barn i en ökande omfattning använder sig av fordonsbundna transporter kan 

ha flera bakomliggande skäl. Det kan till exempel vara till följd av hinder i den bebyggda miljön 

genom olika former av samhällsplaneringsstrategier och utformande av infrastruktur där bilen 

premierats (Braza, Shoemaker & Seeley, 2004; Timperio et al., 2004; Timperio et al., 2006; 

Faskunger, 2007; Sharpe & Tranter, 2010; Gustat et al., 2015; Everett Jones & Sliwa, 2016). Det 

kan även bero på sociala faktorer såsom exempelvis lokalt förankrade kulturer av föräldraskap 

förknippade med sociala normer och grupptryck (Carver et al. 2010; Everett Jones & Sliwa, 

2016; Mah et al., 2017). Dessutom kan trafik- och skolfrågor (exempelvis införandet av det fria 

skolvalet i Sverige) dels på nationell nivå, dels på lokal nivå påverka barns val av transportsätt 

genom att användandet av bilen gynnas och fortsatt är norm (Staunton, Hubsmith & Kallins, 

2003; Eyler et al., 2007; Faskunger, 2008; Panter, Jones & Van Sluijs, 2008; Johansson, 

Laflamme & Hasselberg, 2012). Ett annat avseende är en ökad biltransport av barn till och från 

skola, förskola samt fritidsaktiviteter (Björklid & Gummesson, 2013). Det har bland annat fått 

till följd att den fysiska aktiviteten hos barn avtagit (Karsten, 2005; Whitzman, Worthington & 

Mizrachi, 2010; Mackett, 2013). Det finns flertalet studier som visar på att både vuxna och barn 

idag sitter stilla för mycket i sin vardag vilket i sin tur leder till följdeffekter som övervikt och 

fetma både utomlands (Church et al., 2011) och i Sverige (Faskunger, 2007). 

 

En viktig del i att motverka stillasittandet hos barn är att öka deras möjligheter att självständigt, 

eller i sällskap med vuxen, kunna röra sig i staden (Björklid & Gummesson, 2013).  
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Om barns möjligheter för att fritt kunna röra sig i staden skulle öka, så skulle det potentiellt 

kunna leda till flertalet positiva följdeffekter för barnens hälsa (Björklid & Gummesson, 2013). 

Framförallt om barnen skulle använda sig av aktiva transportsätt såsom gång eller cykel (Cole et 

al., 2010). Folkhälsomyndigheten (2019) har visat att barn i åldrarna 11–15 är fysiskt inaktiva 

cirka 70 procent av den vakna tiden och dessutom rör sig mer i skolan än under fritiden. Om 

barnen skulle använda sig av aktiva transportsätt skulle det då kunna utgöra en betydelsefull del 

av barnens sammanlagda fysiska aktivitet under en dag.  

 

I Sverige finns idag inte någon inrådan om att begränsa stillasittandet för barn. Däremot finns det 

rekommendationer om daglig fysisk aktivitet för barn och ungdomar framtagna av 

Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) (Berg et al., 2016).  

 

I tillägg till den ökande takten av stillasittande, finns det även en ojämlikhetsfaktor relaterad till 

hälsa där de socioekonomiskt svagaste grupperna i Sverige löper en större risk att drabbas av 

ohälsa än de starkaste grupperna (Hartman & Sjögren, 2018). Regeringen i Sverige tillsatte 2015 

en kommission med uppgift att komma med förslag för att minska klyftorna gällande 

hälsorelaterade frågor. I slutbetänkandet från kommissionen lyfts vikten av vardagsmotion fram 

men också att aktiva transportsätt bör möjliggöras och uppmuntras så att barn på ett tryggt och 

säkert sätt kan ta sig mellan hemmet och för- eller grundskola (SOU, 2017:47). Detta är också en 

av huvudpunkterna i Parmadeklarationen om barns miljö och hälsa som Sverige skrev under 

2010 (WHO, 2010a). 

 

Det finns en mängd studier som berör ämnet fysisk aktivitet och hälsa, såsom Pollock et al. 

(1998), Paluska & Schwenk (2000), Haskell, Blair & Hill (2009), Marques et al. (2015), Pavelka 

et al. (2017), Dohrn et al. (2018), Olsson et al. (2018) och Dėdelė et al. (2019). Det kan till 

exempel röra studier som använt statistiska metoder, eller studier som implementerat geografiska 

informationssystem (GIS) i en rumslig analys av fysisk aktivitet eller hälsorelaterad problematik. 

Just kombinationen av statistik och geografisk metodik implementeras många gånger 

tillsammans i studier kopplat till hälsa (e.g. Handy et al., 2002; Guagliardo, 2004; Frank et al., 

2005; Badland et al., 2017; Dohrn et al., 2018; Olsson et al., 2018; Vähämurto et al., 2019). 

Geografisk metodik och rumslig analys är användbart när ojämlikhet studeras då 

socioekonomiska skillnader ofta är platsbunden och hänger samman med den byggda miljön 

(Rothwell & Massey, 2010; Grant et al., 2017; Azhdari, Sasani & Soltani, 2018; Salvati et al., 

2018). Metodiken erbjuder därmed ett sätt att tydliggöra ytterligare en dimension av 

problematiken. Folkhälsomyndigheten är den aktör i Sverige som regelbundet samlar in och 

sammanställer data beträffande hälsofrågor nationellt i Sverige. De skickar ut en miljöhälsoenkät 

var fjärde år och vart åttonde år riktar sig den speciellt till barn. Det kan således finnas 

möjligheter att komma till nya insikter gällande hälsorelaterade frågor genom att kombinera data 

från miljöhälsoenkäten med geografisk metodik. 
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1.1 Syfte 

Avsikten med studien är att analysera information härrörande från Barnens miljöhälsoenkäter 

(BHE) från 2003 och 2011 utförda av Statistiska Centralbyrån (SCB) och Institutet för 

miljömedicin (IMM), på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.  

 

Detta för att undersöka vilken typ av transportmedel som barn generellt sett använder till och 

från skola, förskola samt fritidsaktiviteter och för att utröna om socioekonomiska faktorer har 

någon inverkan på barns rörelsemönster i staden. De socioekonomiska faktorerna som valdes ut 

från BHE var hushållets sammanlagda inkomst, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och 

vårdnadshavarnas födelseland. I tillägg användes kompletterande faktorer rörande barnens ålder 

och kön. Vidare är ambitionen med studien att bidra med en metod och utveckla ett verktyg som 

exempelvis kan vara användbart för kommuner, länsstyrelser och stadsplanerare för att främja en 

mer aktiv livsstil för i första hand hos barn och ungdomar genom att underlätta 

samhällsplaneringsarbete i syfte att gynna användandet av aktiva transportsätt. 

 

1.2 Frågeställning 

Uppsatsen ämnar besvara följande frågeställningar:  

 

 Hur ser kopplingen ut mellan socioekonomiska faktorer och transportsätt till och från 

skola, förskola samt fritidsaktiviteter i Stockholms stad?  

 

 Hur ser den geografiska fördelningen ut i Stockholms stad rörande barns transportsätt till 

och från skola, förskola samt fritidsaktiviteter?  

 

 Hur kan en metod se ut för en omfördelning av vägar och trafikflöden i syfte att främja 

barns hälsa och säkerhet gällande aktiva transporter till och från skola, förskola samt 

fritidsaktiviteter? 
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2. Bakgrund och tidigare forskning 

2.1 Fysisk aktivitet och hälsa 

Medlemsländer inom Världshälsoorganisationen (World Health Organization (WHO)) har länge 

arbetat med att komma till bukt med den ökande problematiken med så kallade icke-smittsamma 

sjukdomar, eller ”non-communicable diseases” (NCD). Ramverket för arbetet rörande ämnet 

inom organisationen godkändes i maj 2000 under den 53:e Hälsovårdsförsamlingen i Genève 

(WHO, 2000). Därefter har det regelbundet anordnats möten tillsammans med organisationens 

194 medlemsländer, varav ett av dessa är Sverige. Målet med handlingsplanen är att 

uppmärksamma och hitta lösningar på globala hälsofrågor inom ramen för icke-smittsamma 

sjukdomar. WHO (2018) lyfter fram hjärt- och kärlsjukdomar, olika former av cancer, 

andningssjukdomar och diabetes som de fyra vanligaste icke-smittsamma sjukdomarna. 

Organisationen arbetar också med att förebygga riskfaktorer som bidrar till icke-smittsamma 

sjukdomar. Riskfaktorerna kan delas in i tre kategorier: modifierbara riskfaktorer kopplat till 

beteende; metabola riskfaktorer och miljömässiga riskfaktorer. Exempel på modifierbara 

riskfaktorer kopplat till beteende är användandet av diverse tobaksprodukter, överkonsumtion av 

alkohol, brist på fysisk aktivitet samt ohälsosam kost som ett överintag av salt. De modifierbara 

faktorerna kan i sin tur leda till fysiska förändringar såsom övervikt och fetma, förhöjt blodtryck 

och förhöjda halter av blodsocker. Till de miljömässiga riskfaktorerna räknas exempelvis 

luftburna föroreningar och buller (ibid.). 

 

Fysisk aktivitet kan motverka olika former av cancer, hjärt- och kärlsjukdomar samt fetma och 

övervikt, som i sin tur kan leda till olika former av cancer och hjärt- och kärlsjukdomar (Marmot 

et al., 2007). Det är också dokumenterat att fysisk inaktivitet är betydande i att öka omfattningen 

av andra icke-smittsamma sjukdomar och att trettio minuters daglig fysisk aktivitet kan öka den 

förväntade livslängden. Fysisk aktivitet kan också minska risken för till exempel olika former av 

depressioner, blodtycksrelaterade åkommor och stroke (WHO, 2010b). Övervikt i unga år för 

också med sig andra hälsorisker in i vuxen ålder. Det finns kopplingar mellan övervikt hos barn 

och en ökad sannolikhet för att utveckla diabetes, fetma och en för tidig död i vuxen ålder 

(WHO, 2016). I en analys av utvecklingen mellan 1975 och 2016 beträffande bland annat 

övervikt och fetma, med uppemot 129 miljoner deltagare från hela världen, påvisades det att 

ökningen av antalet överviktiga barn och ungdomar i flertalet höginkomstländer har stagnerat. 

Analysen visade också att ökningen tilltagit i vissa regioner, såsom delar av Asien. Det ska 

tilläggas att trots att trenden för totala antalet överviktiga i höginkomstländer stabiliserats, så gör 

den det på redan höga nivåer. Under 2016 var uppskattningsvis två miljarder människor över 17 

år överviktiga, av vilka cirka 650 miljoner ansågs lida av fetma. Omkring 340 miljoner barn och 

ungdomar i åldrarna 5 till 19 ansågs lida av fetma och cirka 40 miljoner barn under fem år ansågs 

lida av övervikt eller fetma (NCD Risk Factor Collaboration, 2017). 

 

Exakt hur många förtida dödsfall som kan härledas till fysisk inaktivitet är svårt att uppskatta och 

siffran varierar dessutom beroende av metodiken och på vilka variabler som innefattas i 

beräkningen. Variabler såsom hjärtsjukdomar, typ 2-diabetes och fetma som kan härledas till 

fysisk inaktivitet. Variationer kan exempelvis bero på om beräkningen felaktigt inkluderar 

dödsfall relaterade till andra sjukdomar såsom malaria eller HIV/AIDS. I alla fall uppskattade 

Lee et al. (2012) siffran, baserat på data från 2008, till cirka 5,3 miljoner globalt sett.  
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Medan Lim et al. (2012) var mer blygsam i sin uppskattning och uppskattade att cirka 3,2 

miljoner dödsfall kunde kopplas till fysisk inaktivitet och låg fysisk aktivitet utifrån data från 

2010. Siffrorna över antalet dödsfall kopplat till fysisk inaktivitet varierar, men kontentan är att 

de visar på att en brist på fysisk aktivitet kan leda till ett stort antal för tidiga dödsfall, både 

globalt och nationellt. 

 

WHO (2014), som aktivt arbetat med att lyfta frågan gällande fysisk inaktivitet och 

sammanställa data från sina medlemsländer under det senaste decenniet, visade med data från 

2010 att brist på fysisk aktivitet är något som förekommer bland unga och gamla, i länder med 

hög medelinkomst likväl som i länder med låg, oavsett kön. Trots generella mönster finns det 

också skillnader. I sydöstra Asien var andelen av den vuxna befolkningen som inte rörde på sig 

tillräckligt år 2010 15 procent. Motsvarande siffra var på båda de amerikanska kontinenterna 32 

procent. Det var de regionerna med lägst, respektive högst, andel fysisk inaktiva. Därutöver var 

äldre mindre aktiva än de yngre globalt sett. I den yngsta åldersgruppen var det 19 procent som 

var fysiskt inaktiva gentemot 55 procent fysiskt inaktiva i den äldsta åldersgruppen av 

befolkningen över 18 år (ibid.). När WHO senaste sammanställde data för fysisk inaktivitet var 

det siffror för år 2016. De visade att ungefär 28 procent av den vuxna befolkningen (över 18 år) 

globalt sett inte rörde på sig tillräckligt (WHO, 2018), samma siffra var 2010 23 procent (WHO, 

2014). Trots insatser för att öka den fysiska aktiveten, så har insatserna alltså hittills varit 

fruktlösa. 

 

Beträffande barn och fysisk inaktivitet, visade WHO att det 2010 globalt var uppemot 81 procent 

av barn och ungdomar i åldrarna 11 till 17 som inte uppfyllde rekommendationen om 60 

minuters daglig fysisk aktivitet med minst måttlig intensitet (WHO, 2016). En siffra som i 

Sverige för samma år var cirka 86 procent för barn i åldrarna 11–17 år, enligt WHO (WHO, 

2014). 

 

De nordiska länderna har i ett gemensamt projekt, kallat ”the Nordic Plan of Action”, formulerat 

målet att bland annat försöka motverka ohälsosamma kostval, fysisk inaktivitet och övervikt, 

men också att anta ett grundläggande handlingsprogram för att främja en hälsosammare livsstil i 

länderna. Projektet påbörjades under 2006 och som en del av projektet skrevs en rapport kallad 

”The Nordic Monitoring System 2011–2014: Status and development of diet, physical activity, 

smoking, alcohol and overweight” (Matthiessen, 2016). Den var baserad på telefonintervjuer av 

barn i åldrarna 7 till 12 år från de nordiska länderna. Resultaten från rapporten visar att 2014 var 

det i genomsnitt cirka 55 (55,4) procent av barnen som inte nådde rekommendationerna om 

daglig fysisk aktivitet. Finland var det land med lägst andel (41,4 procent), medan Sverige var 

det land med högst andel (69,9 procent) av barn som inte uppfyllde de dagliga 

rekommendationerna (ibid.). 

 

Tremblay et al. (2014) jämförde den fysiska aktiviteten hos barn i 15 länder genom nio olika 

indikatorer. Indikatorerna bestod av: generell fysisk aktivitet, deltagande i organiserad sport, 

aktiv lek, aktiv transport, stillasittande beteende, familj och kamrater, politiska strategier och 

investeringar samt skola, samhälle och den fysiska miljön. De påvisar att den fysiska aktiviteten 

hos barn i Nordamerika sjunker från och med att de börjar skolan. Vidare nämns att undantag 

finns, där Irland lyfts fram. 
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I tillägg till de studier i större skala, genomför Folkhälsomyndigheten en studie om hälsovanor 

hos skolbarn på nationell nivå (Folkhälsomyndigheten, 2014). Den har genomförts i Sverige 

sedan läsåret 1985/1986. Studien är del i ett större projekt som samordnas av WHO och 

genomförs i ett fyrtiotal länder världen över. Studien bygger på en enkätundersökning rörande 

barns hälsovanor samt fysiska aktivitet. Undersökningen genomförs var fjärde år och riktar sig 

till barn i åldrarna 11, 13 och 15. Den senaste undersökningen från 2013/2014 visade att endast 

17,3 procent av 11-åringarna, 12,1 procent av 13-åringarna och 12,9 procent av 15-åringarna 

uppnådde rekommendationerna på 60 minuters daglig fysisk aktivitet (ibid.). 

 

Folkhälsomyndigheten (2019) publicerade 2019 en rapport om barn och ungdomars 

rörelsemönster kopplat till fysisk aktivitet. I studien utrustades 11-, 13- och 15-åringar utifrån ett 

nationellt urval med en aktivitetsmätare. Mätaren mätte deltagarnas rörelser mellan klockan 

07:00 och 23:00 under en vecka. I studien observerades att barnen var mer fysiskt inaktiva på 

helger än på vardagar (fem procentenheters skillnad). Tiden som barnen spenderade i skolan 

(vardagar kl. 8–16) bidrog med mer än en tredjedel av veckans totala fysiska aktivitet. Men 

också att 11-åringar rörde på sig mer än både 13- och 15-åringarna. 11-åringarna var inaktiva 67 

procent utav tiden, kontra 75 procent för 15-åringarna (ibid.). 

 

Det ska poängteras att definitionen av vad som faktiskt menas med fysisk aktivitet, eller 

inaktivitet, kan variera. WHO (2011, s. 160) definierade i en publikation om icke-smittsamma 

sjukdomar otillräcklig fysisk aktivitet för vuxna som “…less than 5 times 30 minutes of moderate 

activity per week, or less than 3 times 20 minutes of vigorous activity per week, or equivalent.”. 

Nu berör den vedertagna definitionen från WHO (2010b, s. 8) istället frågan om tillräcklig fysisk 

aktivitet och är uppdelad i tre kriterier: ”150 minutes of moderate-intensity physical activity per 

week”, eller ”75 minutes of vigorous-intensity physical activity per week”, eller ”an equivalent 

combination of moderate- and vigorous-intensity activity”. Med tillräcklig fysisk aktivitet menas 

alltså att en vuxen person mellan 18 och 64 år uppnår någon av ovanstående kriterier. För barn i 

åldrarna 5–17 definieras rekommendationen om fysisk aktivitet enligt WHO (2010b, s. 7) som 

“…should accumulate at least 60 minutes of moderate to vigorous-intensity physical activity 

daily.”. Även ”Nordic Nutrition Recommendations” från 2012 (Nordic Council of Ministers, 

2014) har implementerat rekommendationerna för barn om minst 60 minuters aktivitet med 

måttlig till hög intensitet från WHO. 

 

Idag finns det i Sverige inte några tydliga bestämmelser med syfte att begränsa stillasittandet för 

barn. Yrkesföreningar för fysisk aktivitet (YFA) har dock tagit fram en rekommendation om 

daglig fysisk aktivitet för barn och ungdomar. Definitionen är snarlik de globala 

rekommendationerna för barn från WHO. Enligt YFA bör fysisk aktivitet uppmuntras och 

tillgängliggöras för yngre barn (0–5 år), och för äldre barn och ungdomar (6–17 år) finns det råd 

om en total daglig pulshöjande fysisk aktivitet om minst 60 minuter. Tre gånger i veckan bör 

barn och ungdomar i åldern 6–17 även utföra en fysisk aktivitet av hög intensitet som ger en 

påfallande ökning av puls och andning (Berg et al., 2016). Problematiken med bristen på fysisk 

aktivitet har uppmärksammats både nationellt och internationellt. Således beslutade WHO:s 

medlemsländer under 2013 års Världshälsoförsamling om att anta en gemensam global 

målsättning om att försöka minska den globala fysiska inaktiviteten med tio procent innan år 

2025. Detta som ett led i erkännandet av det starka förhållandet mellan fysisk aktivitet och den 

mentala och fysiska hälsan (WHO, 2013). 
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2.2 Ojämlikhet kopplat till hälsa 

Utöver bristen på fysisk aktivitet och dess påverkan på välbefinnandet hos människor finns också 

en jämlikhetsaspekt kopplat till hälsa då den fysiska aktiviteten kan skilja sig åt mellan individer 

utifrån sociodemografiska faktorer. WHO (2014) visade att andelen fysiskt inaktiva män var 

lägre än motsvarande hos kvinnor. Det gällde i alla regioner världen över. Detsamma framkom i 

WHO:s rapport för 2016 för de flesta av de 168 analyserade länderna (WHO, 2018). WHO 

(2014) visade med siffror för 2010 att det fanns ett liknande mönster beträffande barn och 

ungdomar. Omkring 84 procent av flickorna i åldern 11 till 17 nådde inte upp till 

rekommendationen om 60 minuters daglig fysisk aktivitet. För pojkarna i samma åldersgrupp var 

siffran 78 procent (WHO, 2016). Även i Sverige fanns en liknande skillnad mellan pojkars och 

flickors fysiska inaktivitet för åldersgruppen 11–17: - 2010 var det 87–90,6 procent av flickorna 

som inte rörde på sig tillräckligt i Sverige, medan ekvivalenten för pojkar var 81–85,4 procent 

(WHO, 2014). 

 

Även i Folkhälsomyndighetens enkätstudie om hälsovanor hos skolbarn i åldrarna 11, 13 och 15 

år i Sverige från 2013/2014 framkom en skillnad mellan pojkar och flickor (Tabell 1) 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). 

 
Tabell 1. Andel barn (i procent) som uppfyller rekommendationerna om daglig fysisk aktivitet utifrån kön hos 11-, 

13- och 15-åringar. Data från Folkhälsomyndighetens enkätstudie om hälsovanor hos skolbarn från läsåret 

2013/2014 (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Åldersgrupper Pojkar Flickor Skillnad 

11 år 21,4 13,1 8,3 

13 år 14 10,2 3,8 

15 år 15,2 10,5 4,7 

 

I alla tre åldersgrupperna var pojkar alltså mer aktiva än flickor (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Som en fortsättning till ovan nämnda studie utförde Gymnastik- och Idrottshögskolan i 

Stockholm (GIH) på uppdrag av Folkhälsomyndigheten en liknande studie, men i tillägg 

utrustades barn med aktivitetsmätare. I rapporten framkom att den fysiska inaktiviteten steg med 

barnens ålder, men också att pojkar var mer aktiva än flickor i alla tre åldersgrupper (11-, 13- 

och 15-åringar) (Folkhälsomyndigheten, 2019-). Att flickor generellt är mindre aktiva än 

jämnåriga pojkar, men också att den fysiska inaktiviteten stiger med åldern är något som även 

tidigare dokumenterats med hjälp av accelerometer i Stockholms län (Marcus et al., 2009). 

Studier från andra länder visar på liknande skillnader mellan pojkar och flickor. Pavelka et al. 

(2017) visade i en studie om aktiv transport hos skolbarn i åldrarna 11–15 i Tjeckien för åren 

2006, 2010 och 2014 att pojkar var mer benägna att cykla till skolan jämfört med flickor. Därtill 

att den allmänna fysiska aktiviteten sjönk mellan 2006 och 2014, likväl som aktiviteten hos både 

pojkar och flickor. Studier rörande Sverige där stegräknare använts för att mäta den fysiska 

aktiviteten för 7- till 9-åriga barn mellan åren 2000 och 2006 visar på en ökning i aktivitet 

(Raustorp & Ludvigsson, 2007). Dock visar en liknande studie för barn i åldern 13–14 på en 

icke-signifikant förändring mellan åren 2000 och 2008 (Raustorp & Ekroth, 2010). 

 

Det är inte bara när det kommer till frågan om kön som det går att utröna skillnader i fysisk 

aktivitet. Det finns även ett samband mellan socioekonomiska variabler och fysisk aktivitet, eller 

inaktivitet. Studier har visat att socioekonomi kan vara en viktig påverkande faktor i frågan om 

hälsa och välbefinnande, både för vuxna och barn.  
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Socioekonomiska faktorer som undersöks är bland annat yrke, inkomst och utbildningsnivå. 

Sambandet mellan socioekonomi och hälsa är inte enbart begränsat till de vuxna då barnen växer 

upp i samma miljö, och det finns indikationer på att barn som växer upp i en ohälsosam miljö 

löper större risk att leva ohälsosamt eller drabbas av hjärt- och kärlsjukdomar som vuxen 

(Huurre, Aro & Rahkonen, 2003; Pollitt, Rose & Kaufman, 2005). Sambandet mellan 

socioekonomi och hälsa är väl etablerat. En omfattande studie om hjärt- och kärlsjukdomar i 

Finland initierades 1980. Därefter har det skett regelbundna uppföljningar på studien (1983, 

1986, 1989, 1992, 2001, 2007 och 2011/2012). Studien har bland annat kunna visa att personer 

vars föräldrar hade en lägre socioekonomisk status (lägre utbildningsnivå och inkomst) löpte en 

högre risk att drabbas av, eller dö i förtid på grund av, hjärt- och kärlsjukdomar (Vähämurto et 

al., 2019). När Yang, Telama & Laakso (1996) utvärderade samma studie för 1992 års data, gick 

det att notera att pappans utbildningsnivå påverkade 9-åriga pojkars fysiska aktivitet. Om fadern 

hade en högre utbildningsnivå, så deltog deras söner mer i fysisk träning än pojkar med lägre 

utbildade pappor. Vidare kunde det visas att det fanns ett samband mellan pappor från gruppen 

med högst social status och en högre benägenhet för 9- till 12-åriga flickor att träna. 

 

I andra studier har moderns utbildningsnivå använts som mått på socioekonomisk status 

(Timperio et al., 2004). Bergman et al. (2008) däremot använde sig av fler sociodemografiska 

faktorer när de studerade korrelationen mellan faktorer såsom ålder, BMI (Body Mass Index), 

civilstånd, sysselsättning, utbildningsnivå, inkomst och bostadsortens storlek på andelen av den 

svenska befolkningen (18–74 år) som var tillräckligt fysiskt aktiva. Även Dėdelė et al. (2019) 

använde fler faktorer relaterat till socioekonomi, demografi och hälsotillstånd när de undersökte 

kopplingen mellan fysisk aktivitet, säsongsrelaterad transport och socioekonomiska faktorer i 

urbana områden. Faktorer såsom ålder, kön, civilstånd, om de hade barn, utbildningsnivå, 

sysselsättning, inkomst, om respondenterna hade bil, BMI och tobaks- och alkoholkonsumtion, i 

tillägg till frågor om deltagarnas dagliga fysiska aktivitet i sin studie. Kwaśniewska et al. (2010) 

inkluderade även faktorer som fysisk aktivitet på fritiden och inom yrket samt storlek på 

bostadsort. De använde även faktorer som ålder, inkomst, civilstånd och utbildningsnivå samt 

rökning, i sin studie om sambandet mellan sociodemografiska faktorer och fysisk aktivitet 

kopplat till pendling till och från arbetet bland personer i åldrarna 20–74 i Polen. 

 

När kopplingen mellan fysisk aktivitet, säsongsrelaterad transport och socioekonomiska faktorer 

undersöktes i Kaunas, Litauen framkom det att arbetslösa i högre grad förekom i gruppen av de 

som uppnådde rekommendationerna om tillräcklig daglig fysisk aktivitet än personer med 

sysselsättning. Vidare var det främst personer med bil och rökare som var förknippade med 

nivåer av icke-tillräcklig daglig fysisk aktivitet. Det gällde både under sommartid och vintertid. 

Därutöver var det främst personer utan sysselsättning och som inte ägde någon bil som förekom i 

gruppen som rörde på sig tillräckligt under vintertid. Säsongen (vinter kontra sommar) visade på 

signifikans för påverkan gällande fysik aktivitet. Likaså sysselsättning då arbetslösa var nästan 

tre gånger mer benägna att uppnå rekommendationerna om tillräcklig daglig fysisk aktivitet 

under sommaren och drygt två gånger mer benägna under vintern i jämförelse med personer med 

sysselsättning (Dėdelė et al., 2019).  

 

Därutöver har en studie visat att personer bosatta i större tätorter i Polen var mer benägna att inte 

använda aktiva transportsätt när de pendlade till arbetet. Det gällde också personer som innehade 

universitetsutbildning, hög inkomstnivå och låg grad av fysisk aktivitet inom yrket.  
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Likväl som både kvinnor och män. Författarna tillägger att aktiva transportsätt vid pendling 

generellt inte är vanligt i Polen. Omkring 36 procent av deltagarna i studien, varav 42 procent av 

kvinnorna och 30 procent av männen, var fysiskt aktiva pendlare (Kwaśniewska et al., 2010). 

Hos den vuxna befolkningen (18–74 år) i Sverige är det främst personer yngre än 35 år som är 

mer benägna att uppnå en tillräcklig nivå av daglig fysisk aktivitet. Storleken på bostadsorten 

spelar också in i Sverige. Personer i mindre orter är mer benägna att vara fysisk aktiva. Det gäller 

också för personer med hög eller mycket hög självuppskattad hälsa. Däremot förefaller kvinnor 

generellt vara mindre benägna att nå upp till målen för fysisk aktivitet. Detsamma gäller för 

personer med universitetsutbildning. Ett samband mellan fysisk aktivitet och höginkomsttagare 

kan dock inte styrkas (Bergman et al., 2008). 

 

Rörande barn och fysisk aktivitet visade Timperio et al. (2004) att 5–6 åriga pojkar från 

Australien med högutbildade mödrar tenderade att gå eller cykla till både skola, parker och 

lekplatser i högre utsträckning än jämnåriga med medelhögutbildade mödrar. Dock gick och 

cyklade 5–6 åringar med lågutbildade mödrar oftare till vänners bostäder än andra pojkar. 

Beträffande 10- till 12-åringar gick det också att notera skillnader utifrån moderns 

utbildningsnivå. Flickor med högutbildade mammor gick oftare till skolan än flickor med 

medelhögutbildade mödrar. Medan pojkar med högutbildade mammor oftare använde sig av 

aktiva transportsätt till kollektivtrafiken än jämnåriga med lågutbildade mammor. Vidare 

presenterade Drenowatz et al. (2010) när de studerade kopplingen mellan socioekonomi och 

fysisk aktivitet hos barn i åldrarna 8 till 11, att det fanns indikationer på att barn med lägre 

socioekonomisk status generellt var mindre fysiskt aktiva än barn med högre socioekonomisk 

status. Därtill att stillasittande tydligt var kopplat till grupper med lägre inkomst, som dessutom 

rapporterade att de spenderade mer tid med tv-tittande 

 

I en sammanställning från WHO (2014) rörande icke-smittsamma sjukdomar med data från 2010 

steg andelen fysiskt inaktiva vuxna med landets inkomstnivå. Studien visade även på större andel 

fysiskt inaktiva kvinnor än män. WHO delade in länder utifrån inkomst i fyra kategorier: låg; 

lågmedel; övremedel samt hög inkomst. Förekomsten av otillräckligt fysisk aktiva vuxna var 

cirka hälften i låginkomstländer (17 procent) i jämförelse med höginkomstländer (33 procent). 

Ytterligare visar rapporten att omkring 28 procent av kvinnorna i övremedelinkomstländer var 

otillräckligt fysisk aktiva utifrån WHO:s rekommendationer. Motsvarande siffra för män var 

cirka 23 procent. I höginkomstländer var det ungefär 34 procent av kvinnorna som var 

otillräckligt fysisk aktiva samtidigt som siffran för män för cirka 25 procent. Vidare visar 

Guthold et al. (2018) att skillnaden mellan låg- och höginkomstländer inte hade minskat år 2016 

då förekomsten av otillräckligt fysisk aktiva vuxna i höginkomstländer var mer än det dubbla i 

jämförelse med låginkomstländer, 37 procent i höginkomstländerna kontra 16 procent i 

låginkomstländerna. Enligt Ferriera et al. (2007) kan familjers inkomst vara en bra indikator för 

att studera fysisk aktivitet hos barn och ungdomar då det ofta finns en korrelation mellan de två. 

Vidare menar de att det ofta finns en positiv korrelation mellan barn och ungdomars fysiska 

aktivitet samt tid spenderad utomhus, policys relaterade till fysisk aktivitet från skolan, faderns 

nivå av fysisk aktivitet, stöd från närstående, moderns utbildningsnivå och skolnärvaro om 

personen studerar vid en icke-yrkesinriktad skola. 
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2.3 Aktiv transport och den fysiska miljön kopplat till hälsa 

Aktiv transport kan beskrivas som ett transportsätt där en person transporterar sig genom att vara 

fysiskt aktiv. Exempel på det kan vara att gå, springa, åka skateboard, åka inlines eller att cykla 

(Faskunger, 2008). I denna uppsats syftar aktiv transport på gång och cykling. Fysisk aktivitet 

kan ha en positiv effekt på människors hälsa och välbefinnande (Faskunger, 2008). Det gäller 

vuxna men också barn och ungdomar (se avsnitt 2.1). I likhet med nivåerna för den allmänna 

fysiska aktiviteten finns det studier som visar på att nivåerna av aktiva transporter också sjunker i 

flera länder (e.g. Pooley & Turnbull, 2000; McDonald, 2007; Buliung, Mitra & Faulkner, 2009; 

Grize et al., 2010). 

 

Johansson, Laflamme & Hasselberg (2011) studerade svenska barns vanor beträffande aktiv 

transport till och från skolan. Barnen var i åldrarna 11, 13 och 15. De visade att nivåerna för 

svenska barn som transporterade sig aktivt till och från skolan generellt var höga (cirka 63 

procent). Vidare fann Chillon et al. (2010) i sin studie att cirka 68 procent av svenska barn tog 

sig till skolan med aktiva transportmedel. 

 

Trafikverket är den myndighet i Sverige som ansvarar för och planerar infrastrukturen i landet. 

De skickar vart tredje år ut en nationell enkät för att samla in information om säkerheten utmed 

barns skolväg. Barnens föräldrar får svara på frågor om deras barns resväg till och från skolan, 

men också på frågor om hur de uppfattar att säkerheten är utmed skolvägen. Enkäten visade att 

cirka 53 procent av barnen gick eller cyklade till skolan (Trafikverket, 2012). Den siffran står i 

viss diskrepans till de siffror som Chillon et al. (2010) och Johansson, Laflamme & Hasselberg 

(2011) presenterat. Generellt är siffrorna i Sverige dock högre än uppmätta nivåer i exempelvis 

Australien (Merom et al. 2006), USA (McDonald, 2007; Lu et al., 2015), Kanada (Buliung, 

Mitra & Faulkner, 2009), Estland (Chillon et al., 2010), Norge (Kolbenstvedt, 2014) och 

England (Department for Transport, 2019). Det ska tilläggas att andelen barn i England som går 

eller cyklar till skolan är relativt hög (81 procent och 89 procent för barn 5–10 år respektive 11–

16 år under 2018) för avstånd kortare än en engelsk mil (cirka 1,61 kilometer) (Department for 

Transport, 2019). 

 

Nivåerna i Sverige är också generellt lägre än tidigare uppmätta nivåer för aktiv transport i 

exempelvis Kina (Tudor-Locke et al., 2003), Danmark (Andersen et al., 2009; Østergaard et al., 

2012), Schweiz (Grize et al., 2010) och Nederländerna (Dessing et al., 2014; Burghard et al., 

2016; Takken, de Jong & Dutch Physical Activity Report Card Study Group, 2018). För en 

sammanställning av procentsatser rörande andelen barn som använder sig av aktiva 

transportmedel se Figur 1 och Tabell 2. Värt att notera är att studierna inte är utförda på ett 

homogent sätt och att deltagande barn och ungdomar är i olika åldrar, men siffrorna kan ändå ge 

en antydan om det generella mönstret gällande barns transportvanor i olika delar av världen. 
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Figur 1. Ett diagram som visar en uppskattad andel (i procent) av barn som använder aktiva transportsätt till och 

från skolan i olika länder. (Källor: Merom et al., 2006; Andersen et al., 2009; Østergaard et al., 2012; Department 

for Transport, 2019; Department for Transport, 2019; Chillon et al., 2010; Buliung, Mitra & Faulkner, 2009; 

Tudor-Locke et al., 2003; Dessing et al., 2014; Burghard et al., 2016; Takken, de Jong & Dutch Physical Activity 

Report Card Study Group, 2018; Kolbenstvedt, 2014; Grize et al., 2010; Chillon et al., 2010; Johansson, Laflamme 

& Hasselberg, 2011; Trafikverket, 2012; McDonald, 2007; Lu et al., 2015). 

 
Tabell 2. En sammanställning av procentsatser rörande uppskattad andel barn som använder aktiva transportsätt 

till och från skolan i olika länder. 

Land 
Uppskattad andel barn som 

använder aktiva transportsätt 
Källa 

Nederländerna (12–17 år) 96 % Burghard et al., 2016 

Nederländerna (12–17 år) (36 % för 4–11 år) 90 % Takken, de Jong & Dutch Physical Activity 
Report Card Study Group, 2018 

Kina (6–18 år) 84 % Tudor-Locke et al., 2003 

Danmark (12–16 år) 83 % Østergaard et al., 2012 

Nederländerna (6–11 år) 79 % Dessing et al., 2014 

Danmark (15–19 år) 76 % Andersen et al., 2009 

Schweiz (6–14 år) 71 % Grize et al., 2010 

Sverige (9–10 & 15–16 år) 68 % Chillon et al., 2010 

Sverige (11-, 13- & 15 år) 63 % Johansson, Laflamme & Hasselberg, 2011 
Estland (9–10 & 15–16 år) 56 % Chillon et al., 2010 

Norge (6-, 9- & 15 år) 56 % Kolbenstvedt, 2014 

Sverige (6–15 år) 53 % Trafikverket, 2012 

England (5–10 år) 51 % Department for Transport, 2019 

Australien, New South Wales (5–12 år) 46 % Merom et al., 2006 

England (11–16 år) 43 % Department for Transport, 2019 

Kanada, GTA (11–13 & 14–15 år) 42 % Buliung, Mitra & Faulkner, 2009 
USA, Texas (9–10 år) 18 % Lu et al., 2015 

USA (5–18 år) 13 % McDonald, 2007 
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Vidare visar Johansson, Laflamme & Hasselberg (2011) att den aktiva transporten till och från 

skolan hos barn i Sverige sjunker med åldern. De konkluderade att nivåerna successivt sjönk för 

åldersgrupperna 11-, 13-och 15-åringar, samtidigt som nivåerna för andelen som använde sig av 

kollektivtrafik stegvis ökade för samma åldersgrupper. Dessutom visade studien på en trend där 

barn bosatta i lägenheter använde sig av aktiva transportsätt i högre utsträckning än barn bosatta i 

villor. Därutöver visade studien att barn med föräldrar med en lägre inkomst och som var bosatta 

i urbana områden använde sig av aktiva transportmedel mer än barn vars föräldrar hade en högre 

inkomst, dessa även boende i urbana områden. 

  

Aktiv transport är ett aktuellt ämne och i Sverige pågår projekt för att främja valet av aktiva 

transportsätt. Ett exempel är pilotprojektet ”aktiva skoltransporter – ett steg på vägen” vilket är 

ett samarbete mellan Luleå tekniska universitet (LTU) och Luleå kommun (Lindqvist & Rutberg, 

2016). Projektet har lett till flera publikationer. Däribland en som lyfter fram motivation och 

information riktat både till barn och deras föräldrar som en viktig aspekt för att få barn att cykla 

under vinterförhållanden i Sverige. I tillägg lyfts vikten av barns självständighet som en nyckel 

till att få barn att använda sig av aktiva transportsätt (Lindqvist et al., 2019). 

 

Fysisk aktivitet och aktiva transportsätt är också ett angeläget ämne i Danmark. Diskussionen där 

berör bland annat frågan om vilken ålder det är lämpligt att barn cyklar till och från skolan på 

egen hand, men också förhållningssätt och vad som är kutym för cykeltrafikanter. Det finns 

också ett råd som behandlar frågor som delvis berör cykeltrafikanter i Danmark kallat ”Rådet for 

sikker trafik”. De publicerar bland annat rapporter beträffande barn och trafiksäkerhet, såsom 

Mogensen (2009). Rådet är också kopplade till det danska ”Transport- og Bygningsministeriet”. 

De samarbetar också med andra aktörer såsom kommuner, polisen och intresseorganisationer 

(Transportministeriet, 2010). En av dessa aktörer utgörs av en icke-politisk intressegrupp kallad 

”Cyklistforbundet” (DCF), som bland annat arbetar med kampanjer för att främja cyklandet hos 

barn i Danmark. En av kampanjerna heter ”Alle börn cykler”, vilken genomförts årligen sedan 

2002. År 2016 var det omkring 65 000 deltagande barn. Resultatet av kampanjen kan bidra till 

samhällsekonomiska vinster, i vart fall under perioden som kampanjen pågår (Benn, 2017). Även 

i Nederländerna har arbetet med att främja cykling pågått under längre tid och det anordnas en 

mängd projekt i syfte att öka andel som väljer cykeln framför bilen (Faskunger, 2008). 

 

Klobenstvedt (2014) har gått igenom kampanjer med fokus på aktiva transportsätt och barn, men 

också undersökt vilka effekter de har haft. Lyckade kampanjer vittnar om att särskilt viktiga 

faktorer utgörs främst av politiskt stöd, lokala åtgärder, bred marknadsföring, samarbete med en 

bred uppsättning av partners på olika nivåer samt ideella och engagerade krafter som brinner för 

frågan. Även kontinuitet beskrivs som centralt i lyckade kampanjer. Det är också tätt förknippat 

med engagemang då ett flerårigt arbete ofta bidrar till att göra personer mer hängivna till 

kampanjer och att bygga ett större och tätare nätverk av kontakter, sponsorer och 

samarbetspartners. I tillägg till ovannämnda faktorer är förändringar av den fysiska miljön det 

som framhålls som den viktigaste insatsen för att främja fysisk aktivitet (ibid.). Vidare visade 

Malmberg (2005) i en utvärdering av den Europeiska Mobilitetsveckan 2004 i Sverige att 

kommuner med mindre resurser fann det utmanande med en nationsomfattande kampanj av 

sådant slag. De kunde ha svårt att implementera nödvändiga insatser, problem med att arbeta 

långsiktigt och i vissa fall problem med att ens delta. 
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En bidragande anledning till att allt fler använder sig av fordonsbundna transporter kan kopplas 

till den fysiska och bebyggda miljön genom olika former av samhällsplaneringsstrategier och 

utformande av infrastruktur (Braza, Shoemaker & Seeley, 2004; Timperio et al., 2004; Timperio 

et al. 2006; Faskunger, 2007; Hamilton-Baillie, 2008; Ivan, Garrick & Hanson, 2009; Sharpe & 

Tranter, 2010; Gustat et al., 2015; Everett Jones & Sliwa, 2016). Personer boende i stadsdelar 

eller bostadsområden som underlättar gång och cykling är generellt mer fysiskt aktiva än 

individer bosatt i områden som anses vara mer svårframkomliga. Vidare kan det vara lönsamt ur 

ett samhällsekonomiskt perspektiv att investera i insatser för att gynna aktiv transport. I 

förlängningen kan en högre grad av fysisk aktivitet potentiellt leda till lägre kostnader för 

sjukvården om det allmänna hälsotillståndet hos befolkningen är bättre (Faskunger, 2007). 

Vidare kan det även leda till ett bättre klimat både lokalt och följaktligen även globalt om färre 

människor väljer bort bilen och istället använder sig av fossilfria alternativ. Framför allt när det 

kommer till transport på kortare avstånd (Faskunger, 2007). 

 

Det är konstaterat att det finns en skillnad i hur vuxna transporterar sig i staden jämfört med barn 

och ungdomar. Vuxna förefaller exempelvis att vara mer påverkade av restiden och där är en 

smidig transport prioriterad. Barn däremot tycks var mer benägna att välja aktiva transportsätt 

om säkerheten utmed färdvägen är tillfredställande. Där ett exempel kan var om de slipper att 

korsa högt trafikerade vägar (Timperio et al., 2006). Det skulle kunna beskrivas som att det finns 

en skillnad i hur den fysiska miljön påverkar barns rörelser i staden i jämförelse med vuxna. 

Därutöver kan ett mönster uttydas för hur barn förhåller sig till den bebyggda miljön när det 

kommer till aktiva transportsätt. Braza, Shoemaker & Seeley (2004) visade i sin studie rörande 

Kalifornien, USA, att det fanns ett samband mellan barn och ungdomar som gick eller cyklade 

till och från skolan och tätbebyggda stadsdelar. De kunde också visa att det fanns en korrelation 

mellan mindre skolor i studieområdet och aktiv transport. Dock visade inte studien på ett 

samband mellan aktiv transport och antalet gatukorsningar (ibid.). Därtill finns ett samband 

mellan uppfattningar om det lokala närområdet och påverkan på barns fysiska aktivitet bland 

barn och ungdomar. Exempelvis kan uppfattningen av sitt närområde påverka benägenheten att 

gå eller cykla hos barn (Timperio et al., 2004). 

 

Vidare påverkar uppfattningen om den fysiska miljön hos barns föräldrar om deras barn 

använder sig av aktiva transportsätt. Pojkar vars föräldrar uppfattar att det finns en brist på 

trafikljus och korsningar i närområdet är förknippade med en lägre sannolikhet för att gå eller 

cykla. För flickor är däremot föräldrarnas uppfattning om flickorna behövde korsa flera vägar för 

att nå lekplatser förknippat med en lägre sannolikhet att gå eller cykla. Dessutom finns ett påvisat 

samband mellan flickors egna uppfattning om en brist på parker eller idrottsplatser nära hemmet 

och en lägre sannolikhet att gå eller cykla (Timperio et al., 2004). Därutöver påverkar karaktären 

av området kring skolan barn och ungdomars vanor gällande transport till skolan. Sannolikheten 

att elever tar cykeln eller går till skolan är högre vid skolor belägna i förorter eller urbana miljöer 

jämfört med skolor i rurala områden i USA. Dessutom är det mer sannolikt att barn använder sig 

av aktiva transportsätt till skolan om skolan har en vakt vid korsningar vid skolan, om skolan har 

cykelställ eller om skolan uppmuntrar elever att gå eller cykla genom att dela ut sponsrat 

material till eleverna eller familjer som transporterar sig aktivt till skolan. Vidare finns det 

indikationer på att barn som är bosatta nära skolan ändå tar bussen till skolan i USA. En 

anledning till det skulle kunna vara en bristfällig säkerhet utmed skolvägen för barnen (Everett 

Jones & Sliwa, 2016).  
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Sharpe & Tranter (2010) har undersökt kopplingen mellan den fysiska miljön och barns 

möjlighet att individuellt röra sig i staden. De menar att barn i större utsträckning bör tas med i 

beaktning när staden planeras och utvecklas. Vidare menar de att det är av vikt att se på 

samhällsplaneringen ur ett holistiskt perspektiv där både vuxna och barn är en del av staden och 

om den ena parten tas i beaktning behöver det inte utesluta att den andra också finns med i 

planeringen av den fysiska miljön. Exempel som lyfts fram där bägge parter är involverade är till 

exempel en minskning av biltrafikens hastighet för att göra staden säkrare och mer tillgänglig för 

både barn och vuxna. Dessutom att planera säkrare vägar till och från skolor för att möjliggöra 

aktiv transportsätt för barn i en större utsträckning (ibid.). 

 

För att analysera om säkerhets- och miljömässiga egenskaper i skolors omgivning kan vara 

kopplat till gång- och cykeltrafik kan olika typer av analyser genomföras. Ett tillvägagångssätt 

kan vara att poängsätta omgivningen kring skolorna utifrån en rad olika attribut kopplade till 

vägnätverket. Attribut såsom typ av gångväg, om det finns hinder på vägen, vägars 

hastighetsbegränsning, antal utfarter, signalljus eller dylikt vid korsningar, beräkna tillgänglig 

skugga, tillgänglighet av cykelfält samt tillgänglighet till kollektivtrafik. Användandet av en 

sådan metod har visat att skolor i områden med fördelaktiga värden utifrån säkerhetssynpunkt 

relaterat till cykel och gång också har högst andel barn som använder sig av aktiva transportsätt 

(Gustat et al., 2015). 

 

När ungdomars transportvanor studerades i norra Belgien visades det sig att sociala strukturer 

hade ett samband med gång till skolan och en hög bostadstäthet var förknippad med att gå till 

exempelvis fritidsaktiviteter. Rörande cykling till skolan var det också förknippat med sociala 

strukturer men också en högre upplevd självständighet (Verhoeven et al., 2016).  

 

Förändringar i den fysiska miljön är generellt mer permanenta än andra typer av insatser såsom 

informationsspridning och kampanjer för att främja fysisk aktivitet. Således har förändringar av 

exempelvis infrastruktur för att främja fysisk aktivitet en större potential att ha långsiktiga 

implikationer på människors levnadsvanor i allmänhet och deras fysiska aktivitet i synnerhet. 

Samtidigt finns det ett värde i att kombinera insatser för att om möjligt uppnå synergieffekter av 

olika typer av insatser. Dels insatser fokuserade på individen, dels åtgärder för att förbättra den 

fysiska och sociala miljön (Faskunger, 2007). Bergman et al. (2008) pekar också på att det är en 

kombination av insatser riktade mot individen, den sociala miljön, den fysiska miljön 

tillsammans med politiska beslut som troligtvis är lösningen för att uppnå en högre grad av 

fysisk aktivitet hos befolkningen. Dessutom att de insatser som genomförs bör utföras med 

hänsyn till ett långsiktigt perspektiv. Handy et al. (2002) menar att det är av vikt att forma våra 

städer på ett sätt som främjar gång- och cykeltrafik i staden. Det för att i förlängningen bidra till 

att skapa livligare samhällen med en aktivare och hälsosammare befolkning. Rumsliga analyser 

kan vara ett verktyg för att ta ett steg i riktning mot detta. 

 

I rapporten om barns skolväg från Trafikverket (2012) visade det sig att omkring 59 procent av 

barnen hade mindre än två kilometers resväg till sin skola. Vidare uppfattade omkring hälften 

(46 procent) av barnen att vägen till och från skolan var osäker. Den vanligaste anledningen till 

att föräldrarna skjutsade barnen till och från skolan var utifrån praktiska skäl, till exempel att 

skolan ligger nära arbetet, och därefter på grund av farlig trafik utmed resvägen. Rörande frågan 

om trygghet var det mer än en fjärdedel (27 procent) som upplevde vägen till skolan som otrygg. 



 
 

15 
 

I likhet menar Faskunger (2007) att frågan om trygghet är väsentligt för att både barn och vuxna 

ska välja aktiva transportsätt. Åtgärder som nämns för att öka tryggheten i trafiken är till 

exempel sänkt trafikhastighet, bättre belysning och separerade fält för olika färdmedel (gång, 

cykel och biltrafik). Åtgärderna som Faskunger (2007) föreslår är i linje med vad Forward 

(1998) också förslog i en studie om beteende gällande transportsätt hos invånare i Göteborg. I 

tillägg nämns bland annat ett utbyte av parkeringsplatser för bil mot cykelparkering i staden, 

tillhandahållande av cyklar från arbetsgivare samt uppmuntring till samåkning som åtgärder för 

att försöka nå ett skifte kring hur människor rör på sig i staden. 

 

Vidare lyfter Faskunger (2007) skolvägen som ett av de viktigaste tillfällena för barn och 

ungdomar att röra på sig, men också ett sätt att implementera en vana av fysisk aktivitet. En 

förutsättning för det är inte bara en uppfattad trygghet utan också att omgivningen i realiteten är 

säker. Miljöförvaltningen i Stockholms stad (2007) nämner i sin kartering av barns tillgång till 

lekområden, att 200 meter är den räckvidd som ett barn i åldern 6–12 kan anses ha i sin 

omgivning. De nämner också att i den uppskattningen av avståndet bör trafikbarriärer tas i 

beaktning. Därtill benämns 1000–1500 meter som en rimlig räckvidd för en vuxen och frisk 

fotgängare. Ett barn i vuxet sällskap kan således antas kunna gå den sträckan. 

 

Regeringen lämnade under 2008 en proposition (Prop. 2008/09:93) beträffande mål och riktlinjer 

för transport till Sveriges Riksdag och 2009 antog riksdagen propositionen för de 

transportpolitiska målen. De består i huvudsak av tre delar, varav det första är ett övergripande 

mål. Det syftar till en generell och långsiktig plan där det ska garanteras att Sveriges medborgare 

och företag ska kunna ha ett fungerande och hållbart transportsystem även i framtiden, som 

dessutom ska vara effektivt ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Den andra delen utgörs av ett 

funktionsmål. Funktionsmålet syftar till att Sveriges transportsystem ska vara tillgängligt för alla 

av landets medborgare. Det ska var konstruerat på ett sådant sätt att det ska ge alla en 

grundläggande tillgänglighet till landets infrastruktur oavsett vart i landet en bor. Det syftar även 

till att transportsystemet ska vara jämställt för både kvinnor och män, likväl som för personer 

med funktionsnedsättning. Vidare ska det vara utformat på sådant sätt att det främjar barns 

säkerhet, men också så att det ökar rörelsefriheten för landets barn. Den tredje delen utgörs av ett 

hänsynsmål. Hänsynsmålet avser bland annat att transportsektorn ska bli mer energieffektiv och 

på sikt även bryta beroendet av fossila bränslen. På så sätt kan transportsektorn medverka till att 

Sverige når miljökvalitetsmålet Begränsad klimatpåverkan, likväl som övriga miljökvalitetsmål. 

Vidare avser hänsynsmålet till en omstrukturering av transportsystemet för att främja människors 

hälsa och en fortsättning av säkerhetsarbetet mot att ingen person ska skadas eller omkomma i 

trafiken. Därutöver ska det nationella miljökvalitetsmålet God bebyggd miljö tas i beaktning. Det 

innefattar alltså indirekt hälsopåverkan såsom ohälsa orsakat av buller och luftföroreningar från 

trafiken. I tillägg ska ny teknik eftersträvas att användas i arbetet med att nå de transportpolitiska 

målen. Dessutom ingår en precisering av målen likväl som kontinuerliga uppföljningar och 

utvärderingar av arbetet (ibid.). 
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2.4 Geografisk metodik och nätverksanalys 

Geografisk metodik kan bland annat vara matematiska eller statistiska metoder som används för 

att undersöka och besvara geografiska frågeställningar utifrån ett rumsligt perspektiv. Det kan 

också inbegripa en kombination av mätning och modellering som verktyg för att beskriva och 

visualisera rumsliga företeelser och även göra analyser över tid (Unwin, 1996; Schabenberger & 

Gotway, 2017). Vidare kan kvantitativa metoder användas för att analysera små eller stora 

datamängder (Miller & Goodchild, 2015; Goodchild, 2016). Med utnyttjande av tekniska 

framsteg kan mer avancerade analyser också genomföras. Ett sådant exempel är användandet av 

geografiska informationssystem (GIS). Det är en geografisk metod som de senaste decennierna 

fått mer och mer inflytande. Geografiska informationssystem kan i kombination med spatiala 

data ge möjligheten att arbeta fram en tillfredställande analys ur planeringssynpunkt. Dai, Lee & 

Zhang (2001) ger ett exempel på där GIS bland annat kan användas i ett 

samhällsplaneringsarbete och vidare att det går att visualisera insamlade data av olika former. 

Användningsområden för GIS är vanliga inom samhällsplanering samt logistik- och 

transportsektorn (Bell & Lida, 1997; Dai, Lee & Zhang 2001; Loidl et al., 2016). En användbar 

geografisk metodik som kan tillämpas på bland annat fysisk planering och transportrelaterade 

frågor är användandet av så kallade nätverksanalyser. En sådan metodik i ett GIS grundar sig i 

grafteori och använder sig av Djikstras algoritm för att beräkna det kortaste avståndet mellan två 

givna noder (Dijkstra, 1959). I ett GIS är noderna digitala och sammanlänkande i ett nätverk av 

digitaliserade linjer (Figur 2). Noder utgör start och slutpunkt på linjerna, men de bestämmer 

också de topologiska förbindelserna mellan olika linjesegment i nätverket. Vidare kan segmenten 

innehålla en annan typ av punkter som justerar formen på linjerna. De punkterna kallas för 

vertexpunkter. 

 

 
Figur 2. Exempel på olika typer av simpla nätverk. En enkel förbindelse mellan linjer och noder, ett kretslopp 

bestående av linjer och noder samt ett nätverksträd uppbyggt av linjer, noder och vertexpunkter. Figur modifierad 

utifrån Bell & Lida (1997). 
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Linjerna i nätverket kan utgöras av till exempel vägar, gasledningar, migrationsleder för djur 

eller ett flodnätverk. I tillägg kan linjerna inneha egenskaper såsom hastighetsbegränsningar, 

begränsningar på kapacitet, information om riktning (som till exempel enkelriktade linjer) och 

impedans (friktion) (Figur 3). En sådan friktion kan vara egenskaper som avstånd, restid eller 

efterfrågan (Bell & Lida, 1997; Fischer, 2006; Loidl et al., 2016). 

 

 
Figur 3. En visualisering av ett simpelt nätverk. Det kan till exempel vara ett barns skolväg till två olika skolor där 

varje linje har en beräknad friktion utifrån en eller flera egenskaper. I detta nätverk har en resa utmed Länk 1 och 3 

lägre friktion än exempelvis en resa utmed enbart länk 2. Om fallet var så att endast längd beaktats som friktion 

hade Länk 2 varit vägen med lägst friktion. Figur modifierad utifrån Bell & Lida (1997). 

 

2.4.1 Tillämpning av geografisk metodik 

Geografisk metodik kan användas för att besvara ett brett spektrum av frågeställningar där både 

GIS och nätverksanalyser har en rad olika tillämpningsområden med en uppsjö av olika 

alternativ. Exempelvis visade Ray, Lehmann & Joly (2002) hur GIS, tillsammans med ett 

antagande om underlagsfriktion för amfibier, kunde modellera potentiella habitat för amfibier 

utifrån ett bevarandeperspektiv. Vidare visade McKay et al. (2013) samt Segurado et al. (2015) 

hur nätverksanalyser kan användas för att göra spatiala men också temporala analyser 

beträffande flodsystem. Därtill kan nätverksanalyser utföras på olika rumsliga skalor. Liu, Dai & 

Derudder (2016) utförde en analys på mindre skala när de analyserade ojämlikheter rörande 

tillgängligheten till transport i hela Sydostasien. Rybarczyk & Wu (2010) däremot genomförde 

en analys på stadsnivå. De använde sig av GIS, en multikriterieanalys och en nätverksanalys när 

de analyserade planeringsmetoder för cykelvägar i Milwaukee, USA. Atkinson et al. (1998) i sin 

tur visar på användandet av GIS och ett speciellt framtaget nätverksanalysverktyg för 

vattenledningsnätverk. På senare tid har GIS-analyser genomförts i kombination med data 

insamlad från mobilappar. García-Palomares, Gutiérrez & Mínguez (2015) genomförde en 

analys med hjälp utav geotaggade bilder i åtta stycken metropoler i Europa. Analysen var en 

rumslig jämförelse mellan turisters och lokalbefolkningens beteende. I analysen fick de fram så 

kallade ”hot spots” för de bägge grupperna som de sedan rumsligt kunde jämföra mot varandra. 
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Chen et al. (2018) genomförde också en analys med hjälp av en mobilapp. Men de undersökte 

istället hur människor använde sig av så kallad grön infrastruktur i Shenzhen, Kina. Människor 

kunde analyseras utifrån användandet av en mobilapp i kombination med GPS-information från 

deras mobiltelefoner. 

 

Ett vanligt område där GIS och/eller nätverksanalyser används är olika slags analyser beträffande 

grönområden, till exempel parker i städer. Oh & Jeong (2007) genomförde en analys av 

grönområden i Seoul, Sydkorea. De utförde en jämförelse mellan en så kallad buffertanalys och 

en nätverksanalys samt undersökte upptagningsområdet för stadens grönområden. En 

buffertanalys utgår ifrån en punkt, linje eller polygon där ett angivet avstånd definieras. Punkten, 

linjen eller polygonen utökas sedan efter det satta avståndet med ett euklidiskt avstånd, det vill 

säga fågelvägen. I en nätverksanalys tas istället hänsyn till vägnätverket och området expanderar 

således i förhållande till vägnätverket och eventuellt ytterligare bestämda regler. Comber, 

Brunsdon & Green (2008) undersökte också urbana grönområden med hjälp av en 

nätverksanalys i ett GIS. De undersökte dock skillnader i tillgänglighet till grönområden i 

Leicester, England, utifrån ett etniskt och religiöst perspektiv. Med deras studie visade de 

dessutom att en statistisk analys av socioekonomiska data kan genomföras i kombination med en 

nätverksanalys i ett GIS. 

 

En disciplin inom geografiska studier med en lång historik är ämnet om hälsa och medicinsk 

geografi, e.g. Snow (1855). Joseph & Phillips (1984) lyfte problematiken om en ojämlik 

fördelning av tillgången till sjukvård. Studier i ämnet har sedan dess utförts med hjälp av GIS 

och nätverksanalyser (e.g. Haynes et al., 2006; Schuurman et al., 2006). Vid en genomgång av 

vilka studier gällande hälsofrämjande och folkhälsa som också implementerat GIS visar 

Nykiforuk & Flaman (2011) att fyra dominerande teman utkristalliserar sig. De fyra temana är: 

bevakning av sjukdomsspridning; riskanalys; planering gällande tillgänglighet av sjukvård samt 

profilering gällande allmän hälsa. 

 

Vidare kan GIS användas i studier angående transport i urbana miljöer. Det kan till exempel 

gälla studier för att mäta hållbarheten inom stadstrafik (Nadi & Murad, 2017). Därtill kan GIS 

också användas för att undersöka framkomligheten, eller gångbarheten, för barn i syfte att gynna 

aktiva transportsätt (Babb, Burke & Tranter, 2011). Mora-Navarro et al. (2018) utförde en 

liknande analys i Alginet, Spanien. De använde en kombination av GIS och en nätverksanalys i 

syfte att försöka optimera aktiva transportsätt utmed skolvägen för barn till och från skolan. I 

tillägg beräknades en friktion för var och ett av linjesegmenten som användes i nätverksanalysen. 

Linjesegmenten var digitaliserade och utgjordes av vägarna i staden. Friktionen beräknades 

utifrån faktorer såsom längden på vägsegmentet, antal träd utmed vägen, typ av väg och 

mängden trafik utmed segmentet. Därtill utformades en plattform dit föräldrar till stadens barn 

kunde lämna synpunkter gällande skolvägen. Resultatet blev ett kombinerat verktyg för en 

säkrare skolväg för stadens barn i tillägg till effekten att en högre andel av barnen använde sig av 

aktiva transportsätt. 
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2.5 Studieområde 

Stockholm är beläget i ett sprickdalslandskap som format landskapet och staden vilar på ett stort 

antal öar och områden åtskilda av vatten. Det har skapat en stad med närhet till del både 

grönområden likväl som vatten. Därutöver skapar det en fragmenterad stad sammanbunden av 

broar, vilket i sin tur påverkar framkomligheten i staden.  

 

Idag har Stockholms stad, som utgör kommunen Stockholm, cirka 960 000 invånare. 

Övergripande består Stockholm numera av en äldre bebyggelse i de centrala delarna av staden 

med kransförorter bestående av villaområden och områden med flerfamiljshus och småhus 

(Figur 4).  

 

 
Figur 4. Översiktskarta över Stockholms kommun. 
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3. Metod 
För att uppnå studiens syften har en kvantitativ ansats antagits. 

 

3.1 Studiepopulation  

Barnens miljöhälsoenkät (BHE) skickas ut vart åttonde år. Deltagande barn väljs slumpvis ut 

genom ett sannolikhetsurval från SCB:s register över totalbefolkningen. I denna studie användes 

data från BHE 2003 och 2011. Båda enkäterna var riktade till tre åldersgrupper av barn: 8 

månader; 4 år och 12 år, varav uppgifter från de två äldre åldersgrupperna användes i denna 

studie. I BHE efterfrågas information om barnens hälsotillstånd, deras erfarenheter om olika 

besvär och barnens exponering för miljöfaktorer. Vidare kompletteras informationen med 

bakgrundsuppgifter om barnets kön, barnets ålder, barnets födelseland, vårdnadshavarnas 

födelseland, vårdnadshavarnas utbildningsnivå och familjens inkomst. Barnen som deltog i 

undersökningarna var tvungna att vara folkbokförda i Sverige och ha minst en vårdnadshavare 

som varit folkbokförd i Sverige i minst 5 år. 

 

För 2003 års enkät var det cirka 28 000 som besvarade enkäten med en svarsfrekvens på cirka 70 

procent, där det totala urvalet bestod av cirka 13 procent av enkätens målbefolkning. För 2011 

års enkät var det något fler som besvarade enkäten, cirka 36 000. Dock var svarsfrekvensen 

avsevärt lägre på cirka 50 procent, där det totala urvalet bestod av cirka 30 procent av 

målbefolkningen. Därutöver förtätades urvalet under 2011, där cirka 21 procent av de 12-åriga 

barnen i det förtätade urvalet plockades ut från gruppen som besvarat föregående enkät under 

2003, eftersom de då var en del åldersgruppen 4-åringar. 

 

3.2 Data 

Data från BHE 2003 och 2011 användes i denna studie. Den huvudsakliga frågan från enkäten 

som användes var: 

 val av transportsätt till och ifrån skola, förskola eller fritidsaktivitet  

De bakgrundsvariabler som valdes ut från undersökningarna var: 

 barnets kön 

 barnets ålder 

 födelseland, vårdnadshavare 1  

 födelseland, vårdnadshavare 2 

 utbildningsnivå, vårdnadshavare 1 

 utbildningsnivå, vårdnadshavare 2  

 familjens sammanlagda årsinkomst 
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3.2.1 Urval 

Omfattningen för den här studien utgörs av Stockholms kommun. Kommunen är indelad i 14 

stadsdelsnämndsområden. Indelningen har använts för delar av analysen då det redan är en 

implementerad indelning över Stockholms stad (Figur 5). 

 

 
Figur 5. Karta över Stockholms kommun med en indelning efter kommunens 14 stadsdelsnämndsområden. 

 

Anledningen till att just Stockholms stad valdes som studieområde är på grund av ett stort urval 

av respondenter. Stockholms stad har dessutom mycket geodata som finns tillgänglig för 

användning. Då ändamålet är att visa vad exempelvis en kommun kan genomföra för 

undersökningar med data som finns tillgänglig internt valdes en kommun där nödvändiga data 

fanns tillgängligt. Då tanken är att visa på att verktyget fungerar i en stad med områden med 

olika karaktär valdes Stockholm då det i staden finns sådana stadsdelsnämndsområden. 

Därutöver fanns nödvändig information från BHE från åren 2003 och 2011 tillgänglig för 

studieområdet. En skola med omkringliggande vägnätverk i Bromma valdes ut för 

exemplifieringen av friktionsekvationen då Bromma var en av de stadsdelar med många 

respondenter, men också en hög andel som hade bil som transportsätt till och från skola, förskola 

samt fritidsaktivitet (Tabell 4 och Figur 6). 
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Figur 6. Ett diagram som visar andel barn (i procent) i vart och ett av stadsdelsnämndsområdena samt totalt i 
Stockholm. Diagrammet visar hur respondenterna svarat på frågan om val av transportsätt till och från skola, 

förskola samt fritidsaktivitet utifrån BHE 2003 och 2011. 

 

Respondenter från studieområdet, det vill säga Stockholms kommun, valdes ut från enkäterna 

från 2003 och 2011. Endast de två äldre ålderskategorierna användes, det vill säga 4 och 12 år, 

eftersom endast dessa är relevanta för syftet med denna studie – att undersöka barns rörelse i 

Stockholms stad. 

 

3.2.2 Bortfall 

Respondenter som inte svarat fullständigt på enkäten sorterades bort. Bortfall fanns på grund av 

att personer inte hade svarat på frågan om val av transportsätt till och ifrån skola, förskola eller 

fritidsaktivitet, att de hade svarat ”Annat” på frågan om transportsätt, information om utbildning 

saknades för någon av vårdnadshavarna eller att uppgifter om inkomst saknades. Även 

respondenter med noll i inkomst uteslöts då det ej gick att kontrollera för om respondenter endast 

valt att inte svara på frågan eller ej. För 2003 års miljöhälsoenkät för 4-åringar blev det ett 

bortfall på cirka 10 procent, vilket lämnade 547 respondenter med fullständig information. För 

12-åringar från 2003 års miljöhälsoenkät blev det ett bortfall på cirka 15 procent, med 415 

respondenter kvarvarande respondenter. Bortfallet för 4-åringar från 2011 års enkät var cirka 5 

procent, med 541 kvarvarande respondenter. För 2011 års miljöhälsoenkät för 12-åringar blev 

bortfallet cirka 8 procent med 454 kvarvarande respondenter. Det lämnade 962 respondenter för 

2003, 995 respondenter för 2011 och totalt 1957 stycken respondenter med fullständig 

information. 
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3.3 Statistisk analys 

I uppsatsen användes RStudio® (RStudio Team, 2015), som är ett programmeringsverktyg för 

statistiska analyser och visualiseringar, för bearbetning av sekundärdata från 

Folkhälsomyndigheten. 

 

För att analysera och identifiera förhållandet mellan socioekonomi och valet av transportsätt till 

och från skola, förskola och fritidsaktivitet analyserades data från miljöhälsoenkäten med 

logistisk regressionsanalys, likt Piro, Nœss & Claussen, 2006; Franzini et al., 2010; Prince et al., 

2011; Vašíčková, Roberson Jr. & Frömel, 2012; Shaw et al., 2014; McEachan et al., 2016; Li, Lo 

& Guo, 2018. Denna analys valdes eftersom data består av kategoriska beroende och oberoende 

variabler. Detta även då ett antagande om normalfördelning inte behöver uppfyllas (Peng, Lee & 

Ingersoll, 2002; Bjerling & Ohlsson, 2010; Meyers, Gamst & Guarino, 2016). 

 

För variabeln transportsätt användes tre olika kategorier: aktivt transportsätt; kollektivt och bil. 

Variabeln för kön delades in i två kategorier, flicka och pojke. Variabeln ålder för barnet delades 

också den in i två kategorier, 4 år och 12 år. 

 

Bakgrundsvariabeln för födelseland för vårdnadshavare ett och två delades in i tre olika 

kategorier: Sverige; övriga Europa och övriga världen. Utbildningsnivå för vårdnadshavare ett 

och två delades upp i fyra kategorier: grundskola 1–9; gymnasieutbildning 1–3; eftergymnasial 

utbildning <2 år samt högskola ≥2 år och forskarutbildning. Variabeln för inkomst delades in i 

fem kategorier för familjens sammanlagda årsinkomst: >0 - <300 000; 300 000 - <450 000; 450 

000 - <600 000; 600 000 - <750 000 och ≥750 000.  

 

Totalt antal respondenter utifrån transportsätt samt de olika bakgrundsvariablerna visas i Tabell 

3. Vidare visar Tabell 4 en sammanställning av andelen respondenter som svarat att de åker bil i 

BHE 2003 och 2011 utifrån vilket stadsdelsnämndsområde de var bosatta i. 

 

Efter sammanställning av data resulterade detta i 24 modeller, där var och en av de tre beroende 

variablerna: aktivt transportsätt; kollektivt och bil, analyserades separat mot var och en av de åtta 

oberoende bakgrundsvariablerna. Samtliga 24 regressionsmodeller testades också för över 

respektive underspridning. Alla modeller för aktivt transportsätt visade på en överspridning och 

de korrigerades därför genom att applicera en quasibinomial logistisk regression. För de två 

andra variablerna, kollektivt och bil, utfördes vanliga binomiala logistiska regressioner. 

Oddskvoter (odds ratio (OR)) och 95 procents konfidensintervall för oddskvoterna uppskattades 

från regressionskoefficienter och deras standardfel. 
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Tabell 3. Antal svarande på BHE 2003 och 2011 rörande transportsätt baserat på åtta bakgrundsvariabler: år för enkät; barnets kön; barnets ålder; 

vårdnadshavare 1 födelseland; vårdnadshavare 2 födelseland; vårdnadshavare 1 utbildningsnivå; vårdnadshavare 2 utbildningsnivå samt familjens 

sammanlagda årsinkomst. 

 

 

 

 

 

 

 År för enkät    
Transportsätt 2003 2011    
Aktiv 549 520    
Kollektivt 129 199    
Bil 284 276    
 Barnets kön    
Transportsätt Pojke Flicka    
Aktiv 522 547    
Kollektivt 168 160    
Bil 292 268    
 Barnets ålder    
Transportsätt 4 år 12 år    
Aktiv 642 427    
Kollektivt 106 222    
Bil 340 220    
  Vårdnadshavare 1 födelseland   
Transportsätt Sverige Övriga Europa Övriga Världen   
Aktiv 867 65 137   
Kollektivt 266 30 32   
Bil 476 41 43   
 Vårdnadshavare 2 födelseland   
Transportsätt Sverige Övriga Europa Övriga Världen   
Aktiv 857 79 133   
Kollektivt 256 32 40   
Bil 473 42 45   
  Vårdnadshavare 1 utbildningsnivå  
Transportsätt grundskola gymnasieutbildning  eftergymnasial utbildning  högskola eller forskarutbildning  
Aktiv 90 312 92 575  
Kollektivt 18 82 46 182  
Bil 44 186 66 264  

 Vårdnadshavare 2 utbildningsnivå  
Transportsätt grundskola gymnasieutbildning eftergymnasial utbildning  högskola eller forskarutbildning  
Aktiv 89 297 83 600  
Kollektivt 22 85 28 193  
Bil 29 188 48 295  
  Familjens sammanlagda årsinkomst (i SEK) 

Transportsätt >0 - <300 000 300 000 - <450 000 450 000 - <600 000 600 000 - <750 000  ≥750 000 

Aktiv 124 174 207 176 388 

Kollektivt 30 46 67 59 126 
Bil 38 74 115 101 232 
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Tabell 4. Sammanställning av totalt antal respondenter utifrån stadsdelsnämndsområde samt antal respondenter 

som svarat att de åker bil till och från skola, förskola och fritidsaktiviteter utifrån stadsdelsnämndsområde. 
Stadsdelsnämndsområde Totalt antal respondenter Respondenter som åker bil 

Rinkeby-Kista 60 7 

Spånga-Tensta 68 29 

Hässelby-Vällingby 172 79 
Bromma 206 94 

Kungsholmen 154 31 

Norrmalm 220 36 

Östermalm 159 46 

Södermalm 296 37 

Enskede-Årsta-Vantör 192 68 

Skarpnäck 99 29 
Farsta 78 31 

Älvsjö 65 31 

Hägersten-Liljeholmen 134 28 

Skärholmen 54 14 

 

3.4 GIS och nätverksanalys 

I denna studie har data över respondenter som svarat att de åker bil i Stockholms kommun 

visualiserats med hjälp av ESRI:s GIS ArcMap 10.5 (ESRI, 2011) för att visa på rumsliga 

skillnader inom staden gällande val av transportsätt. 

 

Resultatet från ovanstående analys ledde till att ett område med många respondenter, men också 

en relativt hög andel bilåkare valdes ut för att försöka svara på hur tillgängligheten av 

cykelbanor, hastighetsbegränsningar, antalet passager (e.g. övergångsställe) eller förekomsten av 

barriärer kan komma att påverka tillgängligheten för barn till en skola. Analysen utfördes även 

den i ArcMap genom en trestegsprocess, (A) en nätverksanalys där enbart avstånd undersöktes, 

(B) när en friktion applicerades till nätverket genom en friktionsekvation. Slutligen (C) 

undersöktes hur en omstrukturering av nätverket, när icke-reella data inkluderades, kan komma 

att se ut. Detta för att visa på hur en omfördelning av infrastrukturen potentiellt kan främja en 

mer aktiv livsstil och säker transport för barn. Omfördelningen var i syfte att arbeta fram ett 

verktyg för att identifiera områden med brister utifrån aspekter utmed vägavsnittet. Aspekter 

såsom tillgängligheten av cykelbanor, hastighetsbegränsningar, antalet passager eller 

förekomsten av barriärer 

 

3.4.1 Friktionsekvation 

Inspiration till friktionsekvationen (Ekvation 2) har huvudsakligen tagits från en ekvation 

(Ekvation 1) presenterade i en spansk studie av Mora-Navarro et al. (2018). Studien utfördes i 

staden Alginet utanför Valencia i östra Spanien. Mora-Navarro et al. (2018) använde sig av 

följande ekvation för att beräkna en uppskattad friktion för varje vägavsnitt i sitt studieområde: 

 

𝐶𝑜𝑠𝑡 = (𝑆𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ 𝑙𝑒𝑛𝑔𝑡ℎ −  (𝑁𝑢𝑚𝑏𝑒𝑟 𝑜𝑓 𝑡𝑟𝑒𝑒𝑠 × 2)) × 𝑆𝑡𝑟𝑒𝑡𝑐ℎ 𝑡𝑦𝑝𝑒 × 𝑇𝑟𝑎𝑓𝑓𝑖𝑐 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑦 
(Ekvation 1) 

 

Där ”Stretch length” är den faktiska längden på vägavsnittet, ”Number of trees” antalet träd 

utmed vägavsnittet, ”Stretch type” är typ på vägavsnittet och där ”Traffic intensity” är den 

uppmätta trafikmängden utmed vägavsnittet.  
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Utifrån ekvationen av Mora-Navarro et al. (2018) har en friktionsekvation framarbetats. Den har 

vidare implementerats i denna studie och anpassats till en svensk kontext. Den ser ut enligt 

följande: 

 

𝐹𝑟𝑖𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 = 𝐿ä𝑛𝑔𝑑 × 𝑋 × 𝐺𝐶𝑀𝑡𝑦𝑝 × 𝐻𝑎𝑠𝑡𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡𝑠𝑏𝑒𝑔𝑟ä𝑛𝑠𝑛𝑖𝑛𝑔 
(Ekvation 2) 

 

Där ”Längd” är den faktiska längden på vägavsnittet, ”GCMtyp” är indelningen utifrån gång, 

cykel eller mopedvägtyp och där ”Hastighetsbegränsning” är rådande hastighetsbegränsning på 

vägavsnittet. Stora X i friktionsekvationen är den sammanlagda viktningen av alla små x (x1 – 

x5) enligt följande ekvation: 

 

𝑋 = ((𝑥1 × 0,25) + (𝑥2 × 0,25) + (𝑥3 × 0,20) + (𝑥4 × 0,25) + (𝑥5 × 0,05) 
(Ekvation 3) 

 

I det är fallet representerar x1 antal passager, x2 antal farthinder, x3 antal belysningsstolpar, x4 

antal signalstolpar och x5 antal trafikolyckor utmed vägavsnittet. Den optimala vägen erhålls när 

stora X, är lika med noll. Då spelar ej längd multiplicerat med GCM-typ, multiplicerat med 

hastighetsbegränsning någon roll. Uttrycket förutsätter att samtliga lilla x (x1 – x5) ej är lika med 

noll samtidigt. Om det skulle vara fallet är uttrycket fortfarande korrekt, men friktionen blir då 

noll för vägavsnitten. Det vill säga att det inte finns något motstånd för att transportera sig på just 

det vägavsnittet. Den tillfälligheten förekommer dock inte i datasetet som använts i denna studie. 

 

Först prövades en jämn viktning av parametrarna (x1 -x5), med 20 procents inflytande för var och 

en av de fem parametrarna. Eftersom preliminära resultat visade att belysningsstolparna då 

dominerade inflytandet på friktionen, så omarbetades viktningen. Anledningen till att de fick 

störst inflytande var på grund av att det fanns överlägset flest belysningsstolpar i studieområdet. 

Den slutgiltiga viktningen för de fem lilla x (x1 – x5) blev enligt Tabell 5 (se även Ekvation 3).  

 
Tabell 5. Viktning av variabler x1 – x5 för var och ett av vägavsnitten som analyserades. 

Variabel xx Viktning 

antal passager x1 25 % 

antal farthinder x2 25 % 

antal belysningsstolpar x3 20 % 

antal signalstolpar x4 25 % 

antal trafikolyckor x5 5 % 

 

 

Därtill har en normalisering av värdena gjorts för alla lilla x, det vill säga: antal passager (x1); 

antal farthinder (x2); antal belysningsstolpar (x3); antal signalstolpar (x4) och antal trafikolyckor 

(x5), till värden mellan noll och ett. Den normaliseringsekvation som använts är en klassisk min-

max normaliseringsekvation med bestämd skala (Ekvation 4 och 5).  
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Passager (x1), farthinder (x2), belysningsstolpar (x3) samt signalstolpar (x4) är normaliserade 

enligt normaliseringsekvationen Ekvation 4: 

 

𝑥1−4 (𝑛𝑜𝑟𝑚) = (𝑏 − 𝑎)
𝑥 − 𝑥(𝑚𝑖𝑛)

𝑥(𝑚𝑎𝑥) − 𝑥(𝑚𝑖𝑛)
+ 𝑎 

(Ekvation 4) 

och antal trafikolyckor (x5) enligt följande normaliseringsekvation: 

 

𝑥5 (𝑛𝑜𝑟𝑚) = (𝑎 − 𝑏)
𝑥 − 𝑥(𝑚𝑖𝑛)

𝑥(𝑚𝑎𝑥) − 𝑥(𝑚𝑖𝑛)
+ 𝑏 

(Ekvation 5) 

 

I normaliseringsekvationerna är (a) det högsta värdet i den nya skalan och (b) är det lägsta. 

Vidare representerar x(min) det lägsta värdet av variabeln och x(max) det högsta värdet av 

variabeln. Exempelvis om ett vägavsnitt saknar passager, så blir det nya normaliserade värdet för 

passager 1. Det vill säga en högre friktion än för ett vägavsnitt som har en passage och istället 

har en friktion på 0,8333. För variabeln trafikolyckor (x5) är dock det högsta och lägsta värdet i 

den nya skalan omvänt. Det vill säga att ett normaliserat värde på noll medför att utmed det 

vägavsnittet har det inte inträffat några trafikolyckor där fotgängare eller cyklister varit 

inblandade mellan våren 2016 och början på 2019 och ingen friktion adderas således till 

vägavsnittet. 

 

Parametrarna i friktionsekvationen har anpassats utifrån tillgängliga data i studieområdet. 

Ekvationen har därefter omarbetats för att fungera rent matematiskt. En stegvis försöksmetodik 

har implementerats för att pröva fram en variant som fungerat i sammanhanget. Detsamma gällde 

för viktningen av de olika variablerna i friktionsekvationen. Variabeln GCM-typ är viktad utifrån 

risken att komma i kontakt med biltrafik sett till vägtypen (Tabell 6). Ju lägre risk desto lägre 

siffra för variabeln i friktionsekvationen och således lägre friktion på vägavsnittet. 
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Viktningen genomfördes enligt följande tabell: 

 
Tabell 6. Viktning av GCM-typ. 

Viktning av GCM-typ GCM-typ 

0,6 

gångbana 

trottoar 

passage genom byggnad 

ramp 

trappa 

torg 

öppen yta 

0,8 

cykelbana 

perrong 

cykelfält 

cykelpassage och övergångsställe 

cykelbana ej lämplig för gång 

cykelöverfart i plan/cykelpassage 

övergångsställe 

annan cykelbar förbindelse 

1 

gatupassage utan utmärkning 

koppling till annat nät 

fortsättning i nätet 

ingen GCM-typ definierad för vägavsnittet 

 

Vidare viktades variabeln ”Hastighetsbegränsning” utifrån den tillåtna hastigheten utmed 

vägavsnittet (Tabell 7). Ju högre tillåten hastighet desto högre siffra för variabeln i 

friktionsekvationen och följaktligen högre friktion på det enskilda vägavsnittet. Viktningen 

utfördes enligt Tabell 7. 

 
Tabell 7. Viktning av hastighetsbegränsningar. 

Viktning av 
hastighetsbegränsning 

Hastighetsbegränsning 

1 
ingen hastighetsbegränsning definierad för 
vägavsnittet 

1,1 5 km/h 

1,3 20–30 km/h 

1,6 40–50 km/h 

2,0 60–70 km/h 

2,5 80–90 km/h 

 

Det vägnätverk som använts i studien härrör från den nationella vägdatabasen (NVDB) 

tillgänglig genom Trafikverket. Vägnätverket består av geometri från NVDB avsedd från 

biltrafik och till viss del cykel- och gångvägar. Vägnätverket fylldes ut med information om 

hastighetsgräns från NVDB för bilvägarna i nätverket. Det nätverket kompletterades med 

nätverket för gång-, cykel- och mopedvägar (GCM-typ) från NVDB. De två nätverken 

kombinerades genom lokalisering och manuell korrigering till ett gemensamt nätverk som sedan 

användes för nätverksanalysen.  
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Alla segmenten i det kombinerade nätverket fick antingen en hastighetsbegränsning eller en 

GCM-typ definierad. Det innebär att teorin applicerad i denna studie gör det möjligt för en 

individ att transportera sig på alla segment i nätverket oavsett om det är en länk i nätverket 

avsedd för biltrafik, cyklar eller fotgängare. 

 

Punktgeometri för olika objekt kombinerades med det kombinerade vägnätverket genom att 

objekten räknades till det vägsegment lokaliserat närmast punktobjektet. Mängden objekt utmed 

vägsegmentet normaliserades sedan till ett värde mellan 0 och 1 för att sedan användas i 

friktionsekvationen. Däribland användes punktdata för trafikolyckor de senaste tio åren i 

Stockholms stad för att addera ett attribut av historiska olyckor till nätverket. Endast de 

trafikolyckor där fotgängare eller cyklister varit inblandade i valdes ut. De utgjorde 27 150 av 44 

640 eller 60,8 procent av det totala antalet trafikolyckor mellan 2016-04-27 och 2019-02-14. 

Olyckorna är hämtade från Transportstyrelsens system Strada (Swedish Traffic Accident Data 

Acquisition) för samlande av data från polis och sjukvård gällande trafikolyckor. 

 

Därutöver användes punktgeometri för signallyktor från Trafikkontoret. Signallyktor innefattar 

LED-lyktor vid övergångsställen, varningslyktor etcetera uppdaterad mellan 2013-01-30 och 

2018-11-14. Endast de signallyktor som är avsedda för fotgängare samt cyklister valdes ut. 

Totalt fanns 10 646 signallyktor i studieområdet, där 5686 eller 53,4 procent av det totala antalet 

signallyktor utgjordes av lyktor ämnade för fotgängare samt cyklister. Därtill kopplades punkter 

för farthinder av olika slag tillhandahållen av Trafikverket till nätverket. Det gällde fysiska 

konstruktioner såsom fartgupp, avsmalning av körfält, förhöjda korsningar, väghålor eller andra 

anordningar med syfte att påverka biltrafikens hastighet. Dessutom användes punktdata över 

ordnade passager för gående och/eller cyklister och mopeder i studien. 

 

Punkterna kopplades till nätverket utifrån deras lokalisering. Alla fyra ovanstående punktlager 

(trafikolyckor, signallyktor, farthinder och passager för gående och/eller cyklister och mopeder) 

kopplades till nätverket genom att en buffertzon skapades på 0,5 meter runt punktobjektet. Om 

en linje ur det kombinerade väg-, gång- och cykelnätverket passerade genom buffertzonen 

räknades punkten som en del av nätverket. Det vill säga om en passage eller en trafikolycka skett 

utmed ett vägsegment, så räknades passagen eller trafikolyckan till det linjesegmentet. 

 

Vidare användes punktdata för olika typer av belysning från Trafikkontoret i Stockholms stad för 

att kombinera med nätverket. De olika typerna av belysning som inkluderades i datasetet var 

bland annat belysning utmed bilvägar, gång- och cykelvägar, lampor vid parker och torg, i 

busskurer och belysning av konstföremål. Endast driftsatt belysning valdes ut. Data för 

belysningen var uppdaterad mellan 2017-05-09 och 2019-02-27. Belysning som definierades 

som ”Projekterade”, ”Raserade”, ”Ur drift” samt ”Utrangerade” uteslöts från analysen då det inte 

gick att fastställa om de fanns kvar eller ej. Ytterligare tre lyktor uteslöts då de inte låg inom 

gränsen för Stockholms kommun. Driftsatta lyktor var då 125 173 av totalt 152 641 eller 82 

procent av det totala antalet belysningsmontage. En buffertzon på 12,5 meter skapades för var 

och en av belysningspunkterna. Belysningspunkterna räknades sedan till nätverket om en linje ur 

vägnätverket passerade genom buffertzonen. 
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Enligt Trafikverkets handbok för vägbelysning (Fors, 2014) är 25 meter ett lagom stolpavstånd 

för gång- och cykelvägar, följaktligen valdes storleken på buffertzonen utifrån halva det 

avståndet. Tillvägagångssättet med buffertzoner användes för att korrigera för eventuell 

feldigitalisering av punkter. Efter visuell tolkning har manuell korrigering i vissa fall tillämpats 

där data kombinerats till nätverket utifrån lämpligt uppskattat avstånd. För en schematisk 

översikt av ovan beskriven process se Figur 7. 

 

 
Figur 7. Konceptuell modell över tillvägagångssättet där data kombinerats. 

 

3.4.2 Omstrukturering av nätverket 

För att exemplifiera hur en skolas upptagningsområde skulle kunna förändras i ett fall där bilen 

inte premieras, utan där säkerhetsaspekter rörande aktiva transportsätt såsom gång och cykel 

istället främjas utifrån den fysiska miljön, modifierades det befintliga vägnätverket två kilometer 

ifrån en skola. Korrigeringarna var initialt att förändra hastighetsbegränsningarna på vägarna runt 

skolan. Dels från 40–50 km/h till 20–30 km/h, dels från 60–70 km/h till 40–50 km/h. I tillägg 

adderades två passager, två farthinder av något slag samt ordnade övergångsställen till 

linjesegmenten som representerade vägar med hastighetsbegränsningen 40–50 km/h eller 20–30 

km/h. 
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4. Resultat 

4.1 Statistisk analys över val av transportsätt 

I avsnitten nedan presenteras resultaten av de binomiala logistiska regressionerna mellan de åtta 

olika oberoende bakgrundsvariablerna samt vart och en av de beroende variablerna, det vill säga 

de tre olika transportsätten: aktivt transportsätt; kollektivt och bil. Tabellerna visar de 

antilogaritmerade oddskvoterna (eller ”odds ratio” (OR)), 95 procents konfidensintervall för 

oddskvoten (95 % KI OR) samt p-värdet (p). Bilaga A visar sammanfattande diagram över de 

logistiska regressionerna. 

 

4.1.1 Skillnad i val av transportsätt mellan 2003 och 2011 

Den statistiska analysen visade på signifikanta skillnader mellan de två mätåren för aktiv 

transport och för kollektivtransport, där barnen reste mindre med aktiva transportsätt men mer 

kollektivt 2011 jämfört med 2003. För bil som transportsätt fanns ingen signifikant skillnad 

mellan åren (Tabell 8). 

 
Tabell 8. Resultatet för tre binomiala regressionsanalyser för tre olika transportsätt samt år på BHE. 

År och aktivt transportsätt OR 95 % KI OR 

(ref. 2003) 
1,33 
*** 

1,17–1,51 

2011 
0,82 

* 
0,69–0,98 

År och kollektivt OR 95 % KI OR 

(ref. 2003) 
0,16 
*** 

0,13–0,19 

2011 
1,61 
*** 

1,27–2,06 

År och bil OR 95 % KI OR 

(ref. 2003) 
0,42 
*** 

0,36–0,48 

2011 0,92 0,75–1,12 
* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001 

 

4.1.2 Skillnad i val av transportsätt mellan 4- och 12-åringar 

Det fanns signifikanta skillnader för barnens ålder i val av transportsätt. Det fanns en lägre 

sannolikhet för 12-åringar att åka bil likväl som att använda sig av aktiva transportsätt än för 4-

åringar. Vidare visade analysen rörande barnets ålder och kollektivtrafik att 12-åringar reste mer 

med kollektivtrafik än 4-åringar (Tabell 9). 
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Tabell 9. Resultatet för tre binomiala regressionsanalyser för tre olika transportsätt samt barnets ålder. 

Barnets ålder och aktivt transportsätt OR 95 % KI OR 

(ref. 4 år) 
1,44 
*** 

1,28–1,63 

12 år 
0,67 
*** 

0,56–0,80 

Barnets ålder och kollektivt OR 95 % KI OR 

(ref. 4 år) 
0,11 
*** 

0,09–0,13 

12 år 
3,18 
*** 

2,48–4,10 

Barnets ålder och bil OR 95 % KI OR 

(ref. 4 år) 
0,46 
*** 

0,40–0,52 

12 år 
0,75 
** 

0,61–0,91 

* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001 

 

4.1.3 Skillnad i val av transportsätt mellan flickor och pojkar 

Gällande kön och val av transportsätt visade analysen att det inte fanns någon statistisk 

signifikant skillnad mellan hur pojkar och flickor transporterade sig till och från skola/förskola 

och till fritidsaktiviteter (Bilaga B). 

 

4.1.4 Skillnad i val av transportsätt utifrån familjeinkomst 

Beträffande val av transportsätt och inkomst visade den statistiska analysen på signifikanta 

skillnader mellan familjens sammanlagda årsinkomst och för aktiv transport samt användandet 

av bil (Tabell 10). För kollektivtrafik visade analysen dock ingen signifikant skillnad i val av 

transportsätt i relation till inkomst. Regressionen för familjeinkomst och aktivt transportsätt 

visade genomgående på lägre ”odds ratio” i relation till referenskategorin (>0 - <300 000) för de 

högsta inkomstkategorierna. Ju högre inkomst desto lägre sannolikhet var det att barnen använde 

sig av aktiva transportsätt. Regressionen för familjeinkomst och bil visade istället på ett omvänt 

mönster och genomgående på högre ”odds ratio” för de tre högsta inkomstkategorierna. Ju högre 

inkomst desto högre sannolikhet var det att barnen använde sig av bil som transportsätt. 
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Tabell 10. Resultatet för tre binomiala regressionsanalyser för tre olika transportsätt samt familjens sammanlagda 

årsinkomst. 

Familjeinkomst och aktivt transportsätt OR 95 % KI OR 

(ref. >0 - <300 000) 
1,82 
*** 

1,36–2,46 

300 000 - <450 000 0,80 0,54–1,16 

450 000 - <600 000 
0,62 
** 

0,44–0,89 

600 000 - <750 000 
0,60 
** 

0,42–0,87 

≥750 000 
0,59 
** 

0,43–0,82 

Familjeinkomst och kollektivt OR 95 % KI OR 

(ref. >0 - <300 000) 
0,19 
*** 

0,12–0,27 

300 000 - <450 000 1,00 0,61–1,67 

450 000 - <600 000 1,12 0,71–1,82 

600 000 - <750 000 1,15 0,72–1,88 

≥750 000 1,10 0,72–1,72 

Familjeinkomst och bil OR 95 % KI OR 

(ref. >0 - <300 000) 
0,25 
*** 

0,17–0,35 

300 000 - <450 000 1,36 0,88–2,14 

450 000 - <600 000 
1,70 

* 
1,13–2,60 

600 000 - <750 000 
1,74 

* 
1,15–2,69 

≥750 000 
1,83 
** 

1,25–2,73 

* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001 

 

4.1.5 Skillnad i val av transportsätt utifrån vårdnadshavarnas födelseland 

Den statistiska analysen visade vidare på signifikanta skillnader mellan vårdnadshavarnas 

födelseland, där barn vars vårdnadshavare var födda i Sverige åkte mer bil. Den visade också att 

barn vars vårdnadshavare var födda utanför Europa använde sig mer av aktiva transportsätt. För 

kollektivtrafik som transportsätt fanns ingen signifikant skillnad mellan födelseland (Tabell 11 

och Tabell 12). 

 

Gällande födelselandet för vårdnadshavare 1 fanns en högre sannolikhet att barn använde aktiva 

transportsätt om vårdnadshavaren var född utanför Europa. I motsats visade analysen för 

födelseland för vårdnadshavare 1 och bil på ett lägre odds, och således lägre sannolikhet att åka 

bil, om vårdnadshavare 1 var född utanför Europa jämfört med barn vars vårdnadshavare 1 var 

födda i Sverige. För vårdnadshavare 1 födda i övriga Europa fanns ingen statistisk signifikans för 

något av transportsätten (Tabell 11). 
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Tabell 11. Resultatet för tre binomiala regressionsanalyser för tre olika transportsätt samt födelseland för 

vårdnadshavare 1. 

Vårdnadshavare 1 födelseplats och aktivt transportsätt OR 95 % KI OR 

(ref. Sverige) 
1,17 
** 

1,06–1,29 

övriga Europa 0,78 0,55–1,11 

övriga världen 
1,56 
** 

1,16–2,12 

Vårdnadshavare 1 födelseplats och kollektivt OR 95 % KI OR 

(ref. Sverige) 
0,20 
*** 

0,17–0,23 

övriga Europa 1,43 0,92–2,16 

övriga världen 0,90 0,59–1,32 

Vårdnadshavare 1 födelseplats och bil OR 95 % KI OR 

(ref. Sverige) 
0,42 
*** 

0,38–0,47 

övriga Europa 1,03 0,70–1,49 

övriga världen 
0,61 
** 

0,42–0,85 

* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001 

 

Rörande regressionsmodellerna över födelseland för vårdnadshavare 2 och transportsätt visade 

bil som transportsätt på statistisk signifikans, där barn vars vårdnadshavare 2 var födda utanför 

Europa åkte mindre bil än barn vars vårdnadshavare 2 var födda i Sverige. I övrigt visade det sig 

att det inte fanns någon statistisk signifikant skillnad i hur barn valde transportsätt utifrån 

födelselandet för vårdnadshavare 2 (Tabell 12). 

 
Tabell 12. Resultatet för tre binomiala regressionsanalyser för tre olika transportsätt samt födelseland för 

vårdnadshavare 2. 

Vårdnadshavare 2 födelseplats och aktivt transportsätt OR 95 % KI OR 

(ref. Sverige) 
1,18 
** 

1,07–1,30 

övriga Europa 0,91 0,65–1,27 

övriga världen 1,33 1,00–1,78 

Vårdnadshavare 2 födelseplats och kollektivt OR 95 % KI OR 

(ref. Sverige) 
0,19 
*** 

0,17–0,22 

övriga Europa 1,37 0,90–2,05 

övriga världen 1,17 0,80–1,67 

Vårdnadshavare 2 födelseplats och bil OR 95 % KI OR 

(ref. Sverige) 
0,43 
*** 

0,38–0,47 

övriga Europa 0,89 0,61–1,28 

övriga världen 
0,61 
** 

0,43–0,86 

* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001 
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4.1.6 Skillnad i val av transportsätt utifrån vårdnadshavarnas utbildningsnivå  

Därtill noterades vissa skillnader i hur barn valde transportsätt utifrån utbildningsnivån för 

vårdnadshavarna. Det var utbildningsnivåerna gymnasieutbildning 1–3 samt eftergymnasial 

utbildning <2 år i förhållande till referenskategorin grundskola 1–9 som visade på statistisk 

signifikans. Inga signifikanta skillnader noterades för utbildningsnivån högskola ≥2 år och 

forskarutbildning rörande val av transportsätt (Tabell 13 och Tabell 14). 

 

Angående utbildningsnivån för vårdnadshavare 1 fanns signifikanta skillnader i val av 

transportsätt utifrån eftergymnasial utbildning. Det fanns en lägre sannolikhet för barn att 

använda aktiva transportsätt om deras vårdnadshavare 1 hade eftergymnasial utbildning på 

mindre än två år jämfört med barn vars vårdnadshavare 1 endast studerat i grundskolan. Däremot 

var det mer sannolikt att barn reste kollektivt om deras vårdnadshavare 1 hade eftergymnasial 

utbildning på mindre än två år (Tabell 13). 

 
Tabell 13. Resultatet för tre binomiala regressionsanalyser för tre olika transportsätt samt utbildningsnivå för 

vårdnadshavare 1. 

Vårdnadshavare 1 utbildningsnivå och aktivt transportsätt OR 95 % KI OR 

(ref. grundskola 1–9) 
1,45 

* 
1,05–2,02 

gymnasieutbildning 1–3 0,80 0,56–1,15 

eftergymnasial utbildning <2 år 
0,57 
** 

0,37–0,86 

högskola ≥2 år och forskarutbildning 0,89 0,63–1,25 

Vårdnadshavare 1 utbildningsnivå och kollektivt OR 95 % KI OR 

(ref. grundskola 1–9) 
0,13 
*** 

0,08–0,21 

gymnasieutbildning 1–3 1,23 0,73–2,17 

eftergymnasial utbildning <2 år 
2,17 

* 
1,22–4,00 

högskola ≥2 år och forskarutbildning  1,62 0,99–2,79 

Vårdnadshavare 1 utbildningsnivå och bil OR 95 % KI OR 

(ref. grundskola 1–9) 
0,41 
*** 

0,28–0,57 

gymnasieutbildning 1–3 1,16 0,79–1,73 

eftergymnasial utbildning <2 år 1,17 0,75–1,86 

högskola ≥2 år och forskarutbildning 0,86 0,59–1,26 
* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001 

 

Vidare visade den statistiska analysen att barn vars vårdnadshavare 2 hade en högre utbildning 

än grundskolenivå var mindre benägna att välja aktiva transportsätt. Det gällde för barn vars 

vårdnadshavare 2 hade en gymnasieutbildning eller eftergymnasial utbildning på mindre än två 

år. Därutöver åkte barn vars vårdnadshavare 2 hade en gymnasieutbildning mer bil än barn vars 

vårdnadshavare 2 hade en grundskoleutbildning (Tabell 14). 
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Tabell 14. Resultatet för tre binomiala regressionsanalyser för tre olika transportsätt samt utbildningsnivå för 

vårdnadshavare 2. 

Vårdnadshavare 2 utbildningsnivå och aktivt transportsätt OR 95 % KI OR 

(ref. grundskola 1–9) 
1,75 
** 

1,24–2,48 

gymnasieutbildning 1–3 
0,62 

* 
0,42–0,91 

eftergymnasial utbildning <2 år 
0,63 

* 
0,39–0,99 

högskola ≥2 år och forskarutbildning 0,71 0,49–1,01 

Vårdnadshavare 2 utbildningsnivå och kollektivt OR 95 % KI OR 

(ref. grundskola 1–9) 
0,19 
*** 

0,12–0,29 

gymnasieutbildning 1–3 0,94 0,57–1,60 
eftergymnasial utbildning <2 år 1,15 0,62–2,13 

högskola ≥2 år och forskarutbildning 1,16 0,73–1,92 

Vårdnadshavare 2 utbildningsnivå och bil OR 95 % KI OR 

(ref. grundskola 1–9) 
0,26 
*** 

0,17–0,39 

gymnasieutbildning 1–3 
1,89 
** 

1,22–2,98 

eftergymnasial utbildning <2 år 1,66 0,98–2,84 

högskola ≥2 år och forskarutbildning 1,42 0,94–2,23 
* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001 
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4.2 GIS och nätverksanalys 

Fördelningen rörande respondenter som svarat att de åker bil till och från skola, förskola samt 

fritidsaktiviteter i Stockholms stad visar att respondenter till BHE 2003 och 2011 framförallt 

åker bil (Figur 6 under rubrik 3.2.1 och Tabell 4 under rubrik 3.3). Dessutom åker de som bor i 

kransområdena utanför stadens kärna mer bil än övriga. Det är främst villaområdena i förorterna 

Älvsjö, Bromma, Hässelby-Vällingby samt Spånga-Tensta som sticker ut sett till antal 

respondenter som svarat att de åker bil (Figur 8). 

 

 
Figur 8. Den geografiska fördelningen av andelen respondenter som svarat att de åker bil till och från skola, 

förskola samt fritidsaktiviteter i Stockholms stad utifrån BHE 2003 och 2011. 

 

Nätverksanalysen i Bromma där tre olika modeller använts, A, B samt C, visar en skillnad i hur 

långt ett barn kan nå i ett nätverk utifrån satta klasser (Figur 9). A1 och A2 visar på spridning 

endast utifrån längd i meter. B1 och B2 visar spridningen utifrån en friktion baserad på en 

friktionsekvation. C1 och C2 visar spridningen utifrån en friktion baserad på en friktionsekvation 

samt ett reviderat nätverk där bilen tagits ur fokus och den fysiska miljön anpassats för aktiva 

transportsätt. En detaljerad beskrivning av modellerna A, B och C finns under rubrik 3.4. 

Skillnaden mellan B (1 och 2) och C (1 och 2) illustrerar att ett potentiellt upptagningsområde för 

skolan ökar när förändringar i den fysiska miljön missgynnar biltrafik och istället underlättar 

användandet av aktiva transportsätt. I tillägg är spridningen mer homogen i modell C jämfört 

med modell B då förändringarna som tillämpades på vägnätverket gör det mer fördelaktigt för 

barn att välja ett större antal av vägarna i nätverket. Förändringarna efter korrigeringen noteras 

framförallt mellan B och C i förstoringen av området i Figur 9. Modell B visar där på ett fläckigt 

och ojämnt mönster. Ett ojämnt mönster indikerar att det finns platser med säkerhetsbrister för 

barn att använda aktiva transportsätt såsom gång och cykel.  



 
 

38 
 

 
Figur 9. Tre exempel på olika typer av spridning i vägnätverket med utgångspunkt från en skola i Bromma i 

Stockholms stad, samt en förstorning av området, representerat utifrån linjer (A1-C1) och polygoner (A2-C2).  
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5. Diskussion 

5.1 Statistik 

När resultaten från de logistiska regressionerna undersöks närmare noteras det mönster i 

användandet av transportsätt (rubrik 4.1.1–4.1.6). Skillnaderna påvisas både utifrån de olika 

bakgrundsvariablerna (e.g. inkomst eller utbildning), samt mellan de olika kategorierna inom 

bakgrundsvariablerna (e.g. olika inkomstnivåer eller utbildningsnivåer). Vid en jämförelse 

mellan åren för enkäterna påvisas det att barn i Stockholm utifrån BHE 2003 och 2011 använder 

sig mindre av aktiva transportsätt 2011 och dessutom åker mer kollektivt (Tabell 8). Detta är 

något som även noterats i andra studier då en minskning av andelen som använder sig av aktiva 

transportsätt är något som uppmärksammats i många delar av världen (Douglas et al., 2011). 

Ökningen av barn som åker kollektivt i Stockholm skulle kunna vara ett resultat av en ökad 

utbyggnation av kollektivtrafiken i Stockholms stad. 

 

En noterbar detalj är att det i denna studie inte fanns någon signifikant skillnad mellan kön 

(Bilaga B). Det är något som står i diskrepans till vad andra studier tidigare kommit fram till, e.g. 

Marcus et al., 2009; Pavelka et al. 2017. De har bland annat visat att pojkar verkar vara mer 

fysiskt aktiva än flickor. Vidare kunde WHO (2014) visa med data från 2010 att det fanns en 

tydlig skillnad mellan könen både globalt och nationellt i Sverige. Det var något som också 

Folkhälsomyndigheten (2014) kunde visa när de tidigare studerat den fysiska aktiviteten och 

hälsovanor hos skolbarn. Folkhälsomyndighetens studie visade att pojkar var mer aktiva än 

flickor i alla de tre studerade åldersgrupperna, 11-, 13- och 15-åringar. Detta konstaterades även 

när de några år senare följde upp studien (Folkhälsomyndigheten, 2019). Anledningen till att det 

i denna studie inte går att utröna någon skillnad mellan könen till skillnad från ovan nämnda 

studier kan vara att de inte enbart undersökt transport till och från skola. De har även sett till 

annan typ av fysisk aktivitet. Det kan också tänkas att anledningen kan grunda sig i att både 4-

åringar och 12-åringar är inkluderade i analysen. Om en analys gällande kön enbart utförts på 12-

åringar kan det tänkas att en skillnad mellan könen skulle kunna gå att påvisa, likt de ovan 

nämnda studierna i Sverige. 

 

Just åldersskillnad som en faktor i val av transportsätt är något som kunde påvisas i denna studie 

(Tabell 9). Resultaten visar att de yngre barnen tenderar att åka mindre kollektivt, men istället 

använder sig mer av aktiva transportsätt samt åker mer bil till och från skola, förskola och 

fritidsaktiviteter än de äldre barnen i studien. Detta resultat går även i samklang med en studie av 

Takken, de Jong & Dutch Physical Activity Report Card Study Group (2018) gällande barn i 

Nederländerna. Den visade på en signifikant skillnad i aktiva transportsätt mellan olika 

åldersgrupper. För åldersgruppen 12–17 år var det 90 procent av barnen som använde sig av 

aktiva transportsätt, medan motsvarande siffra för barn i åldrarna 4–11 år endast var 36 procent i 

Nederländerna. Barn i 12-års åldern kan antas vara mer individuella och kan exempelvis cykla 

eller åka kollektivt till skolan på egen hand. Det kan däremot antas att barn i 4-års åldern är 

knutna till sina föräldrars beteende och deras transportvanor. 

 

Det syns en successiv minskning av aktiva transportsätt i takt med en ökning av inkomst jämfört 

med den lägsta inkomstkategorin (Tabell 10). För användandet av bil noteras det i motsats en 

ökning med ökad inkomstnivå.  



 
 

40 
 

Dessutom indikerar resultaten från studien att barn vars vårdnadshavare är födda utanför Europa 

tenderar att åka bil mindre, men samtidigt använda sig mer av aktiva transportsätt jämfört med 

barn vars vårdnadshavare är födda i Sverige (Tabell 11 och Tabell 12). 

 

I frågan om vårdnadshavares utbildningsnivå och barns val av transportsätt syns skillnader 

mellan vårdnadshavarnas utbildningsnivå, men också mellan vårdnadshavare 1 och 2 (Tabell 13 

och Tabell 14). För vårdnadshavare 1 visade eftergymnasial utbildning på mindre än 2 år på en 

högre sannolikhet för att åka kollektivt, men lägre sannolikhet för aktiva transportsätt. Gällande 

vårdnadshavare 2 visade också eftergymnasial utbildning på mindre än 2 år på lägre sannolikhet 

för aktiva transportsätt. Men för vårdnadshavare 2 gällde det också för kategorin 

gymnasieutbildning som högsta avslutade utbildningsnivå. Vidare visade resultaten att barn med 

en vårdnadshavare 2 med gymnasieutbildning hade en högre sannolikhet att använda bilen till 

och från skola, förskola eller fritidsaktivitet. 

 

Resultaten visar att barn med lågutbildade föräldrar eller föräldrar med låg inkomst tenderar att 

åka mindre bil och använder sig istället mer av aktiva transportsätt, så valet att använda bilen 

som transportsätt förefaller att handla om skillnader i resurser. Med mer resurser finns troligen 

en större sannolikhet för att en bil finns i hushållet. Trafikverket (2012) rapporterade i sin studie 

om barn och transport till skolan att ett centralt skäl till att föräldrar skjutsade sina barn till 

skolan var av praktiska skäl: Har de möjlighet att åka bil verkar de också göra det. Det är något 

som också noterats i andra europeiska länder (Dėdelė et al., 2019). Kwaśniewska et al. (2010) 

visade att personer bosatta i större tätorter i Polen var mindre benägna att använda sig av aktiva 

transportsätt när de pendlade till arbetet. Det gällde också personer med universitetsutbildning, 

hög inkomstnivå och låg grad av fysisk aktivitet inom yrket. 

 

Det skulle kunna vara så att individer med mer resurser och högre socioekonomiskt kapital har 

större möjligheter att bosätta sig i exempelvis ett villaområde. Analysen över andelen personer i 

Stockholm som åker bil visar att det främst är stadsdelar med villa i områden utanför stadens 

centrala delar som barn använder sig av bil till och från skolan, förskolan eller fritidsaktiviteter 

(Figur 8). Då villapriser i Stockholmsområdet generellt är höga kan det antas att det är personer 

med högre inkomst som är bosatta i de områdena. Det är också något som resultatet från denna 

studie indikerar på. Just var i staden en person är bosatt verkar vara relevant när val av 

transportsätt ska studeras. Skillnader i var personer är bosatta kan ge indikationer på en 

socioekonomisk gradient då socioekonomiska skillnader finns inom staden, men också den 

fysiska miljöns påverkan på val av transportsätt då den fysiska miljön inom stadsdelar är 

föränderlig emellan områden i staden. Det är något som också Johansson, Laflamme & 

Hasselberg (2011) tidigare sammanfattat i sin studie över Stockholms län. Vidare lyfter 

Faskunger (2007) att socioekonomiskt starka grupper innehar mer resurser men också andra 

förutsättningar som kanske socioekonomiskt svagare grupper inte har. Med mindre tillgängliga 

resurser minskar också möjligheten att anpassa sig efter exempelvis förändringar i den fysiska 

miljön. Resultatet, med grund i tidigare forskning, indikerar således att det är i de 

socioekonomiskt starkare områdena som förändringar bör genomföras initialt. Det är i de 

områdena där andelen som åker bil är högst och det är de socioekonomiskt starkare grupperna 

som har den största möjligheten att anpassa sig till förändringar. Målet med folkhälsa är dock att 

främja fysisk aktivitet för alla, det är därför också viktigt att rikta sig till alla socioekonomiska 

grupper i samhället.  
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Därutöver är målet med folkhälsoarbetet i stort att barn ska vara mer fysiskt aktiva, inte att de 

ska åka mindre bil. Emellertid har Drenowatz et al. (2010) tidigare redogjort för att det tycks 

finnas ett samband mellan socioekonomi och nivå av fysisk aktivitet hos barn och ungdomar och 

så förefaller det även vara i Stockholm. 

 

Ett samband mellan socioekonomi och val av transportsätt föreligger, något som i förlängningen 

också kan påverka den allmänna fysiska aktiviteten. Folkhälsomyndighetens studie från 2019, 

där barns aktivitet uppmättes med hjälp av aktivitetsmätare, visade att skoltiden bidrar med över 

en tredjedel av ett barns fysiska aktivitet under en vecka (Folkhälsomyndigheten, 2019). Således 

är skolgården och även transporten till och från skolan viktiga för ett barns totala fysiska 

aktivitet. I ljuset av detta, och i kombination med allt högre nivåer av inaktivitet, är det viktigt att 

försöka maximera antalet minuter där ett barn är aktivt varje dag. Att öka andelen barn som 

transporterar sig aktivt, det vill säga med cykel eller gång, till och från skola kan stå för en 

betydelsefull andel av barnens totala fysiska aktivitet och således vara med och bidra till att 

barnen uppnår målen om tillräcklig daglig fysisk aktivitet. 

 

Då denna studie berör yngre barn, 4-åringar i tillägg till 12-åringar, kan skillnaden mellan 

åldrarna kunna förklaras av att 4-åringar ännu inte är tillräckligt självständiga för att kunna agera 

på egen hand i staden, det vill säga använda sig av aktiva transportsätt till exempelvis förskolan. 

Insatser i form av samhällsplaneringsprojekt, kampanjer eller evenemang bör därför inte enbart 

riktas direkt mot barnen utan även i stor utsträckning indirekt mot föräldrar. Det är viktigt att 

inbegripa alla i samhället, både vuxna och barn, men att rikta sig mot föräldrarna är något som 

Faskunger (2007) också lyfter fram. Det skulle kunna få följdeffekten att barnens föräldrar också 

börjar använda sig av aktiva transportsätt i högre utsträckning. Det skulle då kunna få önskvärda 

effekter på samhället som helhet. Då är det dessutom viktigt att ha varierande åtgärder för att 

dels motverka den fysiska inaktiviteten, samt dels minska skillnader mellan olika grupper i 

samhället. Om målet med insatserna är att uppnå en generell folkhälsa hos alla individer i 

samhället är det troligen viktigt att angripa problematiken med olika former av lösningar. Det 

kan vara informationskampanjer, förändringar i den fysiska miljön eller olika former av 

evenemang, såsom pilotprojektet ”aktiva skoltransporter – ett steg på vägen” i Luleå (Lindqvist 

& Rutberg, 2016). Det är då av vikt att satsa brett och långsiktigt med återkommande kampanjer 

och information för att verkligen komma till bukt med problematiken kopplad till fysisk aktivitet 

inom alla grupper i samhället. Just kontinuitet är något som Kolbenstvedt (2014) lyfter fram som 

essentiellt för att lyckas med det. 

 

5.2 Nätverksanalys 

När nätverksanalysen i studien analyseras noteras skillnaderna mellan B (1 och 2) och C (1 och 

2) (Figur 9) tydligast i de grönfärgade områdena runt skolan. I exempel B (1 och 2) syns tydligt 

hur det gula penetrerar in i det gröna området, vilket indikerar på områden med högre friktion 

och således eventuella säkerhetsrisker för barn existerar i modell B. Risker i form av vägar med 

hög hastighetsbegränsning och/eller vägar utan passager eller farthinder. I exempel C (1 och 2) 

är egentligen alla områden mer jämna och en mjukare färggradient ut från skolan noteras istället. 

Det indikerar på mindre och/eller jämnare friktion i skolans upptagningsområde. Det vill säga att 

området kring skolan, utifrån de variabler som inkluderats i friktionsekvationen, har en jämn 

nivå av risk för barnen. Det är till följd av att en stor andel av bilvägarna i upptagningsområdet 

korrigerats på samma sätt och i stort sätt blivit tilldelade samma attribut (rubrik 3.4.2).  
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För att kunna identifiera områden med eventuella säkerhetsbrister när friktionsekvationen 

appliceras bör således fokus läggas på att försöka hitta avvikande mönster i resultaten från 

nätverksanalyserna. 

 

Friktionsekvationen som presenteras i denna uppsats ämnar bidra med ett användbart verktyg för 

strategisk planering av den fysiska miljön. En fördel är att den kan användas på olika rumsliga 

skalor. Så som det presenterats går det att göra bredare analyser på stads- eller stadsdelsnivå, för 

att exempelvis strategiskt kunna planera större insatser. Det går också att zooma in och utföra 

mer detaljerade analyser på kvartersnivå och eventuellt i detalj identifiera problemområden för 

en specifik skolas upptagningsområde. Syftet med att applicera en friktion i nätverket är att visa 

på hur en nätverksanalys, i kombination med ett verktyg med en friktionsekvation, kan användas 

för att analysera och visualisera vad effekterna av förändringar i ett vägnätverk kan få för 

konsekvenser. Dessutom visa på ett exempel där bilen inte premieras som idag, utan istället 

säkerhetsaspekter baserat på barn och ungdomar framhävs med syfte att gynna aktiva 

transportsätt, som i förlängningen kan bidra med både kort- och långsiktiga hälsovinster. Vidare 

demonstrerar den att verktyget kan användas för att identifiera områden i en stadsdel eller ett 

kvarter där det kan vara problematiskt för barn att transportera sig på ett säkert sätt. Dessutom är 

tanken med friktionssekvationen, som är framarbetad och implementerad i GIS, att den ska vara 

modulär. Det ska vara enkelt att lägga till nya variabler i friktionsekvationen. Idén är att 

ekvationen ska vara hållbar för framtiden i takt med att ny forskning och nya data blir 

tillgängliga. 

 

Anspråk på hur omfördelningen av vägnätverket faktiskt bör se ut eller vad som är lämpligt 

behandlas inte i denna studie. Istället ges förslag på en metod eller ett verktyg som kan användas 

för att analysera hur en omfördelning skulle kunna se ut. Om problemområden med hög friktion 

utmed exempelvis en skolväg identifieras skulle det kunna korrigeras och då möjligt kunna öka 

andelen som använder sig av aktiva transportsätt. Det skulle framförallt kunna vara användbart 

för barn med lite längre avstånd i till skolan. De som bor nära skolan kan antas använda sig av 

aktiva transportsätt, likt trenden i England (Department for Transport, 2019). Det tål att tilläggas 

att de barnen då kan ha svårt att uppnå de dagliga rekommendationerna för fysisk aktivitet 

genom enbart aktiv transport till och från skolan. De barn som har lite längre till skolan och som 

idag inte använder sig av aktiva transportmedel skulle därför potentiellt kunna erhålla de största 

hälsovinsterna. Om de börjar använda sig av aktiva transportsätt istället för exempelvis bilen, 

skulle de genom enbart transporten till och från skolan eventuellt kunna uppnå de dagliga 

rekommendationerna för fysisk aktivitet. En studie av Dessing et al. (2014) har visat att barn i 

Nederländerna nästan uteslutande använder sig av aktiva transportmedel för sträckor under 300 

meter. Men när avståndet ökar till 900 meter och längre, sjunker andelen avsevärt. 

 

Vidare kan bilar bidra till att förhindra aktiva transportsätt. Om det är tillåtet att åka bil i närheten 

av en skola kan vägen omkring skolan uppfattas som osäker. Föräldrar skulle då kunna tänkas 

vara motvilliga till att låta sina barn gå eller ta cykeln till skolan och istället skjutsa sina barn till 

skolan med bilen, vilket bidrar till ännu mer trafik i närheten av skolan. När nya skolor planläggs 

bör omgivande infrastruktur och möjligheten att använda aktiva transportsätt på ett säkert sätt till 

och från skolan inbegripas redan i planeringsstadiet. Ett ansvar ligger också hos föräldrarna att få 

sina barn att använda aktiva transportsätt.  
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Om föräldrarna väljer att ha sällskap med barnen till skolan genom att gå eller cykla istället för 

att ta bilen finns det en möjlighet att andelen barn som använder aktiva transportsätt ökar. Vidare 

får även föräldrar nyttig motion i tillägg till barnen. Dessutom finns det en möjlighet att en vana 

av fysisk aktivitet implementeras hos barnen i tidig ålder. En vana som de förhoppningsvis 

bibehåller även när de blir äldre. 

 

5.3 Metodkritik och felkällor 

Det dataset som använts i studien har begränsat vilka statistiska analyser som var möjliga att 

genomföra, då endast kategoriska variabler fanns att tillgå. Valet av regressionsmodell styrdes 

således till stor del utav karaktären på datasetet. Ytterligare något som var problematiskt var att 

andelen respondenter i socioekonomiskt utsatta områden var färre än i mer välbärgade områden. 

Det fick till följd att hela Stockholms kommun analyserades utan möjlighet att analysera mindre 

geografiska områden då antalet respondenter i vissa fall var för få och hade för dålig spridning 

bland svarsalternativen. 

 

Respondenter som ej hade fullständiga svar om inkomst, föräldrars utbildning eller transportsätt 

eller som hade svarat ”annat” på frågan om transportsätt exkluderades från vidare analys. Detta 

då ”Annat”-transportsätt inte var definierat i den kodmall som hörde till enkäterna. Möjligheten 

fanns att imputera värden i de fall där respondenterna icke svarat fullständigt på enkäten utifrån 

de variabler som plockats ut. Men då bortfallet inte var så stort, cirka 10 procent, så valdes en 

”list-wise-deletion”. Det är problematiskt att ta bort icke-fullständiga respondenter då det kan 

förändra nyanseringen av data. Då syftet är att undersöka socioekonomiska variabler bör också 

singelfamiljer, eller ensamstående föräldrar också inkluderas. Dock finns det en risk att några av 

dessa även inkluderar respondenter där det antingen missat/glömt/inte velat fylla i information 

kring de frågorna. Det skulle vidare kunna gå att motverka genom att kontrollera dessa 

respondenter mot andra variablerna, det vill säga om det finns svar från vårdnadshavare nummer 

två på någon annan fråga. Om så var fallet skulle dessa kunna exkluderas och då anta de 

respondenterna som icke-fullständiga. Om däremot uppgifter saknas för vårdnadshavare nummer 

två på alla frågor gällande vårdnadshavare två så skulle det då kunna antas att en andra 

vårdnadshavare saknas och att det således är en ensamstående förälder som det är frågan om. 

 

Rörande studieområdet är det viktigt att poängtera att det, som många urbana områden, är 

föränderligt. Vägar och cykelvägar byggs, de rivs och omstruktureringar sker. Är det verkligen 

så att tillgängliga dataset över exempelvis vägnätverket är uppdaterade? Detta har varit svårt att 

kontrollera, men visuella tolkningar och korrigerar har genomförts där diskrepanser mellan 

dataset upptäckts. I tillägg har data från olika år kombinerats för att försöka skapa ett så enhetligt 

dataset som möjligt. Det kan vara ett problem då alla data inte stämmer överens med den 

rumsliga kontexten. Brist på tillförlitliga metadata gjorde att data från olika källor har 

kombinerats till ett samlat dataset för att kunna utföra en så utförlig rumslig analys som möjligt. 

Data över trafikflöden i Stockholms stad var tänkt att inkluderas i analysen, men uteslöts på 

grund av bristfällig täckning. 

 

Det fria skolvalet ställer till problem när det kommer till en utvärdering av metodiken kopplat till 

verkligheten. Det beror på att metoden, som arbetats fram i denna studie rörande 

nätverksanalysen, utgår från ett ungefärligt upptagningsområde på 1000 meter för en skola.  
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Det kan finnas en möjlighet att vissa barn väljer skolor utifrån potentiell utbildningsmöjlighet 

istället för närhet till hemmet. Det kan även poneras att barnens föräldrar är involverade i deras 

skolval. Det skulle kunna vara så att föräldrarna då kan tänka sig att skjutsa deras barn med bil 

en längre sträcka för att deras barn ska gå i en skola med bättre förutsättningar. Om barnen inte 

går i skolan närmast hemmet utan istället väljer en skola längre bort kan barriärer i form av 

exempelvis trafik vara en av huvudanledningar till att aktiva transportsätt väljs bort. Om mer 

extensiva data över vart barn är bosatta och vilken skola de faktiskt går i fanns tillgänglig skulle 

mer ingående analyser för de individuella barnens skolväg kunna utföras med hjälp av metoden 

som presenteras i denna studie. Detta är något som skulle kunna undersökas ytterligare. Då en 

del av syftet med verktyget för friktionsberäkning är att identifiera potentiella problemområden 

ur säkerhetssynpunkt utmed barn och ungdomars skolväg och detta i främst tätorter och 

bebyggda miljöer, så åsidosätts i viss mån barn bosatta på landsbygden eller utanför tätortens 

absoluta närhet. Andra insatser krävs troligen för att råda bukt på den situationen. Skolbussar 

finns redan och bussarnas turtäthet skulle kunna utökas men också kompletteras med till exempel 

kollektiv skolskjuts. Det är hursomhelst ytterligare en problematik som denna studie inte berör. 

Vidare kan fritidsaktiviteter och tillgängligheten vid till exempel idrottsplatser kunnat 

undersökas. Dock är fritidsaktiviteter väldigt individuellt och det kan antas att alla barn använder 

sig av eller är intresserade av aktiviteter som utförs på idrottsplatser. Därför valdes en skola ut 

för att exemplifiera friktionsekvationen. Tanken är dock att analysen ska kunna användas vid 

idrottsplatser eller dylikt samt dess omgivningar. 

 

5.4 Förslag till åtgärder och framtida forskning 

Kausalitet är en viktig aspekt gällande kopplingen mellan olika socioekonomiska faktorer. Inom 

ramen för denna studie har inte den aspekten uttömts. I framtida studier kan det således vara av 

intresse att utröna hur olika socioekonomiska faktorer faktiskt hänger ihop med varandra i en 

högre utsträckning. Vilka socioekonomiska faktorer som påverkar varandra och hur dessa i sin 

tur kan påverka valet av transportsätt? I tillägg kan det vara av relevans att till exempel inkludera 

psykologiska och fler sociala faktorer i analysen. Exempel på sådana faktorer skulle kunna vara 

grupptryck eller annan påverkan från vänner, personliga uppfattningar eller föreställningar om 

brott i närområdet eller den personliga säkerheten. Förmodligen är sådana faktorer mer centrala 

för promenader och cykelturer än för bilkörning. Utifrån den psykosociala aspekten skulle det 

även gå att argumentera för att en promenad har ett inneboende värde i sig självt. Ovan nämnda 

faktorer skulle kunna inkluderas genom att samla in information genom intervjuer med barn och 

vårdnadshavare. Den informationen skulle sedan kunna inbegripas i friktionsekvationen som 

presenteras i denna studie. Det skulle kunna ge ytterligare en dimension i analysen av barnens 

skolväg och hur den skulle kunna förbättras för att öka andelen barn och unga som använder sig 

av aktiva transportsätt. Medborgardeltagande kan vara en användbar del i arbetet - att kommuner 

eller stadsdelsnämnder tillsammans med exempelvis stadsplanerare är med och anordnar 

workshops där medborgare får vara med och tycka och tänka när ny infrastruktur ska utvecklas. 

Eventuellt använda sig av riktade kampanjer mot skolbarn. Studien skulle kunna utökas med att i 

GIS med hjälp av friktionsekvationen jämföra olika tätorter i olika delar av landet. Vidare skulle 

det kunna vara intressant att jämföra tätorter med olika struktur, e.g. en tätort med 

landsbygdskaraktär kontra en mer utpräglad urban tätort, eller jämföra villaförorter i olika delar 

av landet med varandra. Likväl som att i grunden undersöka områden med en hög friktion och 

identifiera vad som kan ligga till grund för det. 
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6. Slutsats 
Förhållandet mellan socioekonomiska faktorer och transportsätt förefaller vara kopplad till 

resurser. Barn från familjer med högre inkomst tenderar att transportera sig med bil framför 

aktiva transportsätt. Även gällande vårdnadshavarnas födelseland och utbildningsnivå syns 

skillnader i val av transportsätt. Rörande utbildningsnivå finns indikationer på att aktiva 

transportsätt väljs bort när utbildningsnivån ökar. Angående födelseland verkar barn vars 

vårdnadshavare är födda utanför Europa välja bort bilen och istället använda sig av aktiva 

transportsätt, vilket är det motsatta för barn vars vårdnadshavare är födda i Sverige. Kausalitet 

gällande kopplingen mellan olika socioekonomiska faktorer är en viktig aspekt som framtida 

studier i ämnet bör undersöka. Det skulle kunna visa om förhållandet till transportsätt enbart är 

kopplad till mängden monetära resurser eller om kopplingen är mer komplex än så. 

 

Denna studie visar på ett alternativt sätt att använda data från BHE på. Även om huvudsyftet 

med studien är att undersöka hur kopplingen mellan socioekonomi och transportsätt ser ut likväl 

som att ge exempel på en metod för att främja aktiva transportsätt, kan ett främjande av aktiva 

transportsätt där bilen inte premieras få andra följdeffekter än bara de direkta effekterna av mer 

fysisk aktivitet. Effekter såsom en säkrare och renare stad för stadens invånare om städer i högre 

utsträckning än idag blir är mer bilfria. Studien visar på hur en harmonisering mellan olika 

aktörer såsom forskare, myndigheter och kommuner skulle kunna leda till förbättrade 

förutsättningar för aktiva transporter och i förlängningen till ett mer hållbart samhälle ur ett 

socialt, ekonomiskt och miljömässigt perspektiv. 

 

Studien visar att det främst är stadsdelar med villa i områden utanför stadens centrala delar som 

barn använder sig av bil till och från skolan, förskolan eller fritidsaktiviteter. Vidare visar studien 

att GIS kan användas för att ge förslag på en omfördelning av trafikflöden samt gång- och 

cykelvägar i syfte att främja barns hälsa och säkerhet gällande aktiva transporter till och från 

skola, förskola samt fritidsaktiviteter. Vidare att det finns en möjlighet att identifiera områden 

som ur säkerhetssynpunkt är bristfälliga. Därutöver visar studien att GIS kan användas för att 

bearbeta data från BHE för att analysera och visualisera den geografiska fördelningen av 

transportsätt. Studien exemplifierar vidare att det går att använda data från BHE och kombinera 

det med öppna och allmänt tillgängliga data från en kommun för att, bland annat, kunna 

användas för samhällshällsplanerande funktioner. Användningen av metoden presenterad i den 

här studien är tilltalande eftersom data som använts är lättillgänglig och metoden är 

utvecklingsbar när nya data finns tillgängliga. 

 

Det krävs troligtvis en kombination av olika åtgärder från olika infallsvinklar för att råda bot på 

problematiken. Den framarbetade metoden i kombination med medborgardeltagande kan vara ett 

användbart verktyg i arbetet med förändringar av den fysiska miljön för att skapa säkrare vägar 

där barn och vuxna vill gå och cykla till skola, arbete och fritidsaktiviteter. Om befolkningen ges 

bättre förutsättningar att använda aktiva transportsätt kan det i förlängningen leda till 

hälsovinster likväl som vinster för miljön och således till ett mer hållbart samhälle. 
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Bilagor/Appendix 

Bilaga A 

I Bilaga A visas ett sammanfattande diagram av de 24 utförda regressionsmodellerna där de blåa 

cirklarna representerar modellerna utförda på aktivt transportsätt, de orangefärgade kvadraterna 

på kollektivt och slutligen de gröna romberna på bil. I det övre vänstra hörnet visas ett diagram 

för modellerna som representerar ”År”, följt i tur och ordning av: Barnets ålder; Barnets kön; 

Familjeinkomst; Vårdnadshavare 1 födelseplats; Vårdnadshavare 2 födelseplats; Vårdnadshavare 

1 utbildningsnivå samt Vårdnadshavare 2 utbildningsnivå (Bilaga A). 

 

 
Bilaga A. Sammanfattande diagram över de logistiska regressionsmodellerna. 
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Bilaga B 

En sammanställning av tre binomiala regressionsanalyser för tre olika transportsätt samt barnets 

kön visar att det inte fanns någon skillnad mellan hur flickor och pojkar valde transportsätt 

(Bilaga B). 
 

Bilaga B. Resultatet för tre binomiala regressionsanalyser för tre olika transportsätt samt barnets kön. 

Barnets kön och aktivt transportsätt OR 95 % KI OR 

(ref. Flicka) 
1,14 

* 
1,00–1,29 

Pojke 1,13 0,94–1,35 

Barnets kön och kollektivt OR 95 % KI OR 

(ref. Flicka) 
0,21 
*** 

0,17–0,24 

Pojke 0,95 0,75–1,21 

Barnets kön och bil OR 95 % KI OR 

(ref. Flicka) 
0,42 
*** 

0,37–0,49 

Pojke 0,90 0,74–1,09 
* p <0,05; ** p <0,01; *** p <0,001 
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