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Sammanfattning 
I Värmland är ett stort antal barn skolskjutsberättigade vilket gör att regionens kommuner har 

en stor budget till skoltrafiken. Samtidigt upplever Region Värmland att skoltrafiken inte 

nyttjas i den grad som det planeras för, och att det beror på att vårdnadshavare istället väljer 

att skjutsa sina barn. Westman (2017) menar att föräldrarnas val grundas i sociala skäl samt 

att barnens resväg upplevs som osäker. För att skapa en förståelse för hur problematiken har 

växt fram och vad färdmedelsvalet kan bero på nämns ett flertal teorier kopplat till individers 

resande. Några av dessa är mobilitet, transportgeografi och aktivitetsansatsen.  

Uppsatsen syftar till att undersöka vad vårdnadshavare värderar som viktigt för att de i högre 

grad ska nyttja skolskjutsen för sina barns skolresor. Vidare vill vi undersöka hur skoltrafiken 

kan utvecklas för att möta dessa behov genom att inkludera politikens synvinkel på ämnet. 

Frågeställningarna är: Hur kan man förstå vilka faktorer som är viktiga bakom 

vårdnadshavares beslut att nyttja skolskjutsen eller inte? Hur kan skoltrafiken, i exemplet 

med Grums och Arvika kommun, utvecklas för att bli mer attraktiv för vårdnadshavare? Och 

Hur bemöter politikerna i respektive kommun möjliga utvecklingsförslag kring skoltrafiken? 

Frågeställningarna har besvarats genom både en kvantitativ och en kvalitativ metod. Enkäter 

har besvarats av vårdnadshavare i Grums samt Arvika, och två intervjuer med en politiker 

från respektive kommun har genomförts. Studien visar att det enbart är en femtedel av de 

skolskjutsberättigade barnen som alltid nyttjar skoltrafiken. Därav blir ett flertal barn 

skjutsade till skolan, vilket grundas i tre stora orsaker – vardagsliv, säkerhet samt resväg och 

avstånd. Kortfattat innebär det att vårdnadshavarna skjutsar barnen för att underlätta 

vardagslivet och för att säkerheten upplevs bristfällig. Vidare påverkas valet av avståndet 

mellan bostad och hållplats samt bostad och skola. Således är det dessa tre grundorsaker man 

behöver arbeta med för att vårdnadshavare i högre grad ska uppleva skoltrafiken som 

attraktiv. Utifrån detta är den främsta utvecklingspotentialen som ses av skoltrafiken att arbeta 

med säkerheten vad gäller barnens hela resa, från bostad till skola. Studien visar att andra 

möjliga utvecklingsförslag är Aktivitetstransporter, Öppen skoltrafik och Ombord förälder. 

Slutligen bemöter politikerna i respektive kommun möjliga utvecklingsförslag kring 

skoltrafiken. Sammanfattningsvis arbetar de på olika sätt, då Grums försöker göra resan 

säkrare för barnen, medan Arvikas utveckling handlar om att effektivisera skoltrafiken. 

 

Nyckelbegrepp: skoltrafik, skolskjuts, vårdnadshavare, utveckling, Värmland  



   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  ”  Man säger alltid att det är jag som förälder som har ansvaret för att mitt barn 

ska komma säkert på bussen.  

Men har man ett heltidsjobb och behöver åka tidigare till jobbet så kan det vara 

svårt att följa dem varje dag. 

Man behöver underlätta för oss föräldrar som har mindre barn i skolan.”  

  (Respondent från enkätundersökning 2020) 

  



   
 

Förord 

Följande uppsats är slutet på vår samhällsplanerarutbildning på Karlstads Universitet. Vi vill 

poängtera att vi har bidragit likvärdigt i studiens alla delar. 

Först och främst ett stort tack till vår handledare Hans Olof Gottfridsson för värdefulla tips 

och råd under hela uppsatsens gång. Arbetet har varit ett samarbete tillsammans med 

Värmlandstrafik, som även har bistått med material till enkätundersökningen. Vi vill tacka 

Jacob Bäckström, Jens Pettersson och Elin Åberg på Värmlandstrafik för samarbetet och god 

hjälp under arbetets gång. 

Vidare vill vi rikta ett tack till alla respondenter som har deltagit i undersökningarna – såväl 

politiker som vårdnadshavare. Utan er hade inte studien varit möjlig. Tack till Aune och 

Henning på Ruter som bistått med värdefullt material. 

Ytterligare vill vi rikta ett tack till våra trogna studiekamrater under dessa tre år – Isabelle 

Laakkonen Johansson och Jonna Grandics, som givit oss värdefulla råd under arbetets gång. 

Sist men inte minst tackar vi varandra för ett gott samarbete. Trots toppar och dalar har vår 

vänskap stärkts ytterligare. Oavsett Covid-19 eller inte, har vi behållit humöret uppe och 

kämpat på. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Astrid Johansson 

Nina Lundin 

Karlstad, 12 juni 2020 
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1. Introduktion 

Hur vi rör oss har förändrats markant sedan 1900-talet, från att i snitt resa tre kilometer till att 

i dagens samhälle resa trettio kilometer per dag. De förändrade rörelsemönstrena har medfört 

att det blir vanligare att bosätta sig i en kommun men arbeta i en annan (Berger 2008). 

Följande ses som ett resultat av samhällets förändrade struktur där bostäder förr var 

lokaliserade nära service och verksamheter. Detta benämns som ett territoriellt organiserat 

samhälle. Idag samlas utbudet istället till färre geografiska platser, vilket innebär att 

människor ofta har längre avstånd till samhällsservice. Samhället är numera funktionellt 

organiserat, vilket leder till ökade rörelsemönster (Frändberg et al. 2005).  

I samband med en ökad mobilitet ses även ett ökat bilanvändande. Det ökade bilanvändandet 

beror på att bilen har blivit en norm i samhället, vilket grundas i att planeringsidealet tidigare 

var att skapa förutsättningar för bilen (Berntsson 2002). Människans inställning till att välja 

bilen som färdmedel handlar främst om bekvämlighet och effektivitet. En bekväm resa 

associeras med flexibilitet eftersom en större valfrihet uppnås kring när resan ska ske, medan 

en effektiv resa bland annat förknippas med valfriheten att bestämma resväg. Det som 

framgår är att människan ofta associerar bilen som det mest effektiva färdmedelsvalet och 

bilen blir därför en norm i samhället (Holmberg & Hydén 1996). Bilen som norm gör att våra 

vanor i vardagslivet är beroende av bilen (Berntsson 2002). En av dessa vardagsaktiviteter är 

att barn blir skjutsade till skolan trots att de är berättigade skolskjuts (Westman 2015).  

1.1 Problemformulering 

I Värmland är drygt 6800 elever skolskjutsberättigade, vilket ställer stora krav på en 

fungerande skoltrafik. Utifrån barnkonventionens riktlinjer genomförde Region Värmland en 

undersökning om barnens upplevelse av skoltrafiken. Med grund i barnens synpunkter har 

regionen utvecklat en applikation som ska tillgodose deras syn på en attraktiv skoltrafik, 

vilket bland annat innebär en roligare resa. Således har hänsyn tagits till barnens perspektiv 

gällande skoltrafiken (Olsson 2018).  

Årligen kostar skoltrafiken i regionen 170 miljoner kronor. Däremot upplever Region 

Värmland att skoltrafiken inte nyttjas i den grad som det planeras för (Region Värmland 

2019). Till följd skapas problematik med planeringen av skoltrafiken eftersom att det är svårt 

att förutsäga hur många av de berättigade eleverna som faktiskt åker skolskjuts. Således kan 

det medföra onödigt stora kostnader för kommunerna då skoltrafiken planeras för fler barn i 
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förhållande till hur många som faktiskt nyttjar skolskjutsen. Att skoltrafiken inte nyttjas kan 

bero på att barn istället blir skjutsade av sina vårdnadshavare (Sveriges kommuner och 

landsting 2013). Följaktligen finns en kunskapslucka som grundas i vårdnadshavarnas 

perspektiv på skoltrafiken, vilket denna studie ämnar att undersöka. Urvalsgruppen är 

vårdnadshavare med barn som är berättigade skolskjuts i årskurs 1-4, i kommunerna Grums 

och Arvika.  

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka vad vårdnadshavare värderar som viktigt för att de i 

högre grad ska nyttja skolskjutsen för sina barns skolresor. Vidare vill vi undersöka hur 

skoltrafiken kan utvecklas för att möta dessa behov genom att inkludera politikens synvinkel 

på ämnet. 

1.3 Frågeställningar 

• Hur kan man förstå vilka faktorer som är viktiga bakom vårdnadshavares beslut att 

nyttja skolskjutsen eller inte? 

• Hur kan skoltrafiken, i exemplet med Grums och Arvika kommun, utvecklas för att bli 

mer attraktiv för vårdnadshavare?  

- Hur bemöter politikerna i respektive kommun möjliga utvecklingsförslag kring 

skoltrafiken? 

1.4 Avgränsningar 

Uppsatsen kommer enbart att undersöka två kommuner i Värmland, Arvika samt Grums 

kommun. Arbetet kommer inte att behandla barnens perspektiv på skoltrafiken eftersom 

regionen redan har genomfört en sådan undersökning (Olsson 2018). Vidare kommer inte 

skolskjutsen till särskolan, elever med särskilda bestämmelser eller elever i förskoleklass samt 

årskurs 5-9 tas hänsyn till i undersökningen. Uppsatsen kommer enbart beröra bil och 

skolbuss som de möjliga transportmedlen till skolan för barnen. 

I studien syftar årskurs 1-4 på barn i åldern 6-11 år. Vårdnadshavare kommer i uppsatsen 

benämnas synonymt med förälder. Vidare definieras fritids i studien som fritidshem både på 

eftermiddagen och på morgonen. 
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1.5 Samarbete med Värmlandstrafik 

Studien är ett arbete tillsammans med Värmlandstrafik på Region Värmland. Idén till ämnet 

växte fram hos Värmlandstrafik när de upptäckte en kunskapslucka kring vårdnadshavares 

perspektiv på skoltrafiken. Undersökningen ansågs passande för oss som författare då vi har 

ett intresse för trafikfrågor.  

Värmlandstrafik har bistått med information om skolskjutsen i Värmland, exempelvis antal 

skolskjutsberättigade barn och vad skoltrafiken årligen kostar. Vidare har de hjälpt till med 

utskicket av enkäterna genom att bistå med kuvert och porto.  

 
1.6 Disposition 

Vår uppsats är indelad i sju olika kapitel och en kort sammanfattning av vad de innehåller 

presenteras nedan. Varje avsnitt har även flera underrubriker och förklaringar som ska 

underlätta läsningen.   

Kapitel 1 – I kapitlet presenteras en introduktion till det valda ämnet där vi använder oss av 

“tratten”. Vi visar på att ämnet är aktuellt i dagens samhälle samtidigt som det visar på ämnets 

komplexitet och dess smala område. Vidare beskrivs problemformuleringen, syftet samt 

frågeställningarna som preciserar ämnesvalet för uppsatsen. Avgränsningarna anger sedan 

ramarna för arbetet.  

Kapitel 2 – För att förstå uppsatsen ges i kapitel 2 en bakgrund till viktig information och 

centrala begrepp som är av betydelse för arbetet, exempelvis vilka lagar som styr skoltrafiken 

och hur man blir berättigad till skolskjuts i de olika kommunerna. 

Kapitel 3 – Avsnittet beskriver arbetets teoretiska utgångspunkter samt tidigare forskning 

kring ämnet. Teorier som nämns är bland annat mobilitet, transportgeografi  och 

aktivitetsansatsen. Den tidigare forskning som berörs handlar om barnens resa till skolan och 

om utvecklingsprojekt som genomförts för att förbättra skoltrafiken. 

Kapitel 4 – I kapitel 4 redogörs den metod som valts för undersökningen. En kvantitativ 

metod har genomförts i form av enkäter där föräldrar till skolskjutsberättigade barn har 

deltagit. Vidare har en kvalitativ metod med intervjuer genomförts som komplement till 

enkäterna. Avsnittet beskriver även de etiska aspekterna som har tagits hänsyn till i 

undersökningen. 
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Kapitel 5 – Avsnittet redogör för studiens empiri som redovisas genom diagram och 

kommentarer från undersökningarna. Det insamlade materialet är en enkätundersökning med 

vårdnadshavare samt två intervjuer med en politiker från respektive kommun.  

Kapitel 6 – I kapitlet diskuteras empirin i förhållande till teorin för att skapa ett samband 

mellan de olika delarna. Avsnittet fokuserar på både likheter samt skillnader mellan den 

insamlade empirin, teorin och den tidigare forskningen kring ämnet för att skapa en 

diskussion. 

Kapitel 7 – I uppsatsens sista kapitel presenteras studiens slutsatser genom att besvara de 

frågeställningar som arbetet syftade till att undersöka. Därefter sker en reflektion av arbetet 

som mynnar ut i vilka luckor som kvarstår i ämnet och det ges därmed förslag på vidare 

forskning.  
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2. Bakgrund 
I följande avsnitt kommer kort information och centrala begrepp att beskrivas för att få en 

förståelse för Värmland och de lagar som gäller kring skolskjuts.  

2.1 Lagstiftning om skolskjuts 
I skollagen fastställs kommunernas skyldigheter kring skolskjuts (SFS 2010:800). I Sverige är 

det varje enskild kommun som ansvarar för att anordna kostnadsfri skolskjuts inom 

kommunen samt beslutar om vilka avstånd som krävs för att bli berättigad skolskjuts 

(Sveriges kommuner och landsting 2014). Elever har rätt till skolskjuts till den skolan de blir 

placerade på. I de fall en annan skola har valts än den eleven är placerad på har kommunen 

ingen skyldighet att erbjuda skolskjuts (SFS 2010:800).  

I skolskjutsförordningen beskrivs regler samt ansvar som gäller för de anordnade 

skolskjutsarna. Det handlar om resans trafiksäkerhet vilket bland annat berör på- samt 

avstigningsplatserna och utformningen av skolskjutsens hållplatser (SFS 1970:340). 

 
2.2 Om skoltrafik 

Skolskjuts definieras som transporter till grundskola samt särskola, och begreppet elevresor 

som transporter inom gymnasieskolan (Sveriges kommuner och landsting 2014). I uppsatsen 

definieras begreppen skolskjuts samt skoltrafik som transporter mellan bostaden och 

grundskolan. 

Enligt Sveriges kommuner och landsting (2013) är planeringen av skoltrafiken problematisk 

för kommunerna då det är ett flertal aspekter som behöver inkluderas i arbetet. För barnen och 

vårdnadshavarna ska det vara både tryggt och säkert att använda skolskjutsen. För 

kommunerna ska transporterna vara miljövänliga samtidigt som kostnaderna ska vara så låga 

som möjligt. 

På 1800-talet fanns det mindre skolor i varje by för att barnen inte skulle ha en lång resväg 

mellan skolan och bostaden. I och med urbaniseringen på 1900-talet minskade antalet elever 

på dessa skolor och kommuner hade inte längre möjlighet att erbjuda en bra undervisning då 

lärarna istället undervisade i de större orterna. Med dessa förutsättningar var det inte 

ekonomiskt möjligt att driva landsbygdens skolor. Följande medförde att de mindre skolorna 

på landsbygden lades ner och det blev allt mer vanligt att barnen som bodde på landsbygden 

åkte skolskjuts till de större skolorna i städerna. Trots att skoltrafiken ökade, minskade antalet 
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skollokaler samt lärare i och med nedläggningarna, vilket resulterade i att kommunerna gjorde 

ekonomiska vinster. Ur detta växte olika riktlinjer fram kring skoltrafiken, exempelvis vilket 

avstånd till skolan som krävdes för att bli berättigad skolskjuts. Vidare tillkom villkor för 

skoltrafikens upphandling vad gäller vem som ska planera rutterna och vilket bolag som ska 

köra bussarna, vilket medförde ökade kostnader för kommunerna. Under 1990-talet uppkom 

diskussioner om barnens säkerhet i samband med skolskjutsen då föräldrarna inte var nöjda 

med barnens resa till skolan (Vägverket 2003). 

2.3 Region Värmland 

I Värmland är det Region Värmland, Värmlandstrafik, som ansvarar för handläggningen och 

planeringen av skoltrafiken. I deras uppdrag ingår exempelvis att upphandla bolag som kör 

skolbussarna i kommunerna. Varje enskild kommun betalar kostnaderna för skoltrafiken. 

Karlstad kommun är den enda kommunen inom regionen som inte ingår i Region Värmlands 

uppdrag. Därmed ansvarar de för skoltrafiken i 15 kommuner (Region Värmland 2019). 

För att bli berättigad skolskjuts i Värmland tas hänsyn till avståndet mellan hemmet och 

skolan samt vilken klass barnet går i. I vissa fall kan en elev även bli berättigad skolskjuts 

mellan hemmet och hållplatsen. I de fall eleven väljer att nyttja det fria skolvalet erbjuder 

kommunerna i Värmland ingen skolskjuts. I Grums och Arvika erbjuds ingen skolskjuts om 

barnen går på fritids. Se tabell 1 för vilka avstånd som gäller enligt de valda kommunernas 

skolskjutsreglemente (Arvika kommun 2020; Grums kommun 2017). 

 Årskurs 1-3 i Grums Årskurs 4 i Grums Årskurs 1-4 i Arvika 
Minsta avstånd mellan 
bostad och skola 

2 kilometer 3 kilometer 2 kilometer 

Minsta avstånd mellan 
bostad och hållplats 

2 kilometer 3 kilometer 2 kilometer 

Tabell 1. Tabellen visar minsta avstånd för att bli berättigad skolskjuts i Arvika och Grums kommun 
(Arvika kommun 2020; Grums kommun 2017). 

2.4 Grums kommun 
Grums kommun är belägen i de södra delarna av Värmland, strax väster om Karlstad 

kommun. Till ytan är Grums cirka 480 kvadratkilometer (Grums kommun 2010) med en 

befolkningsmängd på drygt 9000 invånare. I början på 2000-talet minskade invånarna i 

kommunen, men har under senare år börjat öka igen. Befolkningsutvecklingen ses i diagram 1 

(SCB 2019). I årskurs 1-4 finns totalt 209 barn, fördelade på 4 skolor. Av dessa är totalt 149 

berättigade skolskjuts (Region Värmland 2019). 
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Diagram 1. Diagrammet visar befolkningsutvecklingen i Grums kommun mellan år 2000 och 2019 
(SCB 2019). 

2.5 Arvika kommun 

Arvika kommun är belägen i de västra delarna av Värmland, nordväst om Karlstad kommun. 

Till ytan är Arvika cirka 2000 kvadratkilometer (Arvika kommun 2008) med en 

befolkningsmängd på drygt 26 000 invånare. Arvikas befolkning började under 2003 att 

minska, men har under senare tid fått en större tillväxt, se diagram 2 (SCB 2019). I 

kommunen finns 14 skolor för barn i årskurs 1-4. Av totalt 708 barn i årskurs 1-4, är 413 av 

dessa berättigade skolskjuts (Region Värmland 2019). 

 
Diagram 2. Diagrammet visar befolkningsutvecklingen i Arvika kommun mellan år 2000 och 2019 
(SCB 2019).   
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Diagram 1: Befolkningsmängd
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3. Teoretiska perspektiv och tidigare forskning 
I följande avsnitt beskrivs uppsatsens teoretiska perspektiv och utgångspunkter. Begreppen 

mobilitet, transportgeografi, centralortsteori och tillgänglighet kommer att förklaras. Vidare 

presenteras tidigare forskning kring ämnet.  

3.1 Mobilitet 

Då undersökningen behandlar vardagligt resande är begreppet mobilitet en central 

utgångspunkt för uppsatsen.  

Mobilitet är en rumslig process som innebär förflyttningar mellan geografiska platser, såväl 

de faktiska förflyttningarna som möjligheterna till förflyttning. Det handlar om flöden av 

olika resurser vilket bland annat kan vara rörelser av människor, information och tjänster 

(Krantz 1999). Mobilitet kan definieras som ett sätt att övervinna geografiska avstånd, vilket 

underlättas genom tillgången till olika transportmedel (Cresswell 2006). Utvecklingen av 

transportmedel har resulterat i att den geografiska rörligheten har förändrats sedan 1900-talet. 

Idag reser människan längre sträckor men under samma tid. Människors ökade rörlighet beror 

till viss del på förändringen av samhällsstrukturen, från att verksamheter lokaliserades i nära 

anslutning till bostäder till att bli mer centraliserade. Centraliseringen har medfört att 

verksamheter lokaliseras på platser där bilen ses som ett tillgängligt färdmedelsval, vilket har 

bidragit till att bilen numera är det självklara valet (Krantz 1999). Centraliseringen beskrivs 

vidare i avsnitt 3.4. 

Rörligheten kan förklaras utifrån tre perspektiv: hur ofta en individ reser samt längden och 

tiden på resan. Den första aspekten utgår från antalet aktiviteter människan medverkar i som 

kräver förflyttning utanför bostaden. Längden på resan bestäms av hur ofta resan sker till 

aktiviteten och dess lokalisering. Resans tid är beroende av det geografiska avståndet och 

vilket färdmedel som individen väljer att transportera sig med (Krantz 1999). 

3.2 Transportgeografi  

En ytterligare central teori för uppsatsen är transportgeografi, som skapar en uppfattning om 

hur individer reser.  

Människors rörelsemönster har en betydande funktion i samhället. I takt med att mobiliteten 

ökar och tillgängligheten förbättras blir samhällena allt mer beroende av ett fungerande 

transportsystem för att skapa ett funktionellt vardagsliv. Följande benämns som 
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transportgeografi, och beskriver samverkan av människors nyttjande av transportmedel. Det 

handlar om att skapa en förståelse för transporters helheter (Rodrigue et al. 2013). 

Transportgeografins utveckling har i historien följt geografiämnets spår. Till en början 

innebar transportgeografin utformningen av vägnätet i förhållande till samhällena. Vid mitten 

av 1950-talet var de kvantitativa metoderna i fokus, vilket gjorde att transportgeografin allt 

mer riktade in sig på teoretiskt modellbyggande och olika standardiserade modeller. I takt 

med att de kvalitativa metoderna blev mer aktuella kom transportgeografin att omfatta studier 

som grundades på de beteendevetenskapliga ämnena. Som ett exempel på dessa studier 

behandlade ämnet individens resande och det som styr valet av färdmedel (Tolley & Turton 

1995).  

Under 1980-talet granskade Golob och Golob (1983) olika studier av transportgeografi, vilket 

resulterade i en indelning av fem ansatser kopplat till individens resande. De kategorier som 

bildades var: skiktningsansatsen, experimentella ansatsen, valhandlingsmodeller, 

attitydansatsen samt aktivitetsansatsen. Uppsatsen kommer endast att beröra de två 

sistnämnda ansatserna då dem anses inrikta sig mer mot studien. Vidare läggs även ett större 

fokus på aktivitetsansatsen då studien berörs mestadels av den, se avsnitt 3.3. 

Attitydansatsen grundas i individens värderingar, uppfattningar samt bedömningar vad gäller 

olika transporter. Människans förståelse samt synsätt av världen bidrar till det som styr 

individens rörelsemönster. Det innebär bland annat att ansatsen berör individens val av 

färdmedel utifrån deras subjektiva variabler. Dessa variabler berör ofta kostnad, bekvämlighet 

och tid (Golob & Golob 1983).  

3.3 Aktivitetsansatsen  

Aktivitetsansatsen utgår ifrån definitionen om tidsgeografin som innebär människors 

aktiviteter i tidsrummet. Tidsgeografin används bland annat för att skapa en förståelse för 

varför människor reser och hur det påverkar vardagslivet. Aktivitetsansatsen fokuserar på 

individers vardagssysslor och att dessa sker på olika geografiska platser vilket kräver 

förflyttningar. Således har möjligheten att resa blivit en central del i människans vardag. De 

aktiviteter som genomförs kräver att individen befinner sig på en specifik plats vid en 

bestämd tidpunkt, vilket benämns som ett aktivitetsmönster (Krantz 1999). 



   
 

 18 

Krantz (1999) menar att människans mobilitet påverkas av tre begränsningar som har 

inverkan på vilken aktivitet som går att genomföra. Restriktionerna påverkar även när och var 

utförandet av aktiviteten kan ske. Kapacitetsrestriktioner innebär att vardagsaktiviteter 

begränsar det individuella behovet, vilket kan vara sömn och mat. Vidare omfattar 

restriktionen även individers möjligheter till att nyttja olika transportmedel. Följande 

resulterar i att under samma tid kan olika individer transportera sig olika långt, beroende på 

dess tillgång till transportmedel.  

Kopplingsrestriktioner utgår ifrån sociala sammanhang, vilket gör att vardagsaktiviteterna styr 

valet av färdmedel. Ett exempel på följande kan vara att kollektivtrafiken har bestämda tider 

vilket gör att den inte alltid samspelar med aktiviteterna. Således blir det enklare att välja 

bilen som färdmedel. Auktoritetsrestriktioner berör vilken tillgänglighet människan har till 

diverse aktiviteter, vilket styrs av exempelvis öppettider eller lagar som påverkar vardagen. 

Följande kan både begränsa och underlätta vardagslivet (Krantz 1999). 

Utifrån restriktionerna har ytterligare tolkningar gjorts på vad som kan påverka mobiliteten. 

Gottfridsson (2007) utgår ifrån att människors olikheter påverkar sättet att resa, vilket skapar 

en komplex bild av aktivitetsmönstrena. Baserat på synsättet finns tre förklaringar av vad som 

påverkar aktivitetsmönstrena – individen, vardagsaktiviteterna samt omgivningen.  

Individen kan påverka aktivitetsmönstrena ur två olika synsätt – individens resurser samt 

behov. Individens resurser berör faktorer som ålder, bilinnehav samt kön medan behovet 

utgörs av individens värderingar och attityder. Vidare kan vardagsaktiviteterna påverka 

rörelsemönstrena beroende på vilken typ av aktivitet som ska genomföras. Dessa aktiviteter 

kan vara frivilliga såsom fritidsaktiviteter, alternativt nödvändiga vilket kan vara arbete eller 

skola (Gottfridsson 2007). 

Slutligen har omgivningen en betydande roll vad gäller människans rörelsemönster. En av 

aspekterna kring omgivningen rör det sociala sammanhanget i form av att en individs 

livssituation kan påverka vardagen. Följande kan innebära faktorer som arbete eller om 

hushållet har småbarn. Vidare kan nätverket för transport och kommunikationer påverka 

individers vardag genom exempelvis hur vägnätet samt gång- och cykelvägnätet är utformat. 

Till sist kan omgivningens utformning vara av betydelse för rörligheten, vilket exempelvis 

kan vara om man är bosatt på landsbygden eller i en storstad. Följande påverkar individens 

möjlighet att transportera sig med olika typer av färdmedel (Gottfridsson 2007). 
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I uppsatsen har aktivitetsansatsen använts för att förstå vårdnadshavares val av färdmedel. 

3.4 Centralisering 

Walter Christaller utvecklade år 1933 centralortsteorin som associeras med rumsvetenskapen. 

Teorin grundas i att tjänster samt varor samlas på olika geografiska platser för att få en viss 

räckvidd och nå en viss befolkningsmängd. En centralort är den plats som har störst 

befolkning i förhållande till sitt omland och därför är de flesta verksamheter och serviceutbud 

lokaliserade på platsen (Gregory et al. 2009). 

Nedan visas spridningen av varor samt tjänster och den räckvidd som skapas. Enligt 

Christaller bildas ett nätverk med centralorter som innehar ett stort utbud, vilket gör att det 

blir ett större geografiskt avstånd mellan centralorterna. Runt dessa platser skapas mindre 

orter med en begränsad service. Följande resulterar i att de mindre orterna till viss del blir 

beroende av centralorternas utbud (Gregory et al. 2009). 

 

Figur 1. Bilden visar hur nätverk bildas runt centralorterna. Källa: Christaller's first model of 
distribution of cities on space, according to the market principle, av Laotseuphilo, 2011, 
https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Central_place_theory?usela CC BY-SA 3.0 

3.4.1 Centralisering av skolor 

Nedan behandlas en tidigare forskning som berör centralisering av skolor. När skolor 

centraliseras får barnen längre avstånd till skolan. Följande ställer högre krav på en väl 

fungerande skoltrafik för att förhindra att föräldrar skjutsar barnen till skolan. 

En följd av städers centralisering är att allt fler skolor stängs ner och samlas i centralorterna. 

Magdalena Cedering (2016) undersöker i sin doktorsavhandling hur barns och föräldrars 

vardagsliv påverkas av att skolor flyttas i Ydre kommun. Cedering menar att 
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skolnedläggningarna främst sker i områden där befolkningsutvecklingen är negativ och 

förklaras ofta som en ekonomisk konsekvens. När landsbygden avfolkas blir elevantalet 

mindre och det finns inte längre ekonomiska möjligheter att erbjuda en god undervisning. Det 

som framkom i undersökningen var bland annat att familjers vardagsliv förändras när 

samhällets service flyttas till centralorter. Resultatet visar att rörelsemönstret förändras 

samtidigt som bilanvändandet ökar, vilket förklaras utifrån familjers komplicerade tidspussel. 

I de genomförda intervjuerna påpekade både vårdnadshavarna och barnen att skolskjutsen 

förändrades till det sämre, då restiden blivit längre i och med ett ökat avstånd till skolan. 

Vidare uppfattas vägen till hållplatsen som lång samt osäker, bland annat på grund av 

omgivningens fysiska miljö. Följande nämner föräldrarna som anledningar till att skjutsa 

barnen till hållplatsen eller skolan. 

3.5 Tillgänglighet 

I takt med att samhället förändras mot att allt fler verksamheter och serviceutbud lokaliseras i 

centralorter, ställs allt högre krav på en ökad tillgänglighet. En allmän definition av 

tillgänglighet berör vilken möjlighet individer har att nå sitt behov av aktiviteter och 

serviceutbud i samhället. Enligt Derek Gregory et al. (2009) är tillgänglighet ett komplext 

begrepp som i 1 kap. 1 § i Plan- och bygglagen förklaras utifrån en samhällsutveckling där 

jämlika samt goda levnadsförhållanden ska främjas för alla människor (SFS 2020:76). 

Tillgänglighet ingår som ett transportpolitiskt mål, vilket handlar om att utformningen av 

transportsystemet ska tillgodose människors behov av förflyttningar. Målet utgår även ifrån 

att säkerställa att barnens nyttjande av transportsystemen sker på ett säkert sätt samt att fler 

barn vågar befinna sig i trafikmiljöer (Regeringen 2009).  

Begreppet tillgänglighet kan studeras utifrån två olika perspektiv, ett övergripande samt ett 

mer fördjupande synsätt. Det övergripande perspektivet syftar till den geografiska 

tillgängligheten, vilket handlar om resans tid samt längd. Vidare handlar det om individers 

tillgång till olika färdmedel och faktorer som påverkar det valet. I denna uppsats kan det 

handla om avstånd till hållplatsen och resans totala tid. Det fördjupade synsättet syftar till att 

utformningen av miljön ska möjliggöra en god tillgänglighet för alla individer. Följande 

innebär ett hela-resan-perspektiv, som avser alla delar av en individs resa. I uppsatsen innebär 

hela-resan-perspektivet elevens hela resa mellan bostaden och skolan. Detta kan handla om 

hållplatsens utformning men även om hur trafikmiljön ser ut mellan bostaden och 

målpunkten. Det innebär att vägen från dörr till dörr ska vara säker (Gregory et al. 2009). 
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Begreppet tillgänglighet kan delas in i fem kategorier. Den fysiska tillgängligheten syftar till 

individens möjlighet att röra sig i samhället utan att möta barriärer på vägen. I uppsatsen kan 

den fysiska tillgängligheten vara barnens väg mellan bostad samt skola, och att denna väg ska 

vara säker. Faktorer som begränsar tillgängligheten kan vara stora vägar, höga hastigheter 

eller dålig belysning. Psykisk tillgänglighet handlar om människans förståelse och vilja att 

använda olika transportmedel. I uppsatsen kan den psykiska tillgängligheten vara 

vårdnadshavares inställning till olika färdmedel och exempelvis att bilen är det mest bekväma 

valet. Vårdnadshavares inställning till färdmedel kan avspegla barnens framtida 

färdmedelsval (Berntsson 2002).  

Den sociala tillgängligheten innebär möjligheten att möta andra individer i staden. Detta kan 

handla om att skolskjutsen blir en social mötesplats för barnen. Organisatorisk tillgänglighet 

syftar till tillgängligheten av information som är användbar inför resan. I arbetet syftar den 

organisatoriska tillgängligheten bland annat till kommunikationen mellan chauffören och 

vårdnadshavare. Det kan handla om orsaker som förseningar eller inställda turer (Berntsson 

2002). Slutligen behandlar den ekonomiska tillgängligheten individens ekonomiska möjlighet 

att nyttja olika färdmedel. Följande kan innebära att hushållen inte har ekonomiska resurser 

att äga en bil, vilket gör att skolbussen har en betydande roll (Berntsson 2002).  

3.6 Sammanfattande perspektiv för uppsatsen 
Hittills har avsnittet behandlat olika principer för resande ur både teoribegrepp samt ansatser. 

Nedan följer en sammanfattning för att förklara teoribegreppens samband och relevans till 

uppsatsen.  

Inledningsvis förstår man att rörligheten är ett brett och komplext begrepp. Det finns ett flertal 

olika beskrivningar av begreppet mobilitet, men vi har valt att beskriva det ur en synvinkel 

som skapar en förståelse för människors rörlighet. Eftersom att mobilitet är ett mer 

grundläggande och allmänt begrepp, beskriver transportgeografin mer ingående om hur 

individer reser. Attitydansatsen är en del av transportgeografin som påverkar resandet genom 

individens värderingar, uppfattningar samt bedömningar av olika transportmedel. Ytterligare 

en ansats som påverkar resandet är aktivitetsansatsen. Ansatsen utgår ifrån att människors 

resande är beroende av vardagslivets olika aktiviteter och att det begränsas av olika 

restriktioner.   
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Vidare har människans vardagliga resande påverkats av centraliseringen genom att 

samhällsservice numera lokaliseras till färre platser och därför har resandet ökat. Till följd av 

centraliseringen ökar även barns resväg till skolorna vilket ställer högre krav på skoltrafiken. 

För att barn ska kunna nyttja skoltrafiken på ett säkert sätt är tillgängligheten ett centralt 

begrepp. Vi har valt att förklara tillgängligheten ur fem olika perspektiv som kopplar till 

barnens hela resväg mellan skola och bostad.  

3.7 Tidigare forskning 
Då uppsatsen syftar till att undersöka föräldrars perspektiv på skoltrafiken kommer avsnittet 

att behandla tidigare forskning som berör varför vårdnadshavare väljer att skjutsa barnen till 

skolan. Eftersom uppsatsen också har som syfte att undersöka hur skoltrafiken kan utvecklas 

kommer avsnittet även att beröra ett flertal utvecklingsprojekt av skoltrafiken som genomförts 

på olika platser. De utvecklingsprojekt som nämns är: Ombord förälder, Aktivitetstransport i 

Norge samt Öppen skoltrafik (Hofström 2019; Ruter 2019; Gottfridsson 2010).  

3.7.1 Vad styr vårdnadshavares val till färdmedel?  

En central forskning för vår uppsats är Drivers of children’s travel satisfaction skriven av 

Jessica Westman (2017), som undersöker varför vårdnadshavare väljer att skjutsa barnen till 

skolan. För att skapa en djupare förståelse av vårdnadshavares val genomfördes en kvantitativ 

undersökning i Värmlands län, där föräldrar med barn i åldern 10-15 år fick svara på en enkät. 

Resultatet av enkäterna visar att vårdnadshavare främst väljer att skjutsa barnen av sociala 

anledningar, som att de vill umgås mer med sina barn och att det är en bekvämlighet som 

skapar ett fungerande vardagsliv. Barnfamiljers vardagsliv är komplext vilket kräver enkla 

och effektiva resor. En del av detta är hämtning och lämning vid skolor, vilket ofta görs i 

samband med arbetsresan. Följande resor sker till stor del med bil då den uppfattas som mest 

effektiv i förhållande till andra färdmedel. Utifrån enkäterna framkom det att avståndet till 

skolan inte påverkar valet av färdmedel, utan att bilen ses som det mest bekväma och 

praktiska färdmedlet oavsett om avståndet är kort eller långt (Westman 2017).  

En ytterligare anledning som påverkar föräldrarnas val att köra barnen till skolan är 

säkerheten, då utformningen av trafikmiljön upplevs bristfällig. I enkäterna framkom det att 

alla delar av barnens väg mellan skola och bostad upplevs osäker, men särskilt området kring 

skolorna vid hämtning samt lämning då det bildas mycket trafik vid dessa tidpunkter 

(Westman 2017). 
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I avhandlingen belyses åtgärder som har genomförts för att förbättra barnens väg till skolan, 

vilket bland annat berör sänkta hastigheter, bättre belysning, bredare trottoarer samt fler 

övergångsställen. Åtgärderna har bidragit till att 65 % av föräldrarna anser skolvägen som 

trafiksäker. Trots detta bedömer vårdnadshavare i många fall bilen som det fortsatt säkraste 

sättet att resa (Westman 2017). 

Likt vår undersökning behandlar Westman anledningar till varför vårdnadshavare väljer att 

skjutsa barnen till skolan. Däremot undersöks ett bredare urval, då alla föräldrar inkluderas i 

undersökningen, oavsett om deras barn är berättigad skolskjuts eller inte. Vi kommer enbart 

att fokusera på vårdnadshavare till barn som är berättigade skolskjuts i årskurs 1-4. 

3.7.2 Sociala anledningar till färdmedelsval 

Likt Westman (2017) menar Karin Tillberg (2001) att sociala orsaker är en av de främsta 

anledningarna till att föräldrar väljer att skjutsa barnen till skolan. I avhandlingen 

Barnfamiljers dagliga fritidsresor i bilsamhället belyser Tillberg att den ökade mobiliteten 

har medfört att vårdnadshavare allt oftare väljer att skjutsa sina barn. En orsak till detta är att 

bilen ses som ett effektivt färdmedel vilket gör att barnens resa blir kortare jämfört med om de 

skulle åkt med andra färdmedel. Samtidigt ser vårdnadshavare det som ett sätt att tillbringa 

mer tid tillsammans med barnen och framstår som en god förälder. Tillberg menar att många 

föräldrar upplever att det är lättare att samtala med barnen i bilen då det är en mer ostörd 

tillvaro jämfört med hemmet. Vad som framgår i avhandlingen är att barnen i många fall hade 

velat resa på egen hand till skolan, men att vårdnadshavares uppfattning av resvägens säkerhet 

avgör val av färdmedel.  

Ovan forskning skiljer sig ifrån vår studie då Tillberg berör alla olika färdmedel samt barnens 

fritidsresor. Vi kommer dock undersöka frågan kopplat till barnens skolresor med bil samt 

skolbuss som de enda möjliga färdmedelsalternativen. Studien kan till viss del ändå anses 

koppla till vårt uppsatsämne då den likt vår undersökning berör de sociala anledningarna till 

varför vårdnadshavare väljer att skjutsa sina barn.  

3.7.3 Säkerhetsfaktorer 

En ytterligare orsak till varför vårdnadshavare väljer att skjutsa barnen till skolan grundas i 

olika säkerhetsfaktorer, vilket Anna Anund et al. (2011) belyser i artikeln Is European school 

transport safe? Det som framgår är att föräldrar är oroliga för sitt barn under hela resan, vilket 

till viss del beror på barnens trafikmognad som inte är fullt utvecklad i yngre åldrar. Det 
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framgår att den främsta oron kring barnens resa beror på att säkerheten är bristfällig till, från 

samt vid hållplatsen medan själva bussresan är den mest säkra delen av ett barns resa till 

skolan. Därav menar Anund et al. (2011) att det krävs planeringsåtgärder kring 

skolskjutsarnas hållplatser samt runt bussarna då flest olyckor sker när barnen stiger av eller 

på bussen. Vidare framgår det att trafiksituationen runt skolan upplevs osäker av 

vårdnadshavare, då det bildas stora trafikmängder på morgonen och eftermiddagen när 

föräldrar hämtar samt lämnar barnen (Anund et al. 2011). Följande beror på att området kring 

skolorna inte är planerade för de trafikmängder som uppstår (Sveriges kommuner och 

landsting 2013).  

För att öka säkerheten av barnens skolväg ur ett hela-resan-perspektiv utvecklades ett projekt 

som ska underlätta kommunikationen mellan busschaufförerna och barnen. Följande gjordes 

genom att utrusta bussar med system för att påminna om användning av säkerhetsbälte, 

kameraövervakning såväl i som utanför bussen samt kommunikationsenheter vid 

busshållplatserna. Genom systemet får förbipasserande fordon varningssignaler om att barn 

befinner sig i området, vilket har resulterat i att bilar minskar sina hastigheter. Vidare hjälper 

systemet chaufförerna med att ha uppsikt när barnen går på och av bussen. Av artikeln 

framgår det att systemet har bidragit till att barnen känner en ökad trygghet och säkerhet till 

skoltrafiken. Däremot inkluderas inte föräldrarna som en användningsgrupp i systemet, vilket 

dock nämns som ett utvecklingsförslag. Förslaget innebär att även vårdnadshavare ska få 

information om resan och en möjlighet att kommunicera med busschauffören om eventuella 

ändringar kring barnets resa (Viklund & Appeltofft 2011).  

Ett ytterligare utvecklingsprojekt som har genomförts för att öka säkerheten vid barnens resa 

till skolan belyser Kostas Kalogirou et al. (2012) i artikeln An application for the information 

of children according their transportation. Artikeln utgår ifrån ett EU-projekt som syftar till 

att undersöka barnens hela-resa-perspektiv till skolan. Utifrån detta har en applikation 

utvecklats som ska ge information till elever om skolbussens resa och eventuella ändringar 

kring resväg samt tidtabeller. Projektet har resulterat i att barnen känner en ökad säkerhet 

samt trygghet till skoltrafiken, och uppskattar samtidigt att ha tillgång till applikationen som 

förenklar resan till skolan. I likhet med vad som framkommer i Viklund och Appeltoffts 

(2011) artikel är applikationen inte kopplad till vårdnadshavare. 

Vad som framgår av artiklarna är att säkerheten är en betydelsefull del av barnens skolväg, 

och att det genomförts utvecklingsprojekt för att arbeta med frågan. Barnen upplever en ökad 
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säkerhet men hur det har påverkat vårdnadshavarnas känsla av säkerheten framgår inte av den 

tidigare forskningen. Därmed stärks behovet av vår studie inom ämnet. Däremot kommer vi 

nedan beskriva icke-vetenskapliga utvecklingsprojekt som genomförts med fokus på 

vårdnadshavare för att kunna belysa den synvinkeln också. 

3.7.4 Ombord förälder   

I Ödeshög kommun har skoltrafiken utvecklats för att vårdnadshavare ska få mer information 

om barnens skolresa, vilket i grunden handlar om att vårdnadshavare ska känna sig säkra med 

att ha sina barn på bussen. I praktiken innebär det att varje elev registrerar sin av- och 

påstigning med ett personligt kort, som i sin tur skickar ett meddelande till föräldrarnas 

mobiltelefon om barnens av- och påstigning. Vidare finns det i varje skolbuss en surfplatta 

som möjliggör för vårdnadshavare att följa bussens hela resa i realtid via en karta. Följande är 

en säkerhetsåtgärd för att veta skolbussens lokalisering om någonting skulle hända (Hofström 

2019).  

Projektet har pågått i drygt ett år. Således är konceptet fortfarande under utveckling. Därav 

finns ännu ingen utvärdering av arbetet, men hittills har projektet resulterat i positiva effekter 

i form av att vårdnadshavare känner en ökad trygghet till skoltrafiken. Det som framgår är att 

projektet kan bidra till att fler barn åker med skolbussen (Hofström 2019). 

3.7.5 Aktivitetstransport i Norge  

Ruter är ett norskt transportföretag som arbetar med att göra kollektivtrafiken till ett naturligt 

förstahandsval och fokuserar på hela-resan-perspektivet, där det ska vara enkelt att gå samt 

cykla till och från hållplatser. Tillsammans med kommunen Bærum och fotbollsföreningen 

Stabæk utvecklar Ruter aktivitetstransporter. Dessa transporter är en utveckling av den 

traditionella skoltrafiken, som innebär att barn i årskurs 1-4 skjutsas från skolan till 

fotbollsträningarna och därefter hem. Målet med projektet är att minska utsläppen från 

trafiken samtidigt som barnens resvanor påverkas. Ruter menar att barnen kan bli mer positivt 

inställda till att resa med kollektivtrafiken i framtiden (Ruter 2019). 

Projektet är uppdelat i två faser, där den andra fortfarande pågår. I den första 

utvärderingsrapporten framgår det att Ruter har sett goda resultat. Vårdnadshavare ställer sig 

positiva till projektet och biltrafiken har minskat i området kring skolorna under 

eftermiddagarna. Även om ambitionen finns att projektet ska utvecklas och erbjudas till fler 
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föreningar samt kommuner, menar Ruter att aktivitetstransporter är en ekonomiskt krävande 

samhällsservice som kan bli svårt att införa i hela landet (Ruter 2019).  

3.7.6 Öppen skoltrafik 

I rapporten Fördubblad kollektivtrafik skriver Hans Olof Gottfridsson (2010) om hur 

kollektivtrafiken på landsbygden kan effektiviseras. I Götene och Vara Kommun 

genomfördes ett projekt kallat Glitter som bestod av fyra olika lösningar för att utveckla 

kollektivtrafiken på landsbygden. Syftet var att öka såväl resmöjligheterna som nyttjandet av 

kollektivtrafiken. En av lösningarna var öppen skoltrafik som innebar att skoltrafiken 

samordnades med den linjelagda trafiken. Detta gjordes eftersom skolskjutsen når ett större 

område och därmed en större befolkning jämfört med de allmänna busslinjerna. Genom att 

skoltrafiken blir mer tillgänglig för alla möjliggör det att fler kan åka kollektivt på 

landsbygden. Dock kan införandet av samordnad skoltrafik medföra problematik vad gäller 

antal platser på bussen vid rusningstider. De tider som skolskjutsarna har ett stort antal elever 

som åker, är även de tider som övriga passagerare vill åka med skolskjutsen. En ytterligare 

lösning som genomfördes var att linjetrafiken ersattes med anropsstyrd trafik vilket innebar 

att passagerare fick förbeställa när de behövde åka med kollektivtrafiken. Bussen hämtade 

upp vid bostaden och körde till den valda destinationen.  

Utifrån ovanstående studier om vad som påverkar vårdnadshavares val att skjutsa barnen till 

skolan framgår det att två betydelsefulla delar inom ämnet är sociala aspekter samt 

säkerhetsfaktorer. Baserat på detta har vi valt att grunda studiens enkätfrågor på den forskning 

som har presenterats i kapitlet. Då avsnittet visar att det finns mer forskning och utveckling 

kring säkerheten, baseras enkätfrågorna till större del på detta. 
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4. Metod 
Kapitlet presenterar de metodologiska val som gjorts i uppsatsen. Vidare kommer avsnittet 

beskriva undersökningens tillvägagångssätt samt en avslutande metoddiskussion. Vi har valt 

att genomföra en kvantitativ metod för att möjliggöra en undersökning av ett större urval. 

Vidare kompletterades studien med intervjuer för att skapa en djupare förståelse för ämnet 

(David & Sutton 2016). Då enkäten är vår huvudsakliga insamlingsmetod fokuserar avsnittet 

främst på den kvantitativa metoden. 

4.1 Hermeneutik  
Hur världen ses samt förstås grundas i olika vetenskapsteoretiska utgångspunkter (Holm 

Ingemann 2016). Denna uppsats har förstått och tolkat vårdnadshavares perspektiv på 

skoltrafiken utifrån det hermeneutistiska perspektivet.  

Hermeneutiken har utvecklats för att möjliggöra tolkningar för helheten av handlingar och 

texter, vilket benämns som den hermeneutiska cirkeln. För att förstå helheten av en text är det 

viktigt att skapa en förståelse för de enskilda meningarna och orden. Det innebär att meningen 

av delen enbart förstås tillsammans med helheten. Således skapas ett samspel mellan helheten 

och de olika delarna, vilket utgör en central grund i hermeneutiken (Holm Ingemann 2016).  

Perspektivet var en central utgångspunkt för tolkningen av vår studie och har ökat 

helhetsförståelsen för vårdnadshavares inställning till skoltrafiken.  

4.2 Val av metod 
Undersökningen utgick främst från en kvantitativ metod där materialinsamlingen har skett via 

enkäter. En kvantitativ metod lämpar sig bättre för att undersöka bredden snarare än djupet, 

som en kvalitativ metod syftar till. En kvantitativ undersökning möjliggör att resultatet kan 

appliceras på andra platser än den undersökta, då ett stort urval med ett grundläggande 

perspektiv undersöks (Eliasson 2013). Insamlingen av materialet har utgått ifrån den icke-

experimentella designen för att försöka urskilja samband mellan de olika variablerna. 

Forskningsdesignen används ofta som datainsamling via enkäter alternativt strukturerade 

intervjuer (David & Sutton 2016).  

Enkäter ansågs som en lämplig insamlingsmetod för arbetet då studien har undersökt en större 

grupp som var utspridda på olika geografiska platser. Detta hade varit svårt att genomföra 

med en kvalitativ metod då urvalet hade blivit för stort. Respondenterna är ofta mer öppna till 
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att svara på känsliga frågor i en enkätstudie, vilket skiljer sig från en kvalitativ metod. Det kan 

bero på att det är möjligt att vara anonym i enkätstudier, vilket ansågs fördelaktigt i vår studie. 

I uppsatsen var känsliga frågor exempelvis varför vårdnadshavare väljer att skjutsa barnen till 

skolan (David & Sutton 2016).  

För att komplettera insamlingen av enkäterna genomfördes även intervjuer med en politiker i 

respektive kommun. Anledningen var främst för att kunna besvara vår andra och tredje 

frågeställning då vi ansåg att de inte skulle kunna besvaras fullständigt genom enkäterna. 

Vidare skapades en djupare förståelse för ämnet. Genom intervjuerna var det möjligt att ställa 

frågor till respondenterna om enkätens resultat och få ytterligare en synvinkel på skoltrafiken 

(David & Sutton 2016).  

4.3 Urval 

Studien var avgränsad till att undersöka två kommuner i Värmland – Arvika och Grums. 

Anledningen till att Arvika valdes till studien var för att vi förstod av Värmlandstrafik att 

ämnet har upplevts problematiskt i kommunen. Det ansågs därför intressant att undersöka 

föräldrarnas synvinkel. Grums valdes för att Värmlandstrafik redan har arbetat med 

utvecklingen i kommunen och därav drogs slutsatsen att vårdnadshavarna skulle vara mer 

engagerade samt villiga att besvara enkäten.  

Enkätundersökningen riktade sig till vårdnadshavare med skolskjutsberättigade barn i årskurs 

1-4. Vår hypotes var att vårdnadshavare till barn i årskurs 1-4 i högre grad styr barnens resa 

till skolan jämfört med barn i högre årskurser, vilket var anledningen till att den gruppen 

undersöktes. En totalundersökning genomfördes då enkäter skickades ut till hela urvalet. Det 

totala urvalet var 562 personer. Urvalet ansågs vara tillräckligt stort för uppsatsens 

tidsomfång och därför har endast två kommuner undersökts.  

Intervjuerna genomfördes med en politiker i respektive kommun för att undersöka 

kommunernas synvinkel på de inkomna svaren från vårdnadshavarna. Anledningen till att 

politiker valdes var för att få en förståelse över vilka utvecklingar av skolskjutsen som var 

möjliga i kommunerna. Vi ansåg att de politiker som valdes för intervjuerna hade den 

kunskap som behövdes för att kunna besvara frågorna och uppsatsens syfte. Eftersom 

politikerna var anonyma i studien och de valda kommunerna är relativt små, som gör att 

personerna lättare kan identifieras, kommer inte urvalet av intervjuerna vidare beskrivas.  
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4.4 Enkätutformning 

En nackdel med enkäter är att svarsfrekvensen ofta är låg, vilket kan bero på populationens 

intresse för ämnet samt vilken målgrupp som forskaren vill nå ut till (David & Sutton 2016). I 

vår undersökning var urvalsgruppen vårdnadshavare, en grupp som var svår att nå ut till då 

deras vardagsliv är komplext och består av ett flertal aktiviteter som ska samordnas 

(Gottfridsson 2007). Därmed fanns det risk att vår undersökning inte var prioriterad. För att 

öka svarsfrekvensen har det därför varit viktigt att arbeta med enkätutformningen, genom att 

exempelvis ställa enkla frågor, skapa en enhetlig layout, motivera vikten av deras deltagande 

samt betydelsen av studien (David & Sutton 2016). Se bilaga 4 för enkäten. 

I enkätstudien valdes det främst att ställa frågor med färdiga svar, då det ansågs enklare för 

respondenterna att svara på jämfört med frågor som har öppna svar. Dessutom fick deltagarna 

en inblick i hur allmänna alternativt detaljerade svaren skulle vara, vilket underlättade för 

respondenterna om de ville kommentera frågan, motivera sitt svar eller formulera ett eget 

alternativ. Öppna frågor är både svårare att besvara och mer tidskrävande än frågor med 

färdiga alternativ, vilket kunde medfört att fler deltagare avbröt undersökningen. Färdiga 

svarsalternativ gjorde det även lättare att jämföra respondenternas svar med varandra. Vi 

försökte i största möjliga mån formulera neutrala frågor för att inte leda respondenterna till att 

tycka en viss sak, då det kan ge ett missvisande resultat. Om en fråga exempelvis innehöll 

ordet “bra”, fanns även motsatsordet “dåligt” med för att säkerställa neutrala frågor 

(Ejlertsson 2019). 

Vi valde på fråga 9 att hänvisa dem som inte skjutsade sina barn vidare till fråga 12, för att 

enbart ställa frågor till dem som faktiskt skjutsar barnen till och från skolan. På så vis undvek 

vi att de som inte kör sina barn till och från skolan avbröt undersökningen. På ett flertal av 

frågorna fanns det även möjlighet att välja flera svarsalternativ, vilket har gjort att antalet svar 

på en del frågor har blivit fler än antalet respondenter som har svarat på enkäten. Oavsett 

antalet svar på frågorna, var andelen alltid 100 procent. Följande innebar att om antalet var 85 

svarande, var andelen 100%. Var antalet svarande 81, var andelen fortfarande 100% 

(Ejlertsson 2019). 

4.5 Intervjumall 

Undersökningarna utgick ifrån en strukturerad intervju vilket innebar att en färdig mall med 

frågor formulerades, som skulle möjliggöra en kort och effektiv intervju, se bilaga 5. 



   
 

 30 

Inledningsvis hade intervjun en bakgrundsfråga om respondentens tankar kring skolskjuts för 

att personen skulle känna sig mer bekväm i situationen. Eftersom att kommunerna är relativt 

små valdes det att inte ställa en inledande fråga om respondentens arbete, för att undvika att 

personen blev identifierbar. Resterande frågor var utformade utifrån de inkomna enkätsvaren. 

Då ambitionen var att få utvecklade och nyanserade svar av respondenterna, ställdes enbart 

öppna frågor med ord som hur, var samt varför. Vi försökte följaktligen undvika frågor som 

kunde besvaras med ja eller nej. Under intervjun kompletterades dock guiden med följdfrågor 

samtidigt som vissa frågor formulerades om. Således genomfördes istället en semi-

strukturerad intervju (David & Sutton 2016), möjliggjorde en mer flexibel intervju jämfört 

med om vi skulle följt den strukturerade intervjuguiden med frågornas exakta ordning 

(Eliasson 2013). 

4.6 Tillvägagångssätt 

Avsnittet redogör för hur vi har gått tillväga i respektive insamlingsmetod. Inledningsvis 

presenteras den kvantitativa metoden.  

4.6.1 Enkäter 

Vår urvalsgrupp har varit en svår grupp att få kontakt med, särskilt på grund av Covid-19. Till 

början var tanken att besöka skolorna i Grums och Arvika på föräldramöten för att informera 

om studien och vikten av deras deltagande. Dock hindrades vi från att besöka skolorna på 

grund av Covid-19, vilket kan ha påverkat svarsfrekvensen negativt. Följande gjorde att den 

mest lämpliga metoden för att skicka ut enkäterna var med brevpost. Av totalt 562 utskick, 

149 i Grums och 413 i Arvika, inkom svar från 81 personer. Följande stärker vår hypotes om 

att det var en svår grupp att få kontakt med då det är en svarsfrekvens på cirka 14 %. 

Enkäten besvarades online eftersom det vanligtvis genererar fler svar i jämförelse med en 

pappersenkät som skulle behöva skickas tillbaka till oss. Dessutom underlättade en 

webbaserad enkät sammanställningen av resultatet (Ejlertsson 2019). Därav skickades ett 

informationsbrev ut via posten, där respondenterna fick information om studien samt tillgång 

till enkätens QR-kod och länk, se bilaga 1. Denna process hjälpte Värmlandstrafik till med, 

genom att bistå med material och adresser. Vi paketerade själva informationsbreven genom 

att lägga in det i brevet och klistra på en adressetikett. Hur utskicket kan ha påverkat resultatet 

diskuteras i avsnitt 4.12. Enkäten var publik i två veckor för att respondenterna skulle få tid 

att besvara frågorna. Under processen kontaktades Arvika och Grums kommun för att se om 

de kunde hjälpa oss att publicera enkäten på sociala medier. Deras riktlinjer tillät inte detta, 
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men däremot blev vi hänvisade till tre grupper på Facebook – Positiva Grums, Vi med barn i 

Grums och Arvika. Därav publicerades en länk till enkäten samt information om vår studie i 

de tre grupperna. Efter publiceringen inkom ungefär 20 svar, vilket vi mestadels tror kom 

ifrån vårdnadshavare som var medlemmar i grupperna. Däremot innebär detta att vi inte helt 

kan säkerställa att de inkomna svaren var från urvalsgruppen. Dock var enkätfrågorna tydligt 

inriktade mot vårdnadshavare med skolskjutsberättigade barn i årskurs 1-4. Därav tror vi att 

enkäten enbart har besvarats av studiens urvalgrupp. 

De inkomna enkätsvaren har analyserats i Karlstads Universitets verktyg Survey and Report. 

Programmet sammanställde resultatet med diagram, redovisat i andel och antal. Vi valde dock 

att göra egna diagram i Excel då det blev tydligare. Programmet möjliggjorde även analyser 

mellan de olika frågorna vilket gjorde att samband kunde urskiljas. De grupper som valdes att 

studera närmre ur olika perspektiv var: årskurs, kommun, avstånd till såväl hållplats som 

skola, hushållets sammansättning, resvanor, antal bilar i hushållet, utformning av hållplats, 

vägen mellan bostad och hållplats samt skolmiljön. Ett exempel på en analys som gjordes för 

att urskilja samband var: skillnaderna mellan kommunerna vad gäller hållplatsernas 

utformning. Anledningen till att dessa grupper studerades var för att de framkom som faktorer 

bakom vårdnadshavares färdmedelsval i teoriavsnittet. I avsnitt 5.1 presenteras de diagram 

och samband som var intressanta för studien. Däremot framkom inte särskilt många 

intressanta skillnader eller samband. 

4.6.2 Intervjuer 

Covid-19 resulterade i att intervjuerna inte kunde ske på plats utan genomfördes via telefon 

samt videosamtal på Zoom. Fördelen med att inte ha en specifik plats att genomföra 

intervjuerna på, var att det möjliggjorde en flexibilitet då varken vi eller politikerna från 

Arvika och Grums behövde förflytta sig för intervjun. Då intervjuerna var en kompletterande 

metod till enkäterna genomfördes korta samtal på cirka 15 minuter vardera. De korta 

intervjuerna gjorde att respondenterna inte behövde avsätta mer tid än nödvändigt, vilket 

medförde att politikerna var mer positiva till att delta i studien. Videosamtalet gjorde det 

enklare för oss att läsa av kroppsspråk och ansiktsuttryck, jämfört med intervjun som skedde 

via telefon (David & Sutton 2016). 

Innan intervjun fick respektive respondent ett informationsbrev med uppsatsens ämne, syfte 

samt vår intervjuguide. Brevet innehöll information om deras deltagande och rätten att 

avbryta under samtalet. Vidare fanns uppgifter om var och hur länge materialet skulle lagras, 
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se bilaga 2. Detta gav respondenterna en inblick i ämnet samt en möjlighet att förbereda sig. 

Samtalen inleddes med att informera om syftet med uppsatsen samt intervjun och ett muntligt 

samtycke spelades in. Hela intervjun spelades in med en diktafon och lagrades via Karlstads 

Universitets moln för att inte obehöriga skulle få tillgång till materialet (Karlstads Universitet 

2020). 

4.7 Operationalisering 
Operationalisering är den process som genomfördes för att hitta samband mellan teorin och 

det som uppsatsen syftade till att undersöka. Detta gjordes genom att hitta relevanta begrepp i 

teorin som enkätfrågorna sedan baserades på. Det handlade om att begreppen skulle bli 

mätbara för att de skulle kunna undersökas (Eliasson 2013). De begrepp som valdes var: 

säkerhet, resväg och avstånd, hushållets sammansättning, vardagsliv, hushållets resurser, 

sociala skäl, utveckling och nöjdhet. Se bilaga 3 för fullständig operationalisering. 

4.8 Kodning 
Efter avslutade intervjuer transkriberades varsin intervju och texterna sammanfattades för att 

få ett helhetsperspektiv över informationen. Vidare läste vi igenom varandras transkribering 

för att säkerställa att sammanfattningarna stämde överens med intervjuerna. Utifrån 

hermeneutiken, som var uppsatsens vetenskapsteoretiska utgångspunkt, tolkades 

sammanfattningarna och två övergripande kategorier formulerades. Då de flesta frågorna 

handlade om säkerhet och utveckling blev det våra kategorier. Utefter dessa kategorier 

formulerades olika kodord som beskrev intressanta perspektiv för vårt ämne. Då 

intervjufrågorna var relativt lika till de två kommunerna kunde de i många fall sammanfattas 

till liknande kodord. Utifrån kodorden var det möjligt att identifiera samband, mönster och 

skillnader mellan kommunerna (David & Sutton 2016). Våra kodord var utveckling, resväg 

och avstånd, arbetssätt, effektivisering och säkerhet. 

4.9 Reliabilitet och validitet 

Reliabiliteten syftar till att beskriva undersökningens pålitlighet – ger undersökningen samma 

resultat om den genomförs vid ett annat tillfälle? Det handlar om att mätningen ska vara 

stabil, vilket gjordes genom att alla respondenter fick besvara samma enkät. Då enkäten var 

webbaserad kan en hög standardisering anses uppnåtts (David & Sutton 2016).  

En hög reliabilitet uppnås bäst genom test-retest-metoden, vilket innebär att respondenten får 

genomföra enkäten/intervjun vid flera tillfällen (David & Sutton 2016). Då tiden inte fanns 
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för att göra detta, utfördes istället andra steg för att säkerställa reliabiliteten. Inledningsvis 

valde vi att tillsammans gå igenom hur samt vad vi skulle göra för att inga oklarheter skulle 

uppstå under undersökningsperioden. Vidare valdes det även i enkäten att ställa flera frågor 

som rör samma variabel, för att på så sätt mäta en variabel flera gånger. Innan enkäten 

skickades ut och intervjuerna ägde rum genomfördes testundersökningar, där ett flertal 

testpersoner kom med feedback kring frågornas utformning och förståelighet. Genom att 

uppnå en hög reliabilitet, möjliggörs en högre validitet (Eliasson 2013).  

Validitet syftar till undersökningens giltighet – hur väl undersöks det som är avsett att mäta? I 

enkätundersökningen var det viktigt att frågorna samt begreppen var lättförståeliga för att de 

inte skulle tolkas på olika sätt av respondenterna. Då vi inte visste något om urvalsgruppen, 

exempelvis utbildning och arbete, var det viktigt att arbeta med tolkningen i enkäten då vi var 

ovetandes om deras kunskaper kring ämnet. Även detta gjordes med hjälp av testenkäterna 

genom att se om respondenterna förstod frågorna på olika sätt (Eliasson 2013).  

För att öka validiteten säkerställde vi att de valda variablerna i enkäterna överensstämde med 

våra valda teoretiska utgångspunkter. Genom att det insamlade materialet kontrollerades, såg 

vi till att insamlingen inte bestod av felaktig information, vilket ytterligare stärkte validiteten 

(Eliasson 2013).  

I en kvalitativ studie är validiteten svårare att mäta. Däremot var intervjupersonerna 

informerade om vad uppsatsen syftade till att undersöka samt att deras deltagande i studien 

inte skulle påverka deras arbete eller privatliv. Följande möjliggjorde att deras svar var 

tillförlitliga och därmed att våra slutsatser blev sanningsenliga. För att öka studiens 

tillförlitlighet återgavs ett flertal kommentarer från respondenterna i resultatavsnittet, både 

från enkäterna och intervjuerna. När vi presenterade resultatet från intervjuerna 

sammanfattades allt som respondenten sa, samtidigt som kommentarer återgavs för att stärka 

tillförlitligheten. De kommentarer som återgavs ansågs nyanserade och innehöll intressant 

information för studien. Resultatet från enkäterna presenterades i diagram och ett flertal 

kommentarer från respondenterna återgavs för att en större förståelse skulle skapas för 

läsaren. Följande kan ha bidragit till att vi har påverkat resultatet då vi valde ut vilka 

kommentarer som skulle redovisas Resultatet kan således anses riktat av oss som författare. 

För att undvika detta presenterades både positiva och negativa svar för att synliggöra olika 

perspektiv på frågan (David & Sutton 2016). 
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4.10 Etiska spörsmål 

Enligt Karlstad Universitets riktlinjer för uppsatsskrivande är det viktigt att avgöra huruvida 

personuppgifter behöver behandlas i undersökningen (Karlstads Universitet 2020). Vi har i 

vår uppsats valt att inte samla in personuppgifter eftersom att det inte är relevant för vår 

studie. Däremot bör hänsyn alltid tas till frivillighet, konfidentialitet, integritet och 

anonymitet.  

Genom informationskravet informerades urvalsgruppen samt intervjupersonerna om syftet 

med uppsatsen samt att det var frivilligt att delta. Vidare berättades det även om personernas 

rätt att avbryta sin medverkan i intervjuerna, både innan, under samt efter intervjun. Enkäten 

var anonym vilket gjorde att när respondenterna hade skickat in svaren kunde enkäten inte 

kopplas till personen som skickat in svaret. Det innebar att deltagandet endast gick att dra 

tillbaka innan enkäten var inskickad. Genom samtyckeskravet informerades deltagarna om att 

de själva fick bestämma över sin grad av deltagande. Frågorna i intervjun var frivilliga att 

svara på medan enkäten innehöll både frivilliga och obligatoriska frågor. I undersökningarna 

fick respondenterna godkänna samtyckeskraven innan insamlingen påbörjades. I enkäterna 

fick deltagarna läsa information om samtycke och godkänna det genom att kryssa i en ruta. 

Deltagarna i intervjuerna godkände kraven genom en muntlig inspelning (David & Sutton 

2016). 

Utifrån konfidentialitetskravet förklarades deltagarnas konfidentialitet och att materialet 

lagrades på ett säkert sätt för att obehöriga inte skulle få tillgång till det. Detta gjordes genom 

Karlstad Universitets egna verktyg Survey & Report samt deras egna lagringssystem 

(Karlstads Universitet 2020). Slutligen informerades det om nyttjandekravet och att det 

insamlade materialet endast använts för uppsatsen, och därmed raderas när studien är 

genomförd (Eliasson 2013). 

4.11 Bortfallsanalys 

Undersökningens svarsfrekvens är 14%, vilket innebär att studiens trovärdighet kan 

ifrågasättas. Skulle man enbart utgå från enkätresultatet hade inte tillförlitliga slutsatser av 

studien kunnat dras. Däremot ökar trovärdigheten för uppsatsen till viss del, då vi stärker 

resultatet med teori samt tidigare forskning. Vi anser dock fortfarande att slutsatserna för 

studien bör läsas med hänsyn till den låga svarsfrekvensen.  
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Enkätresultatet har inte visat tydliga skillnader mellan de svarande, vilket skapar svårigheter 

med att förstå vad bortfallet beror på. Däremot går det utifrån enkätsvaren urskilja att de 

svarande föräldrarna är engagerade i frågan, då merparten har valt att både kommentera och 

motivera sina val. Det har inkommit såväl negativa som positiva svar, men gemensamt för de 

svarande är att flertalet ser utvecklingspotential gällande skoltrafiken. Därav kan man se att de 

som har svarat på enkäten är engagerade i frågan, vilket också kan innebära att de föräldrar 

som har valt att inte svara på undersökningen inte har mycket åsikter kring ämnet. Resultatet 

visar på att nära 75% (60 svar) någon gång nyttjar skoltrafiken. Utifrån detta tror vi att många 

föräldrar har barn som inte nyttjar skolskjutsen och därför inte har synpunkter på 

frågan. Således väljer de därför att inte svara på enkäten. 

David och Sutton (2016) menar att det finns andra faktorer att beakta vid bortfall, exempelvis 

att respondenter väljer att påbörja undersökningen men inte avsluta den. I vår studie valde 19 

föräldrar att svara på vissa frågor i enkäten men aldrig skicka in den. Detta kan bland annat 

bero på att enkäten innehöll många frågor eller att svarsalternativen inte passade de svarande. 

En ytterligare orsak som kan ha påverkat bortfallet är den korta svarsperioden på två veckor, 

vilket berodde på uppsatsens tidsomfång. För att öka svaren hade vi kunnat skickat ut ett 

påminnelsebrev till vårdnadshavarna.  

4.12 Källkritik 
Flertalet av teorierna och studierna som vi har valt att hänvisa till i teorikapitlet är av 

kulturgeografer som bedrivit mycket forskning kring uppsatsens valda ämne. Exempel på 

detta är Anna Anund som undersöker trafiksäkerhet och Hans Olof Gottfridsson som 

behandlar transportforskning. Vidare är studiens valda teorier mobilitet, transportgeografi, 

tillgänglighet och centralisering stora begrepp inom kulturgeografi som ämne. Följande anses 

vara till fördel i vår studie. Däremot är begreppen inte enbart utvecklade för att förklara 

vårdnadshavares färdmedelsval till skolresor, utan är även möjliga att använda i andra 

kulturgeografiska studier. Vi finner dock att dessa teorier är applicerbara för vår studie.  

Vår uppsats behandlar ett smalt område, där forskningen är begränsad. Det innebär att den 

tidigare forskningen inte enbart har behandlat ämnet ur skoltrafikens samt vårdnadshavares 

synvinkel, utan även kompletterats med annan relevant forskning som ansetts betydelsefull 

för vårt ämne. Samtidigt har inte enbart akademiska källor använts. Vi anser dock att de valda 

källorna har hjälpt oss att uppnå studiens syfte, och att vi utan dessa källor skulle fått 

svårigheter med att besvara frågeställningarna på ett trovärdigt sätt. Viktigt att poängtera är 



   
 

 36 

även att källorna var förstahandskällor och att flertalet var rapporter från myndigheter. På så 

vis kan källorna trots allt anses vara trovärdiga. För att ytterligare säkerställa källornas 

tillförlitlighet valde vi att kontakta ansvarig för ombord förälder (Hofström 2019) som styrkte 

artikeln som trovärdig och som den enda publika källan. Vidare kontaktades även 

projektansvarig för Aktivitetstransport i Norge (Ruter 2019) som gav oss en 

utvärderingsrapport om projektet.  

4.13 Metodreflektion 
Då vi fått hjälp av Värmlandstrafik att skicka ut brev till vårdnadshavarna kan det antas ha 

påverkat resultatet. På brevet stod Värmlandstrafik som avsändare vilket kan ha resulterat i en 

ökad svarsfrekvensen jämfört med om vi som studenter skulle ha varit avsändare. Vi upplever 

att ett brev från regionen väger tyngre än ett brev från en avsändare man inte känner till. 

Däremot förlorade vi en viss kontroll över genomförandeprocessen eftersom ansvaret 

överlämnades till Värmlandstrafik. Efter att vi hade paketerat breven skickade de ut 

enkäterna. På så vis bildas två mellanhänder, Värmlandstrafik och Postnord, vilket ytterligare 

kan ha påverkat resultatet. Genom att inkludera flera aktörer i processen kan bortfallet ha 

ökat, exempelvis genom att brev kan försvinna i posten (David & Sutton 2016).  

I informationsbrevet skrev vi att vårdnadshavare till barn i årskurs F-3 skulle besvara enkäten. 

Vår tanke var från början att undersöka denna grupp. I efterhand upptäcktes dock ett misstag 

då Värmlandstrafik missuppfattade detta och informationsbrevet skickades därför ut till 

vårdnadshavare till barn i årskurs 1-4. Vi valde därför att ändra vår urvalsgrupp i studien till 

vårdnadshavare till skolskjutsberättigade barn i årskurs 1-4. Däremot tror vi att bortfallet har 

påverkats av detta. Innan enkäten publicerades på sociala medier hade inga svar inkommit 

från vårdnadshavare med barn i årskurs 4. Efter publiceringen kom däremot ett fåtal svar från 

denna grupp, vilket kan bero på att vi publicerade inlägget på Facebook. Dock är den gruppen 

fortfarande underrepresenterad i förhållande till de övriga årskurserna. Vidare skickades 

enkäten enbart ut till föräldrar med barn i årskurs 1-4. Trots det har vi fått in svar från 

vårdnadshavare med barn i förskoleklass. Följande kan grundas i att vårdnadshavare har barn 

i både förskoleklass samt i årskurs 1-4, vilket har gjort att de besvarat enkäten för båda 

barnen. I informationsbrevet stod det att studien riktar sig till vårdnadshavare med barn i 

årskurs F-3 och att de enbart behövde besvara enkäten en gång om de hade fler barn i dessa 

årskurser. 
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En totalundersökning har genomförts och enkäter har skickats ut till vårdnadshavare för alla 

skolskjutsberättigade barn i årskurs 1-4. Då uppgifter endast fanns till barnen skickades 

breven ut som “vårdnadshavare till …”. Detta innebar att hushåll med fler barn i årskurserna 

fick flera brev. Vårdnadshavarna blev informerade om att de enbart behövde besvara en 

enkät. Vi skickade ut 562 enkäter men då ett flertal hushåll hade fler barn i årskurs 1-4, fanns 

det inte möjlighet att få 562 svar. Följande innebär att bortfallet kan ha blivit missvisande, då 

det kan se ut som att bortfallet var större än vad det egentligen är. Vi paketerade alla 

informationsbrev själva samt för hand vilket var en monoton process. Detta ledde till att vissa 

respondenter enbart fick ett kuvert i brevlådan utan ett informationsbrev i, vilket upptäcktes 

genom att ett fåtal respondenter kontaktade Värmlandstrafik. Anledningen till att vissa kuvert 

blev tomma kan förklaras genom den mänskliga faktorn.   
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5. Empiri  
I avsnittet kommer undersökningarnas resultat att presenteras. Inledningsvis redovisas 

enkätundersökningens resultat till följd av en sammanställning av intervjuerna. Vidare 

presenteras möjliga utvecklingsförslag utifrån både enkäterna och intervjuerna. Resultatet från 

enkäterna redovisas med ett flertal diagram, och presenteras i hela procenttal. Vi återger även 

vissa kommentarer ifrån vårdnadshavarna och politikerna.  

Empirin och analysen redovisas i olika teman för att underlätta läsningen och synliggöra den 

röda tråden i arbetet. Kategorierna är utformade efter enkätfrågorna och dess variabler. Nedan 

förklaras valda teman. 

Tema 1: Vardagsliv. Tema 1 innehåller aspekter som rör vardagslivets mobilitet, som 

exempelvis vårdnadshavarnas inställning till olika färdmedel.  

Tema 2: Sociala skäl. Tema 2 behandlar sociala skäl bakom vårdnadshavarnas val i att 

skjutsa barnen till skolan, vilket i detta fall enbart handlar om möjligheten att tillbringa mer 

tid med sina barn. 

Tema 3: Säkerhet. Tema 3 berör vilka säkerhetsfaktorer som påverkar valet att nyttja 

skolskjutsen eller inte. 

Tema 4: Hushållets sammansättning. Tema 4 redogör för hur antalet barn i hushållet 

påverkar valet att köra barnen till skolan. 

Tema 5: Resväg och avstånd. Tema 5 berör hur barnens resväg och avstånd till samt från 

skolan och hållplatsen påverkar valet att nyttja skolskjutsen eller inte. 

5.1 Enkätundersökningen 

Avsnittet kommer presentera resultatet från enkätundersökningen. Vidare har resultatet 

undersökts utifrån olika grupper för att finna intressanta samband för studien, exempelvis 

vilken årskurs vårdnadshavarnas barn går i och om årskursen medför någon förändring i 

föräldrarnas svar. Vi har däremot enbart valt att redovisa de grupper där skillnader faktiskt 

kan urskiljas. 

5.1.1 Bakgrundsinformation 

Enkäten besvarades av 81 personer, där en klar majoritet var kvinnor (75%/60 svar). Endast 

en person identifierade sig som annat. Närmare två tredjedelar av de svarande (65%/53 svar) 

var från Arvika kommun. 
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Diagram 3. Diagrammet visar andel svarande utifrån vilken årskurs deras barn går i (n=85). 

I diagram 3 synliggörs en tydlig skillnad i vilken årskurs vårdnadshavarnas barn går i. Den 

klart största gruppen som svarade var vårdnadshavare till barn i årskurs 1. Den betydligt 

minsta delen av de svarande var föräldrar till barn i årskurs 4.  

På frågan där vårdnadshavarna fick svara på vilken årskurs deras barn går i, fråga 2, kunde 

flera svarsalternativ väljas. Följande resulterade i att antalet svar på frågan blev 85, fast 

enkäten enbart besvarades av 81 personer. Detta innebär att ett fåtal av de svarande 

föräldrarna har mer än ett barn som åker skolskjuts. 

47%

25%

18%

10%

Diagram 3: Vilken årskurs går ditt barn i?

Årskurs 1 Årskurs 2 Årskurs 3 Årskurs 4
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Diagram 4. Diagrammet visar hur väl skolskjutsen uppfyller vårdnadshavares förväntningar (n=81). 

Resultatet i diagram 4 visar att samtliga respondenter är relativt eniga om att skolskjutsen 

uppfattas positiv. Motsatt svarade 9% (7 svar) att de upplever en viss missnöjdhet till 

skolskjutsen. Nedan presenteras kommentarer från frågan.  

De få gånger vi använt skolskjuts finns inget att anmärka på. Förälder följer barnet till 

busshållplatsen, skulle aldrig våga släppa iväg hen själv dit. (Respondent från Grums 

kommun 2020).  

Vi är mkt nöjda över att ha skolskjuts. Har en säker och nära hållplats. (Respondent 

från Arvika kommun 2020). 

I år togs dom små skolbussarna bort vilket innebär att man måste åka linjetrafiken. En 

betydande försämring med en mörk hållplats vid en stor väg utan belysning och 

sittplatser/väderskydd med snabb trafik väldigt nära där man står. (Respondent från 

Arvika kommun 2020). 

 

80%

11%

9%

Diagram 4: Hur väl anser du att skolskjutsen uppfyller dina 
förväntningar?

Mycket/ganska bra Varken eller Ganska/mycket dåligt



   
 

 41 

5.1.2 Tema 1: Vardagsliv 

I stort sett har samtliga av de svarande tillgång till två eller fler bilar i hushållet (85%/69 

svar). Resterande, med ett undantag, har tillgång till en bil. En tydlig majoritet (90%/73 svar) 

av dem reser till och från sin arbetsplats med bil. 

 
Diagram 5. Diagrammet visar hur ofta vårdnadshavare skjutsar sina barn till skolan, utifrån 
kategorierna alltid, ofta, sällan och aldrig (n=81). 

Ett tema för de frågor som ställdes till vårdnadshavarna i enkäten var kopplade till faktorer i 

deras vardagsliv som orsaker för val av färdmedel för skolresorna. I diagram 5 blir det tydligt 

att det skiljer sig i hur ofta vårdnadshavarna väljer att skjutsa sina barn till skolan. Vad som 

framgår är att cirka en fjärdedel alltid nyttjar skolskjutsen. Motsatt svarade drygt 11% (9 svar) 

att de aldrig nyttjar skolskjutsen. 

11%

30%

36%

23%

Diagram 5: Hur ofta skjutsar du ditt barn till skolan?

Alltid Ofta Sällan Aldrig
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Diagram 6. Diagrammet visar orsaker till varför vårdnadshavare väljer att skjutsa sina barn till 
skolan (n=63). 

I diagram 6 blir det tydligt att den vanligaste orsaken bakom valet att skjutsa barnen till 

skolan är att vårdnadshavarna ändå åker bil till sitt arbete. Det synliggörs att en klar majoritet 

inte uppfattar skolskjutsen som osäker, och därav att det inte påverkar valet. Nedan redovisas 

kommentarer av andra orsaker som påverkar valet.  

Skolbussen går för tidigt i förhållande till skolstarten. Innebär att man måste gå upp 

tidigare ur sängen för att hinna få med barnet på bussen. (Respondent från Grums 

kommun 2020).  

Barnet går på fritids, så skolskjuts fungerar inte eftersom den kommer senare än vad vi 

vuxna åker till jobbet. (Respondent från Grums kommun 2020). 

Måste passera över trafikerad väg. Finns ingen belysning ut till stora vägen så måste 

köra mitt barn till bussen. (Respondent från Arvika kommun 2020).  
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Diagram 6: I hur stor grad upplever du att dessa orsaker 
påverkar valet att köra barnet till skolan?

Instämmer helt/delvis Varken eller Instämmer inte helt/inte alls
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5.1.3 Tema 2: Sociala skäl 

 
Diagram 7. Diagrammet visar i hur stor grad valet att köra barnen till skolan beror på att 
vårdnadshavare vill umgås mer med sina barn (n=63). 

Ett tema för de frågor som ställdes till föräldrarna i enkäten var kopplade till vad som här 

definieras som sociala skäl som orsak för val av färdmedel till skolorna. Resultatet i diagram 

7 visar på att närmare hälften av de svarande väljer att skjutsa sina barn med bil till skolan för 

att få mer tid att umgås med dem. Motsatt svarade drygt en fjärdedel att faktorn inte alls hade 

någon inverkan på deras val, medan övriga inte sade sig ha någon tydlig åsikt i frågan. 

 

44%

30%

26%

Diagram 7: I hur stor grad upplever du att valet att köra 
barnet till skolan beror på att du vill umgås mer med ditt 

barn?

Instämmer helt/delvis Varken eller Instämmer inte helt/inte alls
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5.1.4 Tema 3: Säkerhet 

 
Diagram 8. Diagrammet visar hur vårdnadshavares upplevelse av skolskjutsens hållplats ser ut. 
Resultatet redovisas ur olika kategorier (n=81). 

Ett ytterligare tema för de frågor som ställdes till vårdnadshavarna i enkäten var kopplade till 

säkerhetsfaktorer som orsaker bakom val av färdmedel för skolresorna. Diagram 8 visar att 

vårdnadshavarna överlag upplever säkerheten vid hållplatserna som problematisk. Detta 

synliggörs tydligt genom att en majoritet upplever belysningen som bristfällig och flertalet i 

att hastigheterna är höga. Nedan redovisas kommentarer från vårdnadshavarna.  

Barn som är 7år får stå efter länsväg 175 som är starkt trafikerad. Ingen belysning. 

(Respondent från Arvika kommun 2020). 

Hållplatsen är en vägkorsning där bussen backar från väg in på grusväg. Ingen 

belysning eller väderskydd. Barnen får vänta i bilen på att bussen kommer. (Respondent 

Grums kommun 2020). 

Då vi bor på landet är det bästa möjliga plats för att stanna då det finns en lång 

parkeringsficka. Trevlig personal och bra punktlighet. Tacksam att ha nära till 

hållplatsen jämfört med de som inte har det. (Respondent från Grums kommun 2020). 

Bättre hållplatser, cykelställ. Landsbygden finns också!!!! (Respondent från Grums 

kommun 2020). 
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Diagram 9. Diagrammet visar hur vårdnadshavares upplevelse av bussresan ser ut. Resultatet 
redovisas ur olika kategorier (n=81). 

I diagram 9 blir det tydligt att vårdnadshavarna upplever bussresan som positiv. Nedan 

redovisas kommentarer från föräldrarna. 

Väldigt dåligt planerad rutt där barnen måste åka väldigt lång omväg innan de kommer 

hem. (Respondent från Arvika kommun 2020). 

Tar lång tid. Ca 45 minuter för 20 km. (Respondent från Grums kommun 2020). 

Fantastiska chaufförer som tar ansvar o hjälper småbarn som kan behöva hjälp med 

bältet. (Respondent från Grums kommun 2020). 
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Diagram 10. Diagrammet visar vårdnadshavares upplevelse av olika aspekter vid skolan (n=81). 

Resultatet i diagram 10 visar att de flesta är eniga om att det är många bilar vid skolan, men 

att situationen inte uppfattas som osäker. I det närmaste samtliga svarande upplever inte att 

bussen stannar långt ifrån skolan. Kommentarer från respondenterna: 

Känner mig trygg med skolans rutiner då man alltid har bussvakt för de yngre barnen. 

(Respondent från Arvika kommun 2020). 

Rörigt och mycket bilar vid samtliga skolor. (Respondent från Grums kommun 2020).  

Barnen går av bussen längre från skolan sen ska de korsa väg där andra vårdnadshavare 

kommer och lämnar sina barn med bil och där kan det bli farligt. Inget övergångsställe 

plus ingen pedagog med allt mellan 5-åringar till 10-åringar. (Respondent från Arvika 

kommun 2020). 
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5.1.5 Tema 4: Hushållets sammansättning 

Majoriteten av de svarande föräldrarna (61%/49 svar) har fler än ett barn som är berättigad 

skolskjuts. 

 
Diagram 11. Diagrammet redovisar i andel hur ofta föräldrarna skjutsar sina barn till skolan, 
beroende på om de har ett eller flera barn som är skolskjutsberättigade (n=81). 

Ett tema för de frågor som ställdes till vårdnadshavarna i enkäten var kopplade till hushållets 

sammansättning som orsak för val av färdmedel för skolresorna. I diagram 11 synliggörs det 

tydligt att hushåll med ett barn oftare skjutsar till skolan. Motsatt visar resultatet att i hushåll 

med fler barn är det mer vanligt att nyttja skolskjutsen. 
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5.1.6 Tema 5: Resväg och avstånd 

 
Diagram 12. Diagrammet visar hur ofta vårdnadshavare skjutsar sina barn till skolan beroende på 
avståndet till skolan (n=81). 

Sista temat för de frågor som ställdes till vårdnadshavarna i enkäten var kopplade till faktorer 

kring barnens resväg och avstånd till skolan som orsaker bakom vårdnadshavarnas val av 

färdmedel för skolresorna. Diagram 12 visar att avståndet till skolan påverkar 

färdmedelsvalet. Detta synliggörs genom att barn med kortast avstånd till skolan vanligen blir 

skjutsade. Motsatt visar diagrammet att de barn med längst avstånd nyttjar skolskjutsen mest. 
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Diagram 13. Diagrammet visar hur ofta vårdnadshavare skjutsar sina barn till skolan beroende på 
avståndet till skolskjutsens hållplats (n=81). 

Diagram 13 visar att avståndet till hållplatsen har en betydelse för vårdnadshavarnas val av 

färdmedel för skolresorna. Det är vanligast att skjutsa barnen till skolan om avståndet är 

längre än 2000 meter. Motsatt visar resultatet att de som har kortast avstånd till hållplatsen är 

den grupp som nyttjar skolskjutsen mest. 

7%

21%
25%

0%

50%

28% 29%

50%

67%

0%

36% 36%

25%

33%

50%

29%

14%

0% 0% 0%
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

0-500m 500-1000m 1000-1500m 1500-2000m Mer än 2000m

Diagram 13: Hur ofta skjutsar du ditt barn till skolan?

Alltid Ofta Sällan Aldrig



   
 

 50 

 
Diagram 14. Diagrammet visar hur vårdnadshavares upplevelse av vägen till och från skolskjutsens 
hållplats ser ut. Resultatet redovisas ur olika kategorier (n=81). 

I diagram 14 synliggörs det att vägen till och från hållplatsen överlag upplevs som osäker. 

Fler än hälften av de svarande föräldrarna anser att det saknas gång- och cykelvägar, 

trottoarer, övergångsställen samt att belysningen är dålig. Utvalda kommentarer från frågan: 

Att små barn ska behöva ut på större vägar är helt uppåt väggarna. Det är inte avståndet 

till påstigningsplats som är problemet utan avsaknad av lampor, ofta dåligt väglag och 

höga hastigheter som är livsfarligt. (Respondent från Arvika kommun 2020).  

Vägen är okej fram till precis vid bussen då måste hon korsa en väg där tyvärr bilar 

kommer fort. Önskar övergångsställe. (Respondent från Grums kommun 2020). 

Det är en av de värsta vägarna i området. Folk kör alldeles för fort och inget 

övergångsställe. (Respondent från Arvika kommun 2020).  

Vi bor på landet finns inga övergångsställen eller gatubelysning alls. Eleverna står och 

väntar vid en 70 väg men behöver inte korsa den (Respondent från Grums kommun 

2020). 
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Diagram 15. Diagrammet visar hur vårdnadshavares upplevelse av informationen kring skolskjutsen 
ser ut (n=81). 

Diagram 15 visar att svaren är spridda kring huruvida vårdnadshavarna önskar mer 

information om skolresan. Det som framgår är att flertalet av respondenterna vill ha mer 

information om när bussarna är inställda eller försenade samt när barnen går av och på 

bussen. Nedan presenteras kommentarer från föräldrarna.  

Ibland ändras busstiderna 10 min hit eller dit utan att vi får information om det. Gör att 

barnen endera missar bussen eller får vänta länge. (Respondent från Grums kommun 

2020). 

Hade varit underbart att kunna veta när barnen går av och på! (Respondent från Arvika 

kommun 2020).  

5.2 Intervjuerna 

I avsnittet kommer resultatet från intervjuerna med politikerna från Arvika och Grums att 

redovisas. Politikerna har fått svara på hur kommunerna arbetar med säkerheten och barnens 

resväg, då det är de frågorna kommunerna främst kan arbeta med utifrån de inkomna 

enkätsvaren. Därför kommer avsnittet enbart att beröra Tema 3: Säkerhet och Tema 5: Resväg 

och avstånd. Resultatet kommer att sammanfattas och återberättas i löpande text. Ett fåtal 
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kommentarer kommer att redovisas från respondenterna. Då personerna är anonyma kommer 

de att benämnas som politiker i Arvika och politiker i Grums.  

En inledande fråga i intervjun var hur skoltrafiken diskuteras i kommunerna. I Arvika nämner 

intervjupersonen att det diskuteras “mittemellan” och förklarar att det prioriteras i den 

utsträckning som det behövs. Hur ofta detta sker är inget som framkommer i intervjun. I 

Grums arbetar kommunen med frågan mycket då det är en omorganisation på gång. Politikern 

i Grums förklarar att en skola ska läggas ner till hösten och därför diskuteras frågan mestadels 

gällande hur de ska lösa den förändring som sker. Den största förändringen som kommer att 

ske är att skoltrafiken får ett större upptagningsområde än tidigare och rutterna behöver därför 

planeras om. 

Utifrån hur mycket kommunerna diskuterade ämnet, frågade vi därefter hur medvetna de är 

om barnens väg till samt från skolskjutsens hållplats. Detta grundade sig i enkätsvaren då det 

framkom en del synpunkter på att vägen är bristfällig.  

I Grums kommun menar respondenten att, i och med omorganisationen, arbetar de just nu 

med diverse säkerhetsfrågor kring skolskjutsen. Det framgår att frågan är prioriterad genom 

att arbetet med budgetberedningen precis har påbörjats och att de i samband med den 

diskuterar hur de kan göra barnens väg säkrare.  

Politiker i Grums kommun: (vi) diskuterar denna frågan om bättre upplysta 

övergångsställen, säkrare hållplatser för barnen, och även säkrare hållplatser vid skolan 

för att särskilja föräldrars bilar och skolbussen om man säger så. Nu samlas bussarna … 

på samma ställe där personbilarna gör också. Det skapas ganska mycket cirkulation om 

man säger så.  

Under intervjun med politikern i Arvika framgår det att barnens väg till skolan inte enbart är 

en fråga för politikerna. Respondenten menar att många vägar på landsbygden ägs av 

vårdnadshavarna och att det därför inte alltid är en fråga för kommunen. Under intervjun 

påpekas det att vårdnadshavare har möjlighet att ansöka om en prövning i de fall en väg 

upplevs som osäker. Politikern upplever inte att det kommer in sådana synpunkter kring 

barnens väg till skolan, och att kommunen därför saknar kunskap om vilka vägar som är 

dåliga. Vidare menar intervjupersonen att de höga hastigheterna, som nämns som ett problem 

av vårdnadshavarna, inte är något som kommunen kan påverka.  
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Politiker i Arvika kommun: Sen gäller det ju även höga hastigheter, som 37% nämner 

som ett problem. Det är ju också svårt att påverka, det är ju nästan så att dom som bor i 

området som borde prata med varandra. 

Hur kommunen arbetar med barnens säkerhet framgår inte men respondenten förklarar att de 

aldrig ser en väg som säker. Det finns alltid något att förbättra. 

Ett arbete som sker med barnens säkerhet kring skolskjutsen är ett projekt som kallas Åke 

Bus. Politikern i Grums berättar att det är ett samarbete med Värmlandstrafik som sker med 

barn i förskolan samt årskurs 1-3. Det handlar om att visa hur barnen ska uppföra sig på 

hållplatserna samt i bussen, genom att bland annat visa hur man ska sitta i bussen och att bälte 

ska användas. Respondenten menar att det är ett försök till att tidigt arbeta med barnens 

beteende och uppförande. Av vad som framgår i intervjun ska det vara ett projekt som 

genomförs i hela Värmland.  

Politikern i Arvika nämner att kommunen har en hög budget till skoltrafiken. Trots det vill 

kommunen inte göra besparingar utan istället effektivisera skolskjutsen. Följande har gjorts 

genom att införa ett busskort. Det innebär att de som är berättigad skolskjuts i förskoleklass 

samt årskurs 1-3 behöver ansöka om kortet för att kunna åka skolskjuts.  

5.3 Utveckling av skoltrafiken 
Kapitlet redovisar utvecklingsförslag från både vårdnadshavarna och intervjupersonerna. 

Avsnittet är uppdelat utefter vilket tema svaren berör. Tema 2: sociala skäl kommer inte att 

beröras i avsnittet, då det inte har framkommit utvecklingsförslag på frågan. 

5.3.1 Tema 1: Vardagsliv 

Av de inkomna enkätsvaren framgår det att vårdnadshavarna ser möjliga utvecklingar av 

skoltrafiken. Flertalet av vårdnadshavarna nämner att digitala tidtabeller hade underlättat 

resan då många vill ha bättre information om eventuella förändringar kring bussresan. Det 

framkom att denna information smidigast hade kunnat fås via en applikation för både 

föräldrar och barn. Samtidigt påpekas det i enkätsvaren att alla barn inte har tillgång till en 

mobiltelefon.  

Vid inställda bussar, vilket är viktigt att veta. Att få reda på det via någon länk eller 

app. (Respondent från Arvika kommun 2020).  
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Ibland har inte bussen kommit och man har då inte heller nåt något meddelande om 

detta vilket kan ställa till det då min son inte har någon mobiltelefon. Man litar på att 

bussen kommer. Vi har även fått information om att bussen inte kör in på vår lilla väg 

om det är för dåligt väglag. Svårt att avgöra det själv på morgonen. Kommer bussen 

eller inte? Då får man köra själv för säkerhets skull. (Respondent från Arvika kommun 

2020). 

En stor del av de svarande föräldrarna upplever svårigheter med att nyttja skolskjutsen när de 

även behöver nyttja fritids. Det framgår att då föräldrarna inte vill lämna barnen själva 

hemma, måste de skjutsa barnen då de inte är berättigade skolskjuts till fritids. Därav önskar 

flertalet av vårdnadshavarna att skolskjuts mellan bostad och fritids ska erbjudas.  

Att mitt barn får åka skolbuss även när hon går på fritids. (Respondent från Arvika 

kommun 2020).  

5.3.2 Tema 3: Säkerhet 

Det framkom i undersökningen att flertalet av de svarande föräldrarna bor på mindre vägar på 

landsbygden, och att bussarna stannar på olämpliga platser på vägar med höga hastigheter 

långt ifrån bostaden. Vårdnadshavarna föreslog därför mindre men ett fler antal bussar för att 

de ska kunna åka in på mindre vägar och göra resan säkrare för barnen. 

Säkrare hållplatser. Att små barn ska stå ute vid vägen utan gatubelysning och att 

dessutom behöva gå längs vägen för att komma till hållplatsen känns inte säkert. Hos 

oss finns varken gångväg, trottoar eller vägren. Däremot finns tung trafik på den smala 

vägen. (Respondent från Arvika kommun 2020).  

Tätare mellan stopp på landsbygden. (Respondent från Grums kommun 2020). 

Politikern i Grums förklarar en utveckling inom vägunderlaget, såsom halkbekämpning och 

snöröjning. Respondenten menar att de mindre vägarna är i stort behov av underhåll och att 

något bör göras så snart som möjligt. Det sliter på fordonen samtidigt som barnens bussresa 

påverkas negativt. Vidare berättar politikern om kommunens bussar, och att två av dem 

kommer bytas ut inom en snar framtid. Detta för att alla kommunens skolbussar ska ligga i 

framkant vad gäller säkerhetsklassning. 
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5.3.3 Tema 4: Hushållets sammansättning 

Föräldrarna önskar att barnen kan åka till och från skolan tillsammans med syskon, vilket i 

dagsläget upplevs problematiskt när de slutar skolan olika tider. I enkäten framkom det även 

önskemål på att det ska vara möjligt för barnen att ta med kompisar på bussen, även om 

kompisarna inte är berättigade skolskjuts. 

Möjlighet för kompisar att åka med på bussen. Det är svårt för barn med lång skolväg 

att kunna leka med kompis efter skolan. (Respondent från Arvika kommun 2020).  

Jag skulle vilja att mitt yngsta barn som slutar skolan klockan 13 skulle få ta bussen 

hem med sin storasyster klockan 14:30. Vi skulle gärna betala för den skjutsen om det 

fanns möjlighet för att köpa busskort till resan till exempel. Det känns synd att dom inte 

får ta bussen hem efter skola och fritids tillsammans. Det gör att vi ända måste gå från 

arbetet och hämta ena barnet som annars skulle kunna stanna hemma lite med 

storasyster innan vi kommer. (Respondent från Arvika kommun 2020).  

5.3.4 Tema 5: Resväg och avstånd 

Vårdnadshavarna upplever att bussarnas rutter är långa. De önskar därför att införa mindre 

men ett fler antal bussar och fler avgångar. Följande stärktes som ett sätt för att minska 

restiden för barnen. 
Ta tillbaka dom små bussarna som kör in där barnen bor. (Respondent från Arvika 

kommun 2020). 

Senarelägga avgång till skolan. (Respondent från Grums kommun 2020). 

Politikern i Grums ser en utveckling genom att utöka de befintliga linjerna och förändra 

dagens rutter. I samband med omorganisationen, som sker då en skola ska läggas ner, framgår 

det att antalet barn på varje buss kommer att öka. Liknande utveckling nämner respondenten i 

Arvika där det diskuteras om att minska antalet bussar från varje skola. Följande förklaras 

utifrån att det inte finns några fler fordon att använda i dagsläget.  

Politiker i Arvika: Det finns även ett sånt uppdrag till verksamheterna att titta på hur man 

ytterligare kan göra sånna besparingar. Så till exempel från Edaneskolan, att det inte ska gå tre 

skolskjutsar från Edane som kör samma rutt, utan att det kanske bara blir två och så tycker vi 

kanske att det kanske bara skulle bli en. 



   
 

 56 

I Arvika nämner politikern att de framtida utvecklingar som kommer ske måste handla om att 

effektivisera skoltrafiken, då kommunen i dagsläget har fått anmärkningar på deras höga 

budget. Politikern anser att det bland annat kommer göras genom att minska antalet 

skolskjutsavgångar från varje skola. Ett annat utvecklingsförslag politikern i Arvika ser för att 

effektivisera skoltrafiken är att minska antalet skolor i kommunen. På så vis anser 

intervjupersonen att barnen samtidigt får en kortare resväg. 
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6. Analys  
I kapitlet kommer empirin att analyseras med hjälp av uppsatsens teori och tidigare forskning. 

Inledningsvis diskuteras varför vårdnadshavare väljer att skjutsa sina barn till skolan och 

orsaker bakom valet. Därefter kommer flertalet av faktorerna bemötas med olika 

utvecklingsförslag för skoltrafiken kopplat till teorin och empirin. Avsnittet är uppdelat 

utefter de valda teman. 

6.1 Varför väljer vårdnadshavare att skjutsa sina barn till skolan? 
Avsnittet diskuterar faktorer som påverkar vårdnadshavares beslut till att nyttja skolskjutsen 

eller inte. 

Tema 1: Vardagsliv 

I vår studie framkommer det att den vanligaste orsaken bakom vårdnadshavarnas 

färdmedelsval för skolresor är att de skjutsar med bil för att de ändå ska till arbetet. Tidigare 

studier framställer barnfamiljers vardagsliv som komplext och att bilen är ett färdmedel som 

underlättar vardagslivet (se Krantz 1999; Westman 2017). Samtliga respondenter, med ett 

undantag, har tillgång till minst en bil, vilket utifrån teorikapitlet kan ses som sätt att 

underlätta resandet (se Cresswell 2006; Golob & Golob 1983). I likhet med detta kan därför 

vårdnadshavarnas val om att skjutsa barnen för att de ändå ska till arbetet grundas i att de vill 

underlätta vardagslivet.  

I tidigare studier framkom bekvämligheten som en bidragande orsak till varför föräldrar väljer 

att köra barnen till skolan (se Westman 2017). Denna faktor framkom inte som en lika tydlig 

anledning i vår studie. Däremot lyfts det tydligare i vår studie att vårdnadshavarna inte vill att 

barnen ska vara hemma själva på morgonen när de åker till jobbet. Eftersom skolskjuts inte 

erbjuds till de barn som nyttjar fritids, måste föräldrarna därför köra dem dit. Följande har inte 

visat sig vara en orsak till vårdnadshavares färdmedelsval till skolresor i tidigare studier. 

Dock kan en motsvarighet i vårdnadshavarnas val kopplas till Gottfridssons (2007) tolkning 

av aktivitetsansatsen. Det som går att urskilja är att vardagsaktiviteter styr färdmedelsvalet, 

som i vår studie synliggörs genom fritids som en vardagsaktivitet.  

Tema 2: Sociala skäl 

En av de frågor som ställdes till föräldrarna var vilken betydelse sociala faktorer, och i detta 

fall möjligheten till att tillbringa mer tid med sina barn hade för deras val att skjutsa dem med 

bil till skolan. Resultatet visar på att nära hälften av de svarande lyfter fram detta som ett 
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argument för sitt val. Kopplas detta till tidigare studier i ämnet visar det dock att även om 

faktorn lyfts som viktig av många föräldrar i vår studie, visar sig denna faktorn inte lika tydlig 

som den gör i andra studier (se Tillberg 2001; Westman 2017). Orsaken till skillnaderna 

mellan vår och andra studier är inte helt uppenbara, och inte heller så stora. Olikheterna 

konstateras därför endast existera. En slutsats som däremot kan dras är att den sociala faktorn 

har en inverkan på valet att inte fullt ut nyttja skolskjutsen. 

Tema 3: Säkerhet 

Säkerheten framkommer i tidigare studier som en av de vanligaste orsakerna bakom 

vårdnadshavares val att skjutsa barnen till skolan (se Anund et al. 2011; Westman 2017). 

Resultatet i enkätundersökningen visar att bussresan inte upplevs som osäker. Likt Gregory et 

al. (2009) finner vår studie däremot att utformningen av hållplatsen påverkar valet av att köra 

barnen till skolan. Detta stämmer överens med vad tidigare studier på området visar (se 

Anund et al. 2011; Gottfridsson 2007). I vår studie upplever vårdnadshavarna att de osäkra 

hållplatserna beror på dålig belysning, höga hastigheter samt att det inte finns en tydlig 

hållplats. Därtill dras slutsatsen att en osäker hållplats påverkar valet att inte nyttja 

skolskjutsen fullt ut. 

En av de frågor som ställdes till vårdnadshavarna var hur trafiksituationen vid skolan upplevs. 

Utifrån resultatet framgår det att flertalet av föräldrarna upplever att det är många bilar vid 

skolan. Kopplas resultatet till tidigare studier inom ämnet synliggörs en likhet i att 

vårdnadshavare upplever att det är många bilar vid skolorna. Forskare menar att det påverkar 

valet att köra barnen till skolan (se Anund et al. 2011; Westman 2017). Vår studie visar att 

vårdnadshavarna till viss del upplever trafiksituationen vid skolorna som osäkra. Detta visar 

sig dock inte lika tydligt som vad andra forskare i ämnet har konstaterat (se Anund et al. 

2011; Westman 2017). Att vårdnadshavarna i vår undersökning är oeniga om huruvida 

situationen vid skolorna uppfattas som osäker kan bero på att de föräldrar som skjutsar barnen 

till skolan själva bidrar till trafiksituationen. De har därmed uppsikt över sitt barn vid 

skolmiljön, vilket kan bidra till att de känner en större trygghet jämfört med de föräldrar vars 

barn åker skolbuss. Därtill menar vi att föräldrar vars barn nyttjar skolskjutsen känner en 

större oro kring trafiksituationen. Utifrån Anund et al. (2011) och Westmans (2017) 

resonemang dras slutsatsen att trafiksituationen vid skolorna har en inverkan på valet att inte 

fullt ut nyttja skolskjutsen. 

Tema 4: Hushållets sammansättning 
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I vår studie synliggörs att de hushåll med ett skolskjutsberättigat barn oftare väljer att skjutsa 

till skolan, jämfört med de familjer som har fler barn. Följande överensstämmer med tidigare 

teori inom ämnet som stärker att hushållets sammansättning påverkar den vardagliga 

mobiliteten (se Gottfridsson 2007). Orsaken till att färdmedelsvalet skiljer sig mellan 

hushållens sammansättning kan grundas i vårdnadshavarnas upplevelse av vägen till och från 

hållplatsen samt själva hållplatsen. Som resultatet visar upplever flertalet av respondenterna 

dessa platser som osäkra. Därtill dras slutsatsen att föräldrarna inte känner sig trygga med att 

barnen reser själva till skolan. Därav påverkar antalet barn i familjen valet att inte alltid nyttja 

skolskjutsen. 

Flertalet forskare i teorikapitlet lyfter barnfamiljers vardagsliv som komplicerat, vilket ofta 

handlar om att tiden inte räcker till (se Rodrigue et al. 2013; Krantz 1999; Cedering 2016). 

Som Gottfridsson (2007) nämner finns det obligatoriska vardagsaktiviteter som ska hinnas 

med, vilket kan vara arbete samt hämtning och lämning av barn. Finns det dessutom fler barn 

i hushållet kan det innebära att hämtning och lämning sker på olika skolor eller förskolor. 

Med grund i följande resonemang kan ytterligare en slutsats om hushållets sammansättning 

dras. Resultatet kan bero på att de svarande vårdnadshavarna med fler barn i familjen inte har 

tid att hämta samt lämna vid de olika skolorna. Således åker hushåll med fler barn oftare 

skolskjuts än hushåll med ett barn. 

Tema 5: Resväg och avstånd 

Gottfridsson (2007) menar att utformningen av vägnätet påverkar människans rörelsemönster. 

Vår studie visar att flertalet av vårdnadshavarna upplever vägen mellan bostad och hållplats 

som osäker, vilket påverkar valet att inte nyttja skolskjutsen fullt ut. Att barnen ska ha en 

säker väg till och från hållplatsen för att kunna nyttja skolskjutsen är en del av det 

transportpolitiska målet (se Regeringen 2009).  

En av de frågor som ställdes i enkätundersökning var huruvida avståndet till skolan påverkar 

valet att köra barnen eller inte. Forskningar i ämnet visar att avståndet kan vara av betydelse 

för valet, (se Gregory et al. 2009; Rodrigue et al. 2013) medan andra studier konstaterar att 

det inte har en inverkan på valet (se Westman 2017). Vår studie visar däremot att avståndet 

till skolan är av betydelse för färdmedelsvalet. Det är mer vanligt att vårdnadshavarna alltid 

skjutsar om avståndet till skolan är kort. Samtidigt visar resultatet att de barn med längst 

avstånd till skolan, är den grupp där flest alltid nyttjar skolskjutsen. Orsaken till resultatet kan 
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vara att ett kort avstånd till skolan inte skapar en omväg för föräldrarna, vilket ett längre 

avstånd mellan bostad och skola kan göra.  

Vad som framkommer i vår studie men som inte visat sig i tidigare studier är att avståndet till 

hållplatsen påverkar valet av att köra barnen till skolan. Resultatet visar att ju kortare avstånd 

barnen har till hållplatsen, desto mer nyttjas skolskjutsen. Ju längre avståndet är, desto oftare 

väljer föräldrarna att köra barnen till skolan. Kopplas detta till tidigare teorier inom ämnet 

visar det även på att mobiliteten påverkas av vilken möjlighet man har att nyttja olika 

transportmedel (se Krantz 1999; Cresswell 2006). Anledningen till att avståndet mellan 

bostad och hållplats är av betydelse för färdmedelsvalet kan bero på att vårdnadshavarna 

upplever den vägen som osäker. Således konstaterar vi att ju längre avstånd barnen har till 

hållplatsen, desto mer osäkra känner sig vårdnadshavarna kring att låta barnen gå själva. 

6.2 Utvecklingsområden inom skoltrafiken 
I avsnittet kommer möjliga utvecklingsområden inom skoltrafiken diskuteras. Vidare kommer 

vårdnadshavarnas och politikens synvinkel på skoltrafikens utveckling att redogöras. 

Diskussionen kommer ske utefter våra valda teman.  

Tema 1: Vardagsliv 

Som vi kom fram till tidigare grundas vårdnadshavarnas val att skjutsa barnen till skolan 

främst i att de vill underlätta vardagslivet. Således behöver arbete ske med att göra resan till 

skolan enklare för hela familjen. Genom aktivitetstransporter hämtas barnen från skolan och 

skjutsas till fritidsaktiviteter, och därefter hem (se Ruter 2019). Därav behöver inte 

föräldrarna hämta barnen på eftermiddagarna. I resultatet framgår det att flertalet hushåll inte 

kan nyttja skoltrafiken om deras barn går på fritids. För att underlätta vardagslivet för 

familjerna bör skoltrafiken därför vara tillgänglig även för de barn som nyttjar fritids. I 

samband med skolnedläggningen i Grums kommun, kommer frågan bli allt mer viktig att 

arbeta med för att underlätta vardagslivet och göra skoltrafiken mer attraktiv för 

vårdnadshavare.  

Tema 2: Sociala skäl 

En faktor som lyftes fram att ha en inverkan på valet att inte fullt ut nyttja skolskjutsen var att 

vårdnadshavarna vill tillbringa mer tid med sina barn. Tidigare studie visar på att en öppen 

skoltrafik medför att föräldrarna kan umgås med sina barn på bussen (se Gottfridsson 2010). 

Följaktligen försvinner anledningen till att barnen skjutsas på grund av att vårdnadshavarna 
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vill umgås med sina barn, vilket kan ses som en attraktiv utveckling av skoltrafiken. Samtidigt 

visar vår undersökning likt Krantz (1999) att bilen är det självklara valet för transportmedel. 

Således kan det ifrågasättas om en öppen skoltrafik faktiskt är en passande utveckling att 

genomföra? Förslaget kan även innebära att ett fler antal bussar behövs då antalet passagerare 

kan öka. Följande går inte i linje med hur politikerna i Arvika och Grums kommun ser på 

utvecklingen. Politikerna ser snarare att skoltrafiken måste effektiviseras genom att minska 

antalet bussar.  

Tema 3: Säkerhet 

För att skoltrafiken ska bli mer attraktiv för vårdnadshavarna krävs det att arbete sker med 

säkerheten vid hållplatserna. Medan Grums kommun arbetar för att hållplatserna ska vara 

säkrare för barnen, arbetar inte alls Arvika kommun med det i dagsläget. Kopplat till 

enkätresultatet motarbetas den utveckling som vårdnadshavarna ser för att de i högre grad ska 

nyttja skolskjutsen. 

Golob och Golob (1983) menar att individens uppfattningar samt bedömningar av vägnätet 

kan styra valet av transportmedel, vilket i vår studie synliggörs genom de höga hastigheterna 

vid hållplatserna. För att arbeta för att bilar ska sänka sina hastigheter kan varningssignaler 

införas på bussen samt vid hållplatserna (se Viklund & Appeltofft 2011). Signalerna varnar de 

fordon som befinner sig omkring bussen och hållplatsen om att barn befinner sig i närheten. 

Följande har inte genomförts för att öka vårdnadshavares upplevelse av säkerheten, utan 

enbart för att öka barnens trygghet. Däremot dras slutsatsen att utvecklingsförslaget även 

påverkar föräldrarnas upplevelse positivt eftersom hastigheterna minskar i området. Politikern 

i Arvika kommun menar däremot att hastigheterna minskas genom att vårdnadshavarna 

informerar de närboende om att sänka hastigheterna. 

Trafiksituationen vid skolorna har en viss inverkan på vårdnadshavarnas val att inte fullt ut 

nyttja skolskjutsen. Politikern i Grums instämmer helt i att det är ett problem och som 

kommunen i dagsläget arbetar med genom att särskilja bilarna från bussarna. Således vill de 

minska cirkulationen vid skolorna och öka barnens säkerhet. Förslaget syftar dock inte till att 

minska antalet bilar vid skolorna. För att arbeta med detta kan aktivitetstransporter (se Ruter 

2019) istället vara ett alternativ. Genom projektet minskar antalet bilar vid skolorna då 

vårdnadshavarna inte behöver hämta och lämna barnen på eftermiddagarna.  

Tema 4: Hushållets sammansättning 



   
 

 62 

Antalet barn i hushållet framgår som en avgörande faktor till vårdnadshavarnas val att skjutsa 

barnen till skolan. Tidigare konstaterades det att valet grundas i att föräldrar med ett barn inte 

känner sig trygga med att barnen reser själva till skolan. Följaktligen är tillgängligheten en 

betydelsefull del att arbeta med (se Berntsson 2002; Gregory et al. 2009). Utifrån detta är 

öppen skoltrafik (se Gottfridsson 2010) återigen ett möjligt utvecklingsområde då föräldrarna 

kan göra barnen sällskap på skolbussen. Således försvinner anledningen till att 

vårdnadshavarna skjutsar på grund av att barnet måste gå själv till hållplatsen, och antalet 

barn i hushållet har ingen betydelse för färdmedelsvalet. 

Tema 5: Resväg och avstånd 

En slutsats som tidigare drogs var att avståndet till hållplatsen har en viss betydelse för hur 

ofta vårdnadshavarna skjutsar barnen till skolan, och att det grundas i att vägen till samt från 

hållplatsen upplevs som osäker. Trots att politikerna i respektive kommun instämmer i att 

vägen mellan bostad och hållplats uppfattas som osäker, ser arbetet i kommunerna olika ut. I 

Grums arbetar kommunen i dagsläget bland annat med att belysa övergångsställen bättre. 

Politikern i Arvika menar att ansvaret för en säker resväg snarare låg hos föräldrarna, genom 

att exempelvis informera kommunen om dåliga vägar. Samtidigt har inga anmärkningar på 

barnens resväg inkommit till kommunen, trots att enkätundersökningen visar att flertalet av 

respondenterna i Arvika kommun är missnöjda med vägarna. Således kan det ifrågasättas i 

hur väl vårdnadshavarna faktiskt är informerade om deras rätt att anmärka på en bristfällig 

väg?   

I resultatet framkom det att föräldrarna önskar mindre men fler bussar, för att barnen ska 

kunna hämtas och lämnas på mindre vägar. Således kan rutterna bli kortare men säkrare för 

barnen, vilket kan ses i likhet med Cederings (2016) avhandling. I Grums är inte följande 

förslag aktuellt då kommunen snarare kommer utöka de befintliga linjerna, och därmed 

kommer antalet barn på bussarna öka. En liknande utveckling nämner politikern i Arvika. 

Antalet skolskjutsar från varje skola kommer att minska, då de behöver effektivisera 

skoltrafiken i kommunen. För att bemöta vårdnadshavarnas önskan om en kortare resväg 

menar politikern i Arvika däremot att ett möjligt utvecklingsförslag hade varit att minska 

antalet skolor i kommunen, vilket även är en aktuell fråga i Grums kommun. Kopplas detta 

till teorikapitlet kan man å andra sidan se att barnens resväg och restid blir längre i samband 

med skolnedläggningar (se Cedering 2016; Gregory et al. 2009). Slutsatsen som dras är att 
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önskemålen om en kortare resväg och restid motarbetas, vilket kan bidra till att fler 

vårdnadshavare väljer att inte nyttja skolskjutsen. 

I enkätundersökningen framkom det att flertalet av föräldrarna vill ha information om när 

bussen är försenad eller inställd samt om när barnen kliver av och på bussen. Detta för att de 

ska känna en ökad trygghet till skoltrafiken och nyttja den mer, vilket kan ses som ett sätt att 

arbeta med tillgängligheten (se Berntsson 2002). Följande är i likhet med de 

utvecklingsprojekt som Kalogirous et al. (2012) nämner i sin artikel. Däremot är det enbart 

barnen som har tillgång till applikationen, vilket inte möter vårdnadshavarnas önskan i vår 

studie. Samtidigt utgår vi ifrån att alla barn inte har tillgång till en mobiltelefon, vilket kan 

bero på såväl barnets ålder som hushållets ekonomiska förutsättningar. Således skapas ett 

system där det finns risk att alla inte är inkluderade. Utifrån följande resonemang anses därför 

ombord förälder vara ett mer lämpligt utvecklingsprojekt (se Hofström 2019). Genom ombord 

förälder får alla barn ett kort, medan föräldrarna får information om deras resa via 

mobiltelefonen. Följaktligen möts vårdnadshavarnas önskemål, och de kan känna en ökad 

trygghet till skoltrafiken.   
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7. Slutsatser  
Avsnittet kommer att redogöra för svaren på studiens syfte och frågeställningar. Syftet med 

undersökningen har varit att undersöka vad vårdnadshavare värderar som viktigt för att de i 

högre grad ska nyttja skolskjutsen för sina barns resor. Vidare har vi även undersökt hur 

skoltrafiken kan utvecklas för att möta dessa behov genom att inkludera politiker från Grums 

och Arvika kommun.  

Vår uppsats utgår ifrån en kunskapslucka om att regionen inte vet hur många barn av de man 

planerar för som faktiskt nyttjar skolskjutsen. Trots att merparten i undersökningen visar sig 

vara mycket eller ganska nöjda med den, nyttjas den inte fullt ut. Faktum är att idag är det 

närmare en femtedel som alltid använder sig av den, medan övriga använder den mer 

sporadiskt.  

Hur kan man förstå vilka faktorer som är viktiga bakom vårdnadshavares beslut att nyttja 

skolskjutsen eller inte? 

I analyskapitlet diskuterade vi vilka faktorer som är viktiga alternativt styr vårdnadshavares 

beslut att nyttja skolskjutsen eller inte. Då enkätundersökningen grundades i teorikapitlet 

behandlades främst säkerhetsfaktorer. Samtidigt som det gick att urskilja vissa likheter mellan 

enkätundersökningen och teorikapitlet, upptäcktes även en del skillnader. 

Studien visar att flertalet av faktorerna som styr valet av färdmedel grundas i att underlätta 

vardagslivet. Följande orsaker kom vår studie fram till:  

• Bilen är en stor del av vårdnadshavares vardagsliv, vilket ligger i linje med Krantz 

(1999) forskning. Den vanligaste anledningen till varför föräldrar väljer att skjutsa 

barnen till skolan beror på de ändå åker bil till sitt arbete. Följande faktor styr 

vårdnadshavares val till att inte nyttja skolskjutsen.  

• Om barnen går på fritids är det inte möjligt att nyttja skolskjutsen och därför kör 

föräldrarna istället barnen till skolan.  

• Hushållets sammansättning har en inverkan på färdmedelsvalet (se Gottfridsson 2007). 

Följande framkom i vår studie genom antalet barn i hushållet. Ett hushåll med fler 

barn nyttjar skolskjutsen mer, jämfört med familjer som har ett barn då de i högre grad 

väljer att skjutsa. 
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• Sociala skäl bakom färdmedelsvalet var inte lika tydliga i vår undersökning som i 

tidigare studier. Utifrån Tillberg (2001) och Westman (2017) kan slutsatsen ändå dras 

att valet till viss del påverkas av att vårdnadshavare vill umgås mer med sina barn.  

Tidigare studier visar att betydelsefulla faktorer som påverkar valet berör säkerheten. Vår 

studie visar att följande säkerhetsfaktorer påverkar valet: 

• Upplevs skolskjutsens hållplats osäker påverkar det valet att inte nyttja skolskjutsen. 

• Vårdnadshavare upplever att det är mycket bilar vid skolorna men hur det påverkar 

valet var de oeniga om. Med grund i uppsatsens teori (se Gregory et al. 2009; 

Westman 2017) dras dock slutsatsen att trafiksituationen påverkar valet att inte fullt ut 

nyttja skolskjutsen. 

Nedan redovisas faktorer till vårdnadshavares färdmedelsval som grundas i resväg och 

avstånd:  

• Avståndet till skolan påverkar valet att köra barnen. Vårdnadshavare skjutsar i högre 

utsträckning om de har kort avstånd mellan bostad och skola. Skolskjutsen nyttjas i 

högre utsträckning om barnen har ett långt avstånd mellan bostad och skola.  

• Utifrån Krantz (1999) och enkätresultatet kan slutsatsen dras att ju längre avstånd 

barnen har till hållplatsen, desto oftare kör föräldrarna barnen till skolan. Ju kortare 

avstånd barnen har till hållplatsen, desto mer nyttjas skolskjutsen. 

• Som tidigare nämnt visar studiens teorier (se Berntsson 2002; Gregory et al. 2009) att 

hela resan bör vara säker. I linje med detta visar vår undersökningen att om vägen 

mellan skolskjutsens hållplats och bostad uppfattas osäker väljer vårdnadshavare i 

högre grad att inte nyttja skolskjutsen.  

• Utebliven information kring barnens resa påverkar vårdnadshavares val genom att i 

högre grad köra barnen till skolan.  

Hur kan skoltrafiken, i exemplet Grums och Arvika kommun, utvecklas för att bli mer attraktiv 

för vårdnadshavare?  

Av vad som framkom tidigare grundas ett flertal faktorer bakom färdmedelsvalet i att 

vårdnadshavare vill underlätta vardagslivet. Det främsta utvecklingsområdet för att göra 

skoltrafiken mer attraktiv för vårdnadshavare är att skolskjuts även bör erbjudas till de barn 

som går på fritids. Vidare visar analyskapitlet att en öppen skoltrafik och aktivitetstransporter 

kan underlätta vardagslivet.  
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Säkerheten är en ytterligare betydelsefull faktor som påverkar vårdnadshavares val att inte 

fullt ut nyttja skolskjutsen. Hållplatserna för skolskjuts bör ständigt arbetas med för att öka 

säkerheten, men ett specifikt förslag är att införa varningssignaler på bussarna samt vid 

hållplatserna. För att öka skoltrafikens attraktivitet bör även arbete med trafiksituationen vid 

skolorna ske. Detta kan göras genom att införa aktivitetstransporter eftersom antalet bilar 

minskar.  

Slutligen är resväg och avstånd ett område där en utveckling bör ske för att öka nyttjandet av 

skoltrafiken. Först och främst bör skolbussarna bli mindre men fler till antal. Vidare är det 

viktigt att arbeta för att vägen mellan bostad och hållplats ska vara en säker miljö att vistas i. 

Förutom att arbeta med utformningen av vägen, är ett ytterligare utvecklingsförslag ombord 

förälder som ger information till föräldrarna om barnens resa. 

Hur bemöter politikerna i respektive kommun möjliga utvecklingsförslag kring skoltrafiken? 

I Grums arbetar kommunen med att förbättra säkerheten vid skolorna, hållplatserna och vägen 

till samt från hållplatserna. Följande görs bland annat genom att förbättra belysningen vid 

övergångsställen samt särskilja bilarna från bussarna vid skolorna. I Arvika arbetar 

kommunen däremot inte alls med säkerheten kring barnens resväg trots att de instämmer i att 

säkerheten är bristfällig. Utvecklingsförslagen kring en ökad säkerhet bemöts snarare genom 

att lägga över ansvaret på vårdnadshavarna.  

Politikerna i Grums och Arvika ställer sig kritiska till att införa mindre men ett fler antal 

bussar. Kommunerna kommer istället arbeta för att det ska bli fler antal barn på varje buss. 

Följaktligen motarbetas utvecklingsförslaget.  

I uppsatsens inledande del presenterades en kommentar från enkätundersökningen. 

Man säger alltid att det är jag som förälder som har ansvaret för att mitt barn ska komma 

säkert på bussen. Men har man ett heltidsjobb och behöver åka tidigare till jobbet så kan det 

vara svårt att följa dem varje dag. Man behöver underlätta för oss som föräldrar som har 

mindre barn i skolan. (Respondent från enkätundersökning 2020). 

Utifrån ovanstående kommentar kan det diskuteras vems ansvar det är för att barnens resväg 

till skolan ska vara säker. Med grund i studiens slutsatser kan vi nu konstatera att det inte 

enbart är en fråga för vårdnadshavarna, utan främst för kommunerna. Vad som vidare kan 
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konstateras är att en mängd utvecklingsområden finns inom skoltrafiken, men samtidigt är 

frågan komplex då kommunerna begränsas av ekonomiska besparingar. 

7.1 Kritisk reflektion och vidare forskning  
Inledningsvis varierar undersökningens svarsfrekvens beroende på vilken årskurs 

vårdnadshavares barn går i, ju lägre årskurs desto fler svarande. Utifrån svarsfrekvensen 

framgår det att vårdnadshavare till barn i lägre årskurser är mer engagerade kring skoltrafiken. 

Således anser vi att årskursen har en viss betydelse för resultatet. Med grund i detta skulle en 

vidare forskning vara att enbart undersöka vårdnadshavare till skolskjutsberättigade barn i 

årskurs 1, fast i fler kommuner.  

Som tidigare nämnt var frågorna i enkätundersökningen baserad på vår teori samt tidigare 

forskning. Följande innebar att majoriteten av frågorna främst handlade om säkerhetsfaktorer, 

men även till viss del sociala aspekter som styr vårdnadshavares val att nyttja skolskjutsen 

eller inte. Detta har upptäckts som en brist i studien då det kan finnas andra faktorer som styr 

föräldrarnas val att köra barnen till skolan. Dock ska det nämnas att eftersom respondenterna 

hade möjlighet att kommentera på flertalet frågor, har vi ändå fått in betydelsefulla 

synpunkter som vi inte frågat om. Detta synliggjordes bland annat genom att flertalet 

respondenter kommenterade att fritids var en bidragande orsak till att de inte kunde nyttja 

skolskjutsen. Då intervjufrågorna grundades på de inkomna enkätsvaren kan även en brist 

upptäckas i den kvalitativa insamlingen. Det kan finnas andra sätt som kommunerna arbetar 

på som inte är kopplat till de frågor vi valde att ställda. Detta innebär att vi kan ha missat 

betydelsefulla arbetsområden som sker i kommunerna med skoltrafiken. 

Samtidigt som det har upptäckts brister i arbetet, har studien även bidragit till en 

kunskapslucka. Det har innan inte funnits kunskap kring vilka faktorer som påverkar 

vårdnadshavares val att nyttja skolskjutsen eller inte, och hur man kan arbeta med dem. Fokus 

har istället varit på barnens upplevelse av skoltrafiken och att barn ska cykla alternativt gå till 

skolan istället för att bli skjutsade, vilket inte är möjliga alternativ i vår studie. För att inte 

enbart basera undersökningen på teori samt tidigare forskning hade en intressant vidare 

forskning varit att genomföra resvaneundersökningar med ett flertal familjer. På så vis styr 

inte vi som forskare vilka alternativ de har att välja mellan, utan de får skriva sina resor i egna 

ord. Följande skulle möjliggöra en bättre inblick i om det finns ytterligare faktorer som styr 

vårdnadshavares val att köra barnen till skolan.  
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Med grund i att majoriteten av respondenterna upplevde vägen till och från hållplatsen samt 

hållplatsen som osäker, skulle en framtida studie även kunna vara att genomföra 

observationer kring skolskjutsars hållplatser. Då det framkom att kommunerna arbetar med 

frågan på olika sätt hade det vidare varit intressant att studera eventuella skillnader mellan 

kommunerna. Slutligen ska nämnas att hade arbetets tid varit längre hade vi valt att 

genomföra samma undersökning i hela Värmland för att kunna generalisera resultatet. 
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Bilaga 1. Informationsbrev enkäter  

Hej! 

Är ditt barn skolskjutsberättigad? Isåfall, fortsätt läs. 

Vi är två studenter från Karlstads Universitet som pluggar sista terminen på 

samhällsplanerarprogrammet. Vi skriver just nu vår kandidatuppsats tillsammans med Region 

Värmland om skoltrafiken. Syftet med vår uppsats är att undersöka vårdnadshavares 

perspektiv på skoltrafiken och vad ni värderar som viktigt för att nyttja skolskjutsen. Vi vill 

studera hur den kan utvecklas för att bli mer attraktiv och undersöker därför vårdnadshavare 

till barn i förskoleklass samt årskurs 1-3. 

Vi skulle därför uppskatta om ni tog er tid att svara på vår enkät. Har ni flera barn räcker det 

att svara en gång. Enkäten tar cirka 5 minuter att genomföra, och går att besvara fram till 

11/5. 

 

Värmlandstrafik har enbart hjälpt oss med material till utskicket, och är inte avsändare för 

enkäten.  

 
Länk till enkäten: https://sunet.artologik.net/kau/Survey/12683  

Det är viktigt att skriva ut exakta länken. 

 

QR-kod till enkäten:  

 
Kontakta oss gärna om ni har några frågor.  

• Astrid Johansson, astrjoha101@student.kau.se 

• Nina Lundin, ninalund102@student.kau.se  

Tack på förhand för att ni deltar! 
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Bilaga 2. Informationsbrev intervjuer 
 
Information och förfrågan om deltagande i intervjustudie. 

I region Värmland har man upptäckt att skoltrafiken inte nyttjas i den grad som man planerar 

för vilket skapar onödigt stora kostnader för kommunerna. Att skoltrafiken inte nyttjas tror 

man beror på att barnen istället blir skjutsade av sina vårdnadshavare. Syftet med uppsatsen är 

därför att undersöka vad vårdnadshavare värderar som viktigt för att i högre grad nyttja 

skolskjutsen för sina barns resor. Därför har vi genomfört en enkätundersökning med 

vårdnadshavare i kommunerna Arvika och Grums. 

Vidare vill vi även undersöka hur skoltrafiken kan utvecklas för att möta vårdnadshavares 

behov utifrån de som framkom i enkäterna. Vi vill veta hur kommunerna ställer sig till detta 

och därför vill vi genomföra en intervju med dig. 

Ditt deltagande är frivilligt och du kan välja att avbryta din medverkan när du vill. Det är 

frivilligt att välja vilka frågor du vill svara på. Intervjun kommer ske via videosamtal och 

kommer ta cirka 15 minuter. Innan intervjun påbörjas kommer du muntligt att få godkänna 

ditt samtycke.  

Materialet kommer lagras via Karlstads Universitets egna lagringssystem och därför kommer 

ingen obehörig att få tillgång till materialet. Efter avslutad uppsats kommer materialet att 

raderas. I studien kommer vi enbart nämna dig som ”en politiker i Arvika/Grums kommun” 

för att du inte ska kunna identifieras. 

Vi heter Astrid Johansson och Nina Lundin och går på Karlstads Universitet. Vi läser sista 

terminen på samhällsplanerarprogrammet och detta är en del av vår kandidatuppsats.  

Kontakta oss gärna om du har några frågor.  

• Astrid Johansson, astrjoha101@student.kau.se 

• Nina Lundin, ninalund102@student.kau.se  

Tack på förhand för ditt deltagande! 
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Bilaga 3. Operationaliseringen 
Fråga Begrepp Källa 
 
Vilken årskurs går ditt barn 
i? 

 
Säkerhet 

 
Anund et al. (2011); Westman 
(2017) 

 
Hur långt har ditt barn till 
skolan? 

 
Resväg och avstånd 

 
Gregory et al. (2009); Berntsson 
(2002); Cedering (2016) 

 
Hur långt har ditt barn till 
skolskjutsens hållplats? 

 
Resväg och avstånd 

 
Gregory et al. (2009); Berntsson 
(2002) 

 
Finns det fler barn i familjen 
med skolskjuts? 

 
Hushållets sammansättning 

 
Gottfridsson (2007) 

 
Hur tar du dig vanligen till 
jobbet? 

 
Vardagsliv 

 
Krantz (1999); Golob & Golob 
(1983); Tolley & Turton 1995); 
Gottfridsson (2007) 

 
Har hushållet tillgång till 
bil? Isåfall, hur många? 

 
Hushållets resurser 
Vardagsliv 

 
Gottfridsson (2007); Rodrigue et al. 
(2013); Krantz (1999) 

 
Hur ofta skjutsar du ditt barn 
till skolan? 

 
Vardagsliv 
Sociala skäl 
Hushållets resurser 

 
Krantz (1999); Golob & Golob 
(1983); Tolley & Turton 1995); 
Gottfridsson (2007); Westman 
(2017); Tillberg (2001); Cedering 
(2016) 

 
I hur stor grad upplever du 
att dessa orsaker påverkar 
valet att köra barnet till 
skolan? 

 
Vardagsliv  
Säkerhet 
Sociala skäl 

 
Gottfridsson (2007); Krantz (1999); 
Golob & Golob (1983); Westman 
(2017); Tillberg (2001); Anund et 
al. (2011); Viklund & Appeltofft 
(2011); Kalogirou et al. (2012) 
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Vad skulle krävas för förändring 
för att du ska börja nyttja 
skolskjutsen? 

 
Utveckling 
Nöjdhet 

 
Hofström (2019); Ruter 
(2019); Gottfridsson (2010) 

 
Hur upplever du vägen till och 
från skolskjutsens hållplats ur 
följande aspekter?  

 
Säkerhet 
Resväg och avstånd 
 

 
Gregory et al. (2009); 
Berntsson (2002); 
Gottfridsson (2007); Anund 
et al. (2011); Viklund & 
Appeltofft (2011); 
Kalogirou et al. (2012) 

 
Hur upplever du skolskjutsens 
hållplats ur följande aspekter? 

 
Säkerhet 
Resväg och avstånd 

 
Anund et al. (2011); 
Viklund & Appeltofft 
(2011); Kalogirou et al. 
(2012); Berntsson (2002); 
Gottfridsson (2007) 

 
Hur upplever du bussresan ur 
följande aspekter? 

 
Säkerhet 
Resväg och avstånd 

 
Anund et al. (2011); 
Viklund & Appeltofft 
(2011); Kalogirou et al. 
(2012); Gregory et al. 
(2009); Berntsson (2002) 

 
Hur upplever du följande aspekter 
vid skolan? 

 
Säkerhet 

 
Anund et al. (2011); 
Viklund & Appeltofft 
(2011); Kalogirou et al. 
(2012) 

 
Hur upplever du informationen 
kring skolskjutsen? 

 
Säkerhet 
Vardagsliv 
 

 
Gregory et al. (2009); 
Berntsson (2002); Anund et 
al. (2011); Viklund & 
Appeltofft (2011); 
Kalogirou et al. (2012) 

 
Hur upplever du bemötandet 
från… 

 
Vardagsliv 
Nöjdhet 

Gregory et al. (2009); 
Berntsson (2002); Ruter 
(2019); Hofström (2019); 
Gottfridsson (2010) 

 
Hur väl anser du att skolskjutsen 
uppfyller dina förväntningar? 

 
Nöjdhet 

 
Ruter (2019); Hofström 
(2019); Gottfridsson (2010) 
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Hur tycker du att skoltrafiken kan 
bli bättre? 

 
Utveckling 
Nöjdhet 

 
Ruter (2019); Hofström 
(2019); Gottfridsson (2010); 
Viklund & Appeltofft 
(2011) 
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Bilaga 4. Enkäten 
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Bilaga 5. Intervjuguide Arvika och Grums 
Ditt deltagande är frivilligt och du kan välja att avbryta din medverkan när du vill. Vi kommer 

att spela in intervjun och radera materialet när uppsatsen är godkänd. Materialet kommer 

lagras via Karlstads Universitets egna lagringsgssystem och därför kommer ingen obehörig att 

få tillgång till materialet. I studien kommer vi enbart nämna dig som ”en politiker i 

Arvika/Grums kommun” för att du inte ska kunna identifieras. Vi behöver spela in ditt 

muntliga samtycke för att godkänna detta.  

En kort sammanfattning om vår uppsats:  

I region Värmland har man upptäckt att skoltrafiken inte nyttjas i den grad som man planerar 

för vilket skapar onödigt stora kostnader för kommunerna. Att skoltrafiken inte nyttjas tror 

man beror på att barnen istället blir skjutsade av sina vårdnadshavare. Syftet med uppsatsen är 

därför att undersöka vad vårdnadshavare värderar som viktigt för att i högre grad nyttja 

skolskjutsen för sina barns resor. Därför har vi genomfört en enkätundersökning med 

vårdnadshavare i kommunerna Arvika och Grums. 

Vidare vill vi även undersöka hur skoltrafiken kan utvecklas för att möta vårdnadshavares 

behov utifrån de som framkom i enkäterna. Vi vill veta hur kommunerna ställer sig till detta 

och därför vill vi genomföra en intervju med dig. 

Uppvärmningsfråga:  

Kortfattat, vad tänker du på när du hör ordet skolskjuts? 

Frågor:  

I enkätsvaren framkom det att majoriteten av vårdnadshavarna alltid eller ofta skjutsar sina 

barn till skolan. Dels beror det på personliga faktorer, exempelvis att bilen är bekväm och att 

man ändå tar bilen till jobbet. Men det beror även på andra orsaker, främst säkerhetsfaktorer. 

• I hur stor grad anser du att skoltrafiken är ett ämne som diskuteras hos er? 

Främst var vårdnadshavare missnöjda med vägen till skolskjutsens hållplats. Det nämns att 

cirka 60 % saknar gång- och cykelvägnät samt trottoarer. 71 % saknar övergångsställen och 

25 % behöver korsa en stor väg. En kommentar från enkäten var exempelvis “Dåligt 

underhållen väg med mycket sliten beläggning. Mycket tung trafik.” Höga hastigheter nämner 
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37 % som ett problem. En respondent berättar att “Det är en av de värsta vägarna i området. 

Folk kör alldeles för fort och inget övergångsställe.”  

• Är ni medvetna om dessa problem? Isåfall, hur arbetar kommunen med detta? 

• Hur ser möjligheterna ut att arbeta med detta i framtiden? Anser du att det är en 

prioriterad fråga? 

Vidare framkom det att 50 % av respondenterna tycker att belysningen är bristfällig, och i 

vissa fall saknas. Detta gäller både vid hållplatsen och vägen till samt från hållplatsen.  

• Belysningen är en viktig del för att barnen och vårdnadshavarna ska känna sig trygga 

och säkra. Är detta något som arbetas med? Hur eller varför inte? 

Grums: Utifrån de inkomna kommentarerna går det att utläsa att en del vårdnadshavare 

känner att det görs besparingar på skoltrafiken som gör att barnens säkerhet blir påverkad.  

• Anser du som politiker att kommunen har gjort besparingar? Isåfall, vad för 

besparingar? 

• Hur anser du som politiker att synpunkterna om barnens säkerhet kan arbetas med? 

Arvika: 

Utifrån de inkomna kommentarerna går det att utläsa att många vårdnadshavare är missnöjda 

med hur Arvika kommun har arbetat med skoltrafiken. De anser bland annat att kommunen 

sparar in för mycket pengar som gör att barnens säkerhet blir påverkad. Det nämns att 

skoltrafiken var bättre innan upphandlingen. 

• Vilka besparingar är det som har gjorts? 

• Hur ställer sig kommunen till synpunkterna? 

Vårdnadshavare önskar att tidtabeller ska bli digitala och att det bör informeras om eventuella 

förändringar kring bussresan. Flertalet respondenter nämner att det hade varit smidigast att få 

den informationen via en applikation. Vidare vill man att det ska ges information till barnen 

under bussresan om exempelvis användning av bälte. För att rutterna ska bli kortare önskas 

även mindre men fler bussar. Man vill att de mindre bussarna ska åka in på mindre vägar för 

att hämta barnen. Samtliga synpunkter berör barnens säkerhet. 

• Hur ser ni att ni bemöter dessa utvecklingsförslag?  

• Vilka förslag anser ni är mest rimliga och troliga att genomföra? 

• Vilken utveckling ser ni gällande skolskjutsen? 

• Är det något som ni vill tillägga? 


