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Förord 
 

How did you go to school today? 
 
Jag är sedan mer än 20 år tillbaka grundskollärare med Ma/NO-
inriktning vilket innebär att jag länge har varit intresserad av 
hållbarhetsfrågor. Varje morgon brukade jag, för att öva elevernas 
engelska (åk 1–3), fråga dem denna fråga: How did you go to school 
today? Trots att klimatfrågan allt oftare var aktuell i media samt att vi 
aktivt inom skolans ramar arbetade för att undervisa om de negativa 
miljöeffekterna av bilen som färdsätt så var bilåkandet alltjämt 
frekvent. Även bland de elever som bodde relativt nära. Intresset för 
liknande frågor och nyfikenhet tog mig till studier på 
Samhällsplanerarlinjen på Umeå Universitet. Under en 
Civitaskonferens (konferens om hållbart resande inom EU) i Umeå 
hösten 2018 kom jag i kontakt med representanter för Umeå kommun, 
Gator och parker. Jag presenterade mina funderingar för dem och att 
jag planerade att skriva min kandidatuppsats på 
Samhällsplanerarlinjen om denna fråga. De såg genast hur det kunde 
vara av intresse för dem då det knöt an till deras tidigare Mobility 
Management-projekt riktade mot skolor. Vi beslutade att jag skulle 
genomföra en studie av föräldrars val av färdsätt tillsammans med 
dem. Vi ville skapa oss en bild av de faktorer som föräldrarna beskrev 
påverkade val av färdsätt till skolor och fritidsaktiviteter samt hur de 
relaterar dessa till hälso- och miljöperspektiv. Denna studie är 
resultatet. 
 
Jag vill passa på att tacka Ida Lundström, trafikplanerare vid Gator och 
parker i Umeå kommun för all tid du lagt ner på de praktiska 
problemen med enkätundersökningen som vi av tidsbrist ändå inte 
kunde genomföra. Jag vill också tacka för alla goda råd och att jag fått 
ha en arbetsplats hos er. Jag vill också tacka Marie Frostvinge, 
trafikplaneringschef för att du välkomnade mina idéer och trots att 
studien ändrade riktning ändå trodde på mig. Tack Kerstin Westin, 
handledare Umeå Universitet, för handfasta tips och guidning i 
uppsatsskrivandets konst. Jag vill också tacka alla på Institutionen för 
Geografi för tre spännande och lärorika år. Avslutningsvis vill jag tacka 
min make Petter för att du gjorde det möjligt för mig att bli student 
igen och mina vuxna barn Johan och Maja för att ni pushade mig att 
ta steget. Med “havregrynsgröt och kärlek” kommer man långt! 
 
Karola Fors     Umeå 29 maj 2019 
Grundskollärare Ma/No 1–7 
samt blivande Samhällsplanerare 
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Abstract 
The purpose of this interview study was to investigate parents’ 
choice of travel mode for their child and behavioral change 
towards sustainable travel. The study was conducted in Umeå, a 
city in northern Sweden, in March and April 2019. The interview 
focused on parents describing from travel journals one week of 
their child’s travel arrangements. The analysis of the interviews 
was based on The Theory of Planned Behavior (Azjen 1991). 
Attitude, perceived Control and Norms, lead to the Intentions to 
change behavior and this is described by Azjen (1991) and is also 
noticeable in the study conducted. Mobility Management 
projects in the municipalities aim to increase the use of 
sustainable travel modes. The parents described that the reasons 
for choosing their child’s mode of travel was time, distance, 
safety and weather conditions as determined by seasons. Some 
described practical reasons, age and maturity. None of the 
parents described health and environmental concerns when 
describing the choice of travel mode. The travel journals showed 
that most commutes were made by car, especially concerning 
trips to leisure activities. The intention to make changes towards 
sustainable travel modes varied in accordance to attitude, 
perceived control and norms described. Some described the child 
biking or taking the bus more often, others described future trips 
mainly by car. The norms in society is a challenge for Mobility 
Management projects in establishing habits towards sustainable 
travel modes. 

Keywords: norm, attitude, travel mode, sustainability, 
behavior. 
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1 INLEDNING 

 
Föräldrars val av färdsätt för barns resande beror på många saker. Många 
beskriver att praktiska skäl samt tids- och säkerhetsaspekter är viktiga 
faktorer då det gäller val av färdsätt för sitt barn (Trafikverket, 2012). 
Valet av färdsätt för sina barn har sett olika ut genom historien. Enligt 
svenska bondesamhällets normer sågs det mest naturligt att barnen tog 
sig till den närmaste skolan för egen hand (Rathje, 1992). Även om det 
finns vittnesmål om att dessa resor kunde vara långa så skedde de oftast 
till fots eller med cykel (Rathje, 1992). Efter bilismens intåg på 50-talet 
kom det alltmer att handla om den frihet som bilen innebar. På 70-talet 
var Sverige det biltätaste landet i Europa (SCB, 2017). Bilen blev var mans 
egendom och friheten innebar också att vardagsresorna blev längre 
(Bernes & Lundgren, 2009). Bilen blev normen för resande och 
infrastrukturen i de växande städerna kom att byggas utifrån bilismen 
(Bernes & Lundgren, 2009). Föräldrarnas syn på val av färdsätt för sina 
barn påverkades som en följd av detta. Barnens färdväg till skolan var 
mest anpassat till bilen som färdmedel, den fysiska trafikmiljön kom att 
uppfattas som farlig (Bernes & Lundgren, 2009). Ett cyklande eller 
gående barn var oskyddad. Den egna bilen sågs och ses fortfarande som 
ett skydd för barnet mot farorna i trafiken (Tillberg, 2001). Bilen kom allt 
oftare att användas även till kortare resor (Bernes & Lundgren, 2009) 
såsom till skola och fritidssysselsättningar. 
 
Den generella samhällsdebatten går nu i motsatt riktning. Enligt Boverket 
(2017) skall gång-och cykeltrafik numera prioriteras i kommunernas 
översiktsplanering. Bilen som norm ifrågasätts utifrån de negativa 
miljökonsekvenserna som förbränning av fossila bränslen medför 
(Naturvårdsverket, 2019). Kommunernas planerings- och 
påverkansarbete handlar om att få invånarna att välja mer miljövänliga 
färdsätt (Umeå kommun, 2018a). I Umeå kommun, där denna studie 
genomfördes, pekar man på att normen för resande skall vara de hållbara 
färdsätten: “Cykeln ska vara ett självklart val och tillsammans med gång- 
och kollektivtrafik vara normen i staden.” (Umeå kommun, 2018e s.1).  
 
Normpåverkan på föräldrar kommer från flera håll. Att vara den goda 
föräldern är viktigt och många föräldrar uppger att de känner en tidsbrist 
och stress att klara vardagspusslet (Tillberg, 2001). Den sociala normen 
som reproduceras inom exempelvis familjen och bland vänner påverkar 
beteenden samt hur väl vårdnadshavaren upplever sig ha möjlighet att 
påverka beteendet (Azjen, 1991). 
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Ahern, Arnott, Chatterton, de Nazelle, Kellar, & McEachan (2017) 
framhåller också behovet av ytterligare forskning innan man utvecklar 
strategier för att försöka förändra beteendet hos vårdnadshavarna. Detta 
krävs för att utröna vilka metoder som visat sig vara framgångsrika men 
även för att se hur föräldrarnas syn på säkerhet och barnens förmåga att 
vistas i trafiken speglar verkligheten. Med hänvisning till detta är det 
därför av intresse att studera hur föräldrar beskriver sina val idag relaterat 
till olika faktorer som påverkar dem.  
 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna intervjustudie är att beskriva hur föräldrars uppfattning 
om färdsätt och resande påverkar barnets vardagsresor.  

Studien tar hjälp av följande frågeställningar för att nå syftet: 

1. Vilka faktorer beskriver föräldrarna som viktiga vid valet av färdsätt 
för sitt barn?  
 

2. Hur beskriver föräldrarna sin attityd till olika färdmedel?  
 

3. Hur relaterar föräldrarna till normer i samhället och hur beskriver 
de att de påverkas av dessa? 

 
4. Vilka tankar har föräldrarna om deras barns framtida färdsätt och 

kan där urskiljas beteendeförändring mot mer hållbara färdsätt?  

Studien har genomförts som en fallstudie i Umeå, en norrländsk kuststad 
(figur 2). Staden har subarktiskt klimat och studien genomfördes tidig vår 
2019 då snösmältningen gjort vägarna delvis fria från snö och is.  

1.2 Avgränsningar 

I Artikel 12 i Barnkonventionen lyfts vikten av att barnet får uttala sig i 
frågor som rör honom eller henne utifrån ålder och mognadsgrad (SÖ 
1990:20). 
Till denna studie har valet ändå fallit på att endast intervjua 
vårdnadshavarna och att inte intervjua barnen. Avgränsningen har skett 
utifrån två aspekter där den ena rör den ålder som barnen har. I denna 
studie ingår vårdnadshavare till barn i åldersspannet 6–12 år. I den åldern 
kan föräldrarna anses ha ett stort inflytande på val av färdsätt för sitt barn. 
Den andra aspekten är den tidsbegränsning som studien genomförs inom 
vilket medför begränsningar i val av studiemetod samt antal personer som 
intervjuas.  
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1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Definition av barn 

Barn är enligt FN:s definition de under 18 år (SÖ 1990:20). I denna studie 
ingår barn i åldern 6–12 år. När det refereras till tidigare studier så 
används de definitioner som används i dessa. 

1.3.2 Definition av resa  

Definitionen som används vid resvaneundersökningar innebär att en resa 
startar vid en startpunkt och slutar vid den målpunkt som är resans syfte 
(Trafikanalys, 2017). En huvudresa kan däremot bestå av delresor 
(Trafikanalys, 2017). För denna studie kan barnets resa ingå som en del i 
en reskedja, exempelvis att barnet lämnas på skolan och föräldern åker 
vidare till jobbet. Hela den resan kommer att benämnas huvudresa. Den 
del av resan där barnet är med benämns som en delresa. I studien 
kommer också begreppet barnets resa att användas. I det begreppet ingår 
samtliga resor där barnet är med oavsett om det är som en huvudresa eller 
en delresa.  

1.3.3 Hållbart resande 

FN:s beskrivning av begreppet Hållbar utveckling som lanserades av den 
s.k. Brundtlandkommisionen 1987 (World Commission on Environment 
and Development, 1988) lyder som följer: ”En hållbar utveckling är en 
utveckling som tillfredsställer dagens behov utan att äventyra kommande 
generationers möjligheter att tillfredsställa sina behov” (FN, u.å) 
 
Hållbar utveckling innebär tre dimensioner som samtliga samverkar och 
beror på varandra (FN, u.å): 

● Ekologisk hållbarhet 
● Ekonomisk hållbarhet 
● Social hållbarhet 

 
Sveriges Kommuner och Landsting (SKL, 2010) beskriver hållbart 
resande såsom “...transporter och resande som är effektiva och bra för 
såväl ekonomi och samhällsutveckling som hälsa och miljö.” (SKL, 2010, 
s. 3). De menar att ett hållbart färdsätt innebär gång, cykling och resande 
genom kollektivtrafik (SKL 2010). Utöver det framhåller SKL (2010) att 
resor som inte behöver göras kan också höra till den kategorin, man kan 
minska antalet resor genom att samåka och utföra flera ärenden på 
samma resa. Trafikverket (2015) presenterar på sin hemsida att hållbart 
resande kan nås genom en kombination av tvingande åtgärder och genom 
mer “mjuka” åtgärder inom “Mobility Management”-konceptet. 
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2 TEORI OCH TIDIGARE FORSKNING 

Ett flertal studier har genomförts kring föräldrars val av färdsätt för sina 
barns vardagsresor. Tidigare forskning har varit både kvantitativa studier 
där antalet som väljer vardera färdmedel och orsaker till detta har 
studerats samt även kvalitativa studier via intervjuer.  
 
Forskning rörande beteendeförändringar har företrädesvis skett inom 
psykologi men har blivit alltmer intressant inom samhällsvetenskap och 
inom samhällsplanering. The Theory of Planned Behavior har använts vid 
tidigare studier för att förklara val av färdsätt i t.ex. Forward 1998; 
Eriksson & Forward (2010). Då man vill åstadkomma en 
beteendeförändring inom transportsektorn för att påverka individerna till 
att välja mer miljövänliga färdsätt använder kommuner de tankar som 
beskrivs inom konceptet Mobility Management, MM (Umeå kommun, 
2018a).  

2.1 Faktorer som styr val av färdsätt   

Många tidigare studier pekar mot att de faktorer som föräldrar relaterar 
till då det gäller val av färdsätt rör ofta tid, avstånd och säkerhet. 
Resvaneundersökningar genomförda av Trafikverket (2012) visar på att 
fler skjutsar sina barn än vid tidigare undersökning genomförd 2009. Den 
vanligaste orsaken om de väljer att skjutsa med bil är att det är praktiskt 
för familjen eller att resan är lång (Trafikverket 2012). Valet av färdsätt 
bygger också på upplevda faror såsom att färdvägen inte är säker 
(Trafikverket 2012). Det finns också intervjustudier som visar på att det 
inte alltid är faror såsom risken att råka ut för en trafikolycka som 
föräldrarna oroar sig för. Det kan också röra sig om faror som utgörs av 
andra vuxna, såsom att barnet blir kidnappad eller överfallen (Sveriges 
Kommuner och Landsting, 2013). 
 
En intervjustudie som genomfördes i Storbritannien 2016 undersökte 
barriärer för föräldrars val av färdsätt till skolan (Ahern et al., 2017). Den 
största barriären för att använda sig av Active School Travel, AST var 
avståndsfaktorn. Största barriären för att föräldrar skulle följa sina barn 
(gå) till skolan var tidsfaktorn medan säkerhetsfaktorn fungerade som 
största barriären för att låta barnen gå själva. 
 
Resvaneundersökningar visar också att antalet cyklade kilometer bland 
barn i åldern 6–14 år har minskat (Trafikanalys, 2015). Barnen cyklade 
42% kortare sträckor år 2014 jämfört med 1995 (Trafikanalys, 2015). Det 
finns studier som beskriver att det är föräldrars uppfattning om barnens 
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trafikförmåga som påverkar om föräldrarna anser att cykel är ett 
alternativ som färdsätt för barnet (Niska et al., 2017).  
 
Sammanfattningsvis visar tidigare forskning på att de faktorer som 
föräldrar relaterar till vid val av färdsätt för sina barn är tid, avstånd, 
säkerhet, praktiska orsaker samt barnets trafikförmåga. 

2.2 Påverkan av normer  

Garvill, Marell & Nordlund (2003) menar att valet av bil som färdsätt styrs 
av vanor och sammanhang mer än utifrån den generella attityden till bilen 
i samhället. Synen på föräldraskapet och normer som finns i den närmaste 
sociala kretsen påverkar också förhållningssättet till val av färdsätt (SKL, 
2013).  Forskning, men även debatten i media och skolans undervisning, 
rör ofta klimatpåverkan och negativa miljöeffekter av förbränning av 
fossilt bränsle. Att frågan debatteras och lyfts menar Garvill, Marell & 
Nordlund (2003) är av vikt och det kan påverka synen på bilanvändandet. 
 
Azjen (1991) menar att sociala normer påverkar hur man som individ 
agerar. I tidigare studier beskriver exempelvis föräldrar att de upplever sig 
som en engagerad förälder som värnar sitt barns säkerhet och framtid då 
de skjutsar sitt barn till aktiviteter (Waldo, 1999). Det finns exempel på 
beskrivningar där föräldrar har uttryckt att de som inte skjutsar barnen 
till skola eller fritidsaktivitet, där barnen cyklar eller går själva, visar inte 
samma omtanke om sitt barn (Waldo, 1999). Att det blivit norm att som 
förälder skjutsa sitt barn till fritidssysselsättningar menar också Tillberg 
(2001) i sin doktorsavhandling Barnfamiljers dagliga fritidsresor i 
bilsamhället. Hon beskriver en form av institutionaliserad fritid i 
fritidsanläggningar långt från hemmet utanför kollektivtrafikleder och 
föräldrar som berättar att en stor del av tiden ägnas åt att skjutsa till dessa. 
Tillberg (2001) framhåller också risken med att barn alltmer sällan får 
utforska världen utanför skjutsning och organiserade aktiviteter. 
 
Det är inte bara det närmaste sociala sammanhanget som påverkar 
(Azjen, 1991). Yttre faktorer kan ses i samhällsdebatten där vikten av 
hållbart resande, särskilt utifrån miljöhänseende, framhålls både i media 
och i kommunens plandokument och projekt.  Det finns dock studier som 
är gjorda där föräldrar inte alls berört miljöaspekterna som en faktor då 
de beskrivit och diskuterat val av färdsätt för sina egna barns resor (SKL, 
2013).  
 
Normen i svenska samhället går mot en större valfrihet. Sedan 1992 har 
föräldrar och elever möjlighet att välja en annan skola än den närmaste, 
det gäller såväl kommunala som friskolor (prop. 1991/92:95). I tidigare 
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studier visas på att det gett effekter såsom att reslängden som elever 
färdas har ökat med 12% från 2000 till 2006 (Andersson, Malmberg & 
Östh, 2012). Med ökad reslängd ökar användandet av bil som färdmedel 
till skolan (Umeå kommun 2015b). 

2.3 Beteendeförändring mot mer hållbara färdsätt  

En studie av Nordlund & Garvill (2002) undersökte hur värderingar 
påverkade i riktning mot ett mer miljömedvetet beteende. Studien visade 
på att den personliga normen påverkades bl.a. av i hur stor omfattning 
man uppfattade att man själv var en del av ett större sammanhang 
(Nordlund & Garvill, 2002). Ett miljömedvetet beteende aktiverades 
utifrån denna norm samt genom att miljöproblematiken 
uppmärksammats (Nordlund & Garvill, 2002). 
 
I en fältstudie undersöktes hur ökad medvetenhet om alternativa färdsätt 
påverkade beteendet gällande val av färdsätt (Garvill, Marell & Nordlund, 
2003). De drar slutsatsen att vanor måste brytas via medvetandegörande 
samt förändringar såsom exempelvis att öka kostnaderna för 
bilanvändning (Garvill, Marell & Nordlund, 2003). 
 
Vid ett femårigt forskningsprogram vid Umeå universitet, Evaluation of 
Safety and Security/ Säkerhetsarbetets relevans och effekter, studerades 
trafiksituationen utifrån barnens säkerhet (Hanberger et al., 2013). Som 
en del av studien beskrivs också Umeå kommuns påverkansprojekt Skola 
för hållbart resande och dess effekter. Författarna menar att både 
politiker, tjänstemän och rektorer framhåller att skjutsande föräldrar är 
en starkt bidragande orsak till att trafikmiljön runt skolorna uppfattas 
som otrygg (Hanberger et al., 2013). Åtgärderna som vidtogs innebar bl.a. 
försök till att skapa en säkrare trafikmiljö. Exempelvis ville man genom 
påverkan ändra oönskade beteenden samt attityd och detta gjordes bl.a. 
via information. De beskriver också mer direkta åtgärder för att få fler 
elever att gå till skolan vilket de anser gett positiva resultat. Rektorerna 
vittnade om att informationen till föräldrar om problematiken och 
åtgärder för att ändra beteendet hos föräldrarna hade skiftande effekt. 
Några ansåg att de sett en förbättring medan andra menade att de inte 
märkt någon förbättring. (Hanberger et al., 2013). I en rapport ett år efter 
projektet startade redovisas att hälften så många barn skjutsas till skolan 
(Hanberger et al., 2013). 

2.3.1 The Theory of Planned Behavior (TPB) 

Det har visat sig att beteenden och intentioner till att ändra beteenden 
påverkas av personliga och sociala normer samt attityder (Azjen, 1991). 
Teorin presenterades av Azjen 1989 utifrån tankegångarna att man kan 
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förutsäga och förklara mänskligt beteende utifrån ett givet sammanhang. 
I denna teori framhåller han att man kan utarbeta modeller för att påverka 
beteenden (Azjen, 1991). En central faktor är individens ambition att 
utföra eller förändra ett särskilt beteende. Den faktiska möjligheten samt 
den upplevda möjligheten påverkar individens upplevelse av kontroll 
kring att skapa förändring. Teorin utgår från faktorer såsom attityd till 
beteendet, subjektiv norm, och upplevd beteendekontroll (Azjen, 1991). 
Azjen (1991) menar att attityd till beteendet utgår ifrån om personen har 
en positiv eller negativ inställning till beteendet. Den subjektiva normen 
hänvisar till det upplevda sociala tryck som finns från omgivningen för 
beteendet (Azjen, 1991). Vad gäller den upplevda kontrollen så relaterar 
det till individens tidigare erfarenheter kring hinder och omständigheter 
för ett ändrat beteende (Azjen, 1991). Detta sammantaget påverkar 
individens intention till att göra en beteendeförändring samt om det 
verkligen kommer att ske ett förändrat beteende (Azjen, 1991) (Figur 1). 
 

 
 

Figur 1. Azjens Theory of planned behavior, TPB (Azjen 1991). 

2.3.2 Mobility Management 

Mobility Management, MM, är ett koncept som bygger på 
beteendepåverkan för att främja att resenärerna väljer hållbara färdsätt 
(EPOMM, u.å). Konceptet har utvecklats på EU-nivå för att genom s.k. 
mjuka åtgärder förändra medborgarnas resebeteenden (EPOMM, u.å). 
Man använder sig av modeller för kommunikation, samordning av 
organisation av tjänster, information och olika arbetssätt för att nå ut till 
allmänheten och kunna påverka. MM ses som ett komplement till tekniska 
lösningar (EPOMM, u.å).  
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Sveriges Kommuner och Landsting samt Energimyndigheten samverkar 
för att kommuner i Sverige skall arbeta enligt denna metod 
(Energimyndigheten, 2015). Delar av modellen beskrivs: 
 

I en stad där mobility management används…  
• Kan du se kampanjer och åtgärder som gynnar gång, cykling och 
användning av kollektivtrafik.  
• Kan du erbjudas personliga råd för att se var och hur du kan minska 
din bilanvändning. 
• Kan du få möjlighet till bilpool utanför ditt hus. 
(Energimyndigheten, 2015) 

 

3 METOD  

Studien genomfördes som en kvalitativ intervjustudie som baserades på 
respondenternas berättelse utifrån en resedagbok för barnets resor under 
en vecka. Ingen djupgående kvantitativ analys har gjorts på reslängd, 
andel av restyp eller dyl. Resedagböckernas resor finns ändå redovisade i 
diagram (bilaga 2) men mest som bakgrundsinformation till 
respondenternas beskrivningar. Sammanfattningar av Umeå kommuns 
planhandlingar samt projekt ingår. Geodata till Umeåkartan (figur 2) är 
hämtad från Lantmäteriets öppna databas (Lantmäteriet, u.å) och via 
ArcGIS presenterat på en s.k. basemap.  

3.1 Intervjuer 

Enligt Denscombe (2018) passar intervjuer för småskalig forskning där 
datainsamling och analys sker under processens gång. Denscombe (2018) 
beskriver intervjuer som lämplig metod att använda sig av då tid och 
budget är begränsad och används för att studera fenomen på djupet. 
Metoden används med fördel då man vill ta del av erfarenheter och syftet 
av studien är att få mer förståelse av komplexa sammanhang (Denscombe, 
2018). Det ger också forskaren möjlighet att välja intervjupersoner som 
kan bidra med insikter eller har kunskap som är viktig rörande det 
studerade ämnet (Denscombe, 2018). Att respondenternas berättelser 
kunde utvecklas och förtydligas var av vikt i denna studie. Sammantaget 
innebar detta att intervjumetoden passade bra till denna studie.                                       

3.1.1 Urval  

Till denna studie tillfrågades vårdnadshavare till barn i åldern 6–12 år om 
att delta. Denna ålderskategori är av intresse att studera då föräldrar kan 
anse att barnen befinner sig i en brytpunkt för att kunna färdas på egen 
hand. Av de som tackade ja att delta i studien så är respondenterna 
vårdnadshavare till barn i åldersspannet 8–11 år. Ett subjektivt urval har 
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skett för att välja respondenter med utgångspunkt av att de kan förväntas 
bidra med värdefull information som beskriver vårdnadshavares syn på 
val av färdsätt. Denscombe (2018) menar att denna urvalsmetod passar då 
forskaren önskar välja ut de som kan bidra med kunskap i ämnet. I detta 
fall handlade det om att välja ut föräldrar på en viss ort som har barn i ett 
visst åldersspann med varierad reslängd till skolan. 
  
Inbjudan och förfrågan till att delta i studien har skett på två sätt. Det ena 
sättet var via personlig kontakt och det andra var via mail. Mail skickades 
till vårdnadshavare utifrån kontaktuppgifter som forskaren använt 
tidigare i sin roll som lärare för elever i detta åldersspann. Målet har varit 
att få en geografisk spridning inom Umeå tätort. Även respondenter som 
bor i samhällen utanför tätorten men som pendlar till tätorten antingen 
för barnens skolresor eller fritidssysselsättningar har tillfrågats.  
 
Tidsbegränsningen för denna studie medför en begränsning av antalet 
respondenter. En viss snedvridning är något som det enligt Denscombe 
(2018) finns risk för då man genomför mindre intervjustudier med 
subjektiva urval. Alla färdsätt finns inte representerade i respondenternas 
resedagböcker. Med fler respondenter så hade chansen varit större att 
dessa också blivit representerade. Det hade kunnat innebära att relationen 
och faktorer som rör dessa färdsätt bättre hade belysts.  
 
Totalt tillfrågades 15 vårdnadshavare och 7 tackade ja till att delta i 
studien. De medverkande respondenterna presenteras med kön, ålder, 
antal barn, sysselsättning, civilstånd samt om bil finns i hushållet (Tabell 
1). Deras barn vars resor beskrivs i resedagboken presenteras med kön, 
ålder samt tillgång till färdmedel i (Tabell 1). Respondent 1 redovisas som 
R1, respondent 2 som R2 osv. 
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Tabell 1. Respondenterna (vårdnadshavare) samt deras barn. Barnets tillgång till 
färdmedel såsom bil, cykel samt busskort. 

R
e

s
p

o
n

d
e

n
t kön ålder 

 

antal
barn, 
 

syssel- 
sätt- 
ning 

civil- 
stånd 

bil i 
 hus- 
hållet 
 

barn vars resor beskrivs i 
resedagboken 

kön ålder 
 

egen 
cykel 

buss- 
kort 

R1 Man 38 år 2 Förvärvs- 
arbetande 

Gift 1 Flicka 10 år Ja Nej 

R2 Kvinna 49 år 1 Förvärvs- 
arbetande 

Sambo 1 Pojke 11 år Ja Nej 

R3 Kvinna 45 år 1 Förvärvs- 
arbetande 

Gift 2 Flicka 11 år Ja Nej 

R4 Man 46 år 3 Förvärvs- 
arbetande 

Ensam- 
stående 

1 Flicka 11 år Ja Nej 

R5 Kvinna 38 år 2 Förvärvs- 
arbetande 

Sambo 2 Pojke 8 år Ja Nej 

R6 Kvinna 40 år 3 Förvärvs- 
arbetande 

Sambo 2 Flicka 9 år Ja Nej 

R7 Man 54 år 1 Egen 
företagare 

Gift 1 Flicka 11 år Ja Nej 

 

3.1.2 Genomförande 

Datainsamlingen baserades på semistrukturerade intervjuer. 
Respondenten beskrev val av färdsätt från en resedagbok över barnets 
resande som de fyllt i under en vecka i slutet av mars 2019. Om 
respondenten hade flera barn ombads de att fylla i resedagboken utifrån 
deras äldsta barn inom åldersspannet 6–12 år (Tabell 1). Detta gjordes för 
att förenkla förälderns arbete med att föra resedagbok. Fördelen med att 
göra en intervju är att det ges möjlighet till flexibilitet då 
datainsamlingens inriktning kan korrigeras med hjälp av stödfrågor 
(Denscombe 2018). I denna studie har det varit av vikt att kunna 
förtydliga eller fördjupa för att få en bättre förståelse för respondenternas 
överväganden. Då vårdnadshavare berättar om orsaker till val av färdsätt 
utifrån resedagboken kan aspekter kring hälsa och miljö nämnas som 
faktor men det kan också vara så att de inte beskrivs. I denna studie var 
det av särskilt intresse att studera om och hur vårdnadshavare relaterade 
till dessa aspekter vid val av färdsätt. Därför ställdes riktade frågor om 
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dessa faktorer (Bilaga 1). Intervjuerna har spelats in både via 
mobiltelefonens inspelningsfunktion samt via datorns röstinmatning. 
Detta för att säkerställa att insamlade data bevarades samt att risken för 
misstag skulle minimeras.  
 
Intervjuerna inleddes med uppmaningen att berätta dag för dag utifrån 
resedagboken om val av färdsätt för sitt barn och orsakerna till dessa val 
samt om det finns några särskilda omständigheter kring det (Bilaga 1). 
Därefter följdes det av frågor om norm, påverkan, hälsa och miljö (Bilaga 
1). Efter intervjuerna genomförts transkriberades de och bearbetning och 
analys genomfördes. 

3.1.3 Validitet och reliabilitet 

Nackdelarna med intervjuer är att det alltid finns en risk att respondenten 
svarar eller beskriver utifrån vad den upplever som det mest “korrekta” 
(Denscombe 2018). Enligt Denscombe (2018) är det inte säkert att det 
speglar sanningen eller den handling som respondenten utför i 
verkligheten. När det, som i denna studie, handlar om exempelvis miljö så 
finns risken att respondentens svar medvetet eller omedvetet speglar en 
mer miljömedveten hållning än den egentligen har då det kan anses vara 
mer socialt accepterat. Utifrån vetskapen om detta så började intervjuerna 
med att respondenten berättade fritt utifrån resedagboken om faktorer 
som är viktiga för dem vid val av färdsätt. Hur respondenten förhåller sig 
till hälsa och miljö är viktigt för denna studie. För att undvika att dessa 
faktorer “planterades” som aspekter vid deras val av färdsätt för sitt barn 
så presenterades specifika frågor kring detta först i slutet av intervjun. 
 
Det är också svårt att via en semistrukturerad intervju skapa en 
konsistens, d.v.s. se till att förutsättningarna är densamma vid samtliga 
intervjutillfällen (Denscombe 2018). Denna typ av studie innebär att 
kontexten såsom tid, rum och att samspelet mellan forskaren och 
respondenten alltid är olika (Denscombe, 2018). Respondenterna i denna 
studie hade själva fått välja tid och plats som intervjun genomfördes på. 
Det resulterade i att intervjuerna genomfördes på följande olika ställen; 
respondentens hem, respondentens arbetsplats, barnets skola samt 
forskarens hem. Den sistnämnda är inte att föredra då det finns risk att 
den intervjuade kan uppleva en viss maktförskjutning men i detta fall 
önskade respondenten specifikt att intervjun skulle genomföras där för att 
undvika att bli störd i det egna hemmet.  
 
Den som intervjuas påverkas också av identiteten av den som intervjuar 
(Denscombe 2018). I denna studie har samtliga som intervjuats någon 
form av relation till forskaren då inbjudan att delta i studien har gjordes 
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via bekvämlighetsurval. Forskarens relation till de intervjuade är antingen 
som en bekant eller som tidigare lärare på barnets skola. Att forskaren 
varit lärare på barnets skola kan vara en nackdel. Enligt Bryman (2018) 
kan en alltför nära relation till forskaren medföra att respondenterna vill 
ge anpassade svar för att ge en mer positiv eller tillrättalagd bild. Att 
respondenterna är bekanta med forskaren kan däremot också bidra till att 
respondenterna känner en viss tillit. Bryman (2018) menar att en tillitsfull 
relation är viktig vid kvalitativ forskning. Det kan bidra till att man 
beskriver mer på djupet. Vid kvalitativ forskning så handlar det just om 
djup, att fylligt kunna beskriva temat i den kontext man befinner sig 
(Bryman 2018). I denna studie kan relationen mellan forskaren och 
respondenterna anses ligga på en godtagbar nivå om än inte optimalt. 

3.1.4 Tematisk analys 

Intervjuerna analyserades via tematisk analys. Teorin som varit 
utgångspunkt till denna tematiska studie är The Theory of Planned 
Behavior (TPB) (Azjen, 1991). Analysen har grundats på de tre olika 
aspekterna som framhålls av Azjen (1991) som viktiga för att studera 
beteenden och benägenhet till förändring av beteenden. Dessa aspekter är 
attityd, upplevd kontroll samt subjektiv norm (Azjen, 1991). Dessa tre 
leder sedan enligt Azjen till intention till beteendeförändring (Figur 1). Då 
beteendepåverkan från samhället och kommunernas påverkansprojekt 
kring färdsätt går i riktning mot hållbara färdsätt som framhåller 
hälsoaspekter och miljöaspekter så är det av särskilt intresse att studera 
hur vårdnadshavare relaterar till dessa faktorer. De ingår som en del i den 
tematiska analysen. 
 
De transkriberade intervjuerna analyserades tematiskt. Först 
analyserades delen av intervjun där föräldrarna beskrev fritt utifrån 
resedagboken. Kommentarer i marginalen (noteringar) klargjorde vilka 
faktorer som styrde valet av färdsätt. Då framkom följande faktorer; tid, 
avstånd, säkerhet, väder/årstid, ålder/mognad samt praktiska orsaker.  
De stycken som innehöll beskrivningar om hälsa och miljö noterades 
också.  
 
Därefter färgkodades hela intervjuerna i textavsnitt utifrån om det gav 
uttryck för följande aspekter (TPB): upplevd kontroll, attityd, norm och 
intention. De stycken som beskrev upplevd kontroll återfanns 
företrädesvis bland de faktorer som styrde val av färdsätt (Tabell 2). För 
att tydligare undersöka vilken attityd respondenterna beskrev angående 
färdsätt så noterades vilka värdeord de använde då de beskrev respektive 
färdsätt (Tabell 2). Attityd till färdsättet analyserades utifrån mängd 
värdeord samt om det beskrevs med positiva eller negativa ord och uttryck. 
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Normen (Tabell 2) speglades av beskrivningen av deras närmaste 
omgivnings val av färdsätt samt om de upplevde någon påverkan från 
samhället i stort. Här analyserades vad de sa påverkade dem men också 
det som inte nämndes. 
 
De riktade frågorna rörande miljöaspekterna och hälsoaspekterna 
analyserades utifrån attityd till aspekten (Tabell 2). Analysen av 
miljöaspekten visade att respondenterna också gav uttryck för upplevelsen 
av kontroll (Tabell 2). De beskrev om och hur de kunde påverka miljön. 
Ingen av föräldrarna beskrev att barnets hälsa påverkades av val av 
färdsätt. 
 
Vilken intention de hade att åka med mer hållbara färdsätt analyserades 
utifrån en riktad fråga om hur de såg på barnets resor i framtiden. 
Intentionen speglar om man kan se en beteendeförändring mot mer 
hållbara färdsätt (Tabell 2). En analys gjordes därefter om man kunde se 
ett mönster utifrån upplevd kontroll, attityd samt norm på hur de 
beskriver en intention till beteendeförändring mot mer hållbara färdsätt. 
 

Tabell 2. Schematisk beskrivning av analys av intervjuer utifrån Theory of Planned 
Behavior (TPB). 

TPB 
(analys) 

Faktorer som styr föräldrars val av färdsätt För-
hållnings- 
sätt till 
olika färd- 
medel 

Normer 
som 
påverkar 
val av 
färdsätt 

Utifrån resedagboken Riktade 
frågor 

Utifrån 
resedag- 
boken 

Riktade 
frågor 

T
id

 

A
v

st
å

n
d
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e
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e

t 

V
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P
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k
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t 

 

Å
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M
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Kontroll x x x x x x  x   
Attityd       x x x  
Norm          X 
 
 
 
 
Intention 

 
 
Beteendeförändring mot mer hållbara färdsätt 
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3.1.5 Metoddiskussion 

Cruickshank (2014) menar att det är viktigt att man som forskare 
reflekterar över den epistemologiska frågan: Hur kan vi nå kunskap om 
verkligheten? Ontologin innebär en ansats till att ge svar på: Vad är 
sanning, eller vad är verkligt? (Cruickshank, 2014). Det förutsätter dock 
att det finns en sanning. Enligt min mening finns det lika många sanningar 
som individer som skall beskriva den. Sanningen sitter också ”i 
betraktarens öga” dvs i detta fall forskarens. Det är därför en utmaning att 
försöka beskriva en verklighet utifrån flera individers upplevelse av den 
samt att inte färgas av den egna bakgrunden och inställning till frågan. 
 
Hur kan vi då nå kunskap om den verklighet som rör föräldrars val av 
färdsätt för sina barn? I postmodern teori beskrivs det att den 
epistemologiska frågan besvaras med att det utgår från den sociala kontext 
som fenomenet studeras i (Gren & Hallin 2003). Det är också den 
utgångspunkten som varit grunden i valet av metod. Den sociala kontexten 
som utgörs av praktiska överväganden kring vardagens logistik och 
omsorg om familjen samt de normer vi omges av präglar våra val i 
vardagen. Att genomföra en intervjustudie gör att man kommer in på 
djupet och kan ta del av och analysera dessa överväganden. Detta kan leda 
till en förståelse för vilka mekanismer som styr individen.  
 
I en mer omfattande studie utan tidsbegränsande faktorer hade 
önskemålet varit att antalet respondenter utökats för att få ett mer varierat 
urval. Urvalet kunde då ha skett via ett större antal tillfrågade ur 
målgruppen vårdnadshavare till barn i åldersgruppen 6–12 år. Det kunde 
ha ökat variationen av respondenternas socioekonomiska bakgrund, nu 
var exempelvis samtliga förvärvsarbetande eller egen företagare, samt 
undvikit de effekter som ett bekvämlighetsurval medför såsom kopplingen 
till forskaren. Sammantaget hade det kunnat öka reliabiliteten i studien. 
Trots detta kan ändå reliabiliteten anses godtagbar då intervjustudier 
speglar just individers upplevelser. Ingen ansats har gjorts till att försöka 
beskriva en generell bild utifrån hela populationen. Utöver det hade det 
varit av intresse att utföra studier vid fler årstider då det också kunnat 
bidra till en djupare bild av de överväganden som vårdnadshavarna gör. 
Validiteten, att studien ger svar på det som efterfrågas, kan ändå anses 
vara god. Studien ger svar på hur respondenterna beskriver de 
överväganden de gör vid val av färdsätt. 

3.2 Etiska aspekter  

Bryman (2018) beskriver några av de forskningsetiska principerna som 
skall tas hänsyn till i svensk forskning. Han listar Informationskravet, 
Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet, Nyttjandekravet, om de som 
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deltar kan lida skada och om forskningen undanhåller viktig information 
eller inkräktar på privatlivet. 
 
I denna studie fick deltagarna skriftlig och muntlig information om 
studiens syfte, att deltagandet var frivilligt samt att de kunde hoppa av 
närhelst de önskar utan att ange orsak. Deltagarna fyllde därefter i ett 
samtyckesformulär där de undertecknade att de samtyckt till att delta i 
studien. Inga personuppgifter såsom namn, adress eller personnummer 
samlades in till studien. De namn och adresser som förekommit i 
respondenternas resedagböcker avidentifierades vid transkription.  De 
uppgifter som personerna uppgav behandlas med konfidentialitet så att 
ingen obehörig fått tillgång till materialet. Materialet används endast till 
denna forskning och uppfyller således nyttjandekravet.  
 
Forskningens karaktär innebar att det inte fanns någon risk att någon 
kunde lida skada eller anledning till att undanhålla information för 
respondenterna. Ämnet i studien, orsaker till val av färdsätt, kan inte anses 
vara av känslig karaktär. Till viss del kan man ändå anse att det fanns risk 
att forskningen inkräktade på privatlivet då respondenterna ombads att 
beskriva val, överväganden och normer som de relaterade till. Då 
respondenterna fritt beskrev sina tankar så fanns en möjlighet för dem att 
undvika att berätta om delar som de ansåg vara privata.  
 

4 PLATSBESKRIVNING 

4.1 Umeå stad 

Umeå är en universitetsstad som ligger vid norrlandskusten (Figur 2) 
(Umeå kommun, 2019d). Umeå har 127 000 invånare på en yta av 2 317 
km² och befolkningen har en relativt låg medelålder på 38 år (Umeå 
kommun, 2019d). Umeälven skär genom staden och för att korsa den 
finns fyra broar varav en är en cykelbro (figur 2). Stora 
idrottsanläggningar såsom Nolia idrottscentrum, Umeå Energi Arena 
och A3 Arena samlar en stor del av barn- och ungas fritidsaktiviteter 
(Umeå kommun 2019f) (Figur 2). 
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Figur 2. Umeå tätort med några av de större idrottsanläggningarna. (Lantmäteriet, 
u.å.). 

4.2 Umeå kommuns arbete som rör barns resor 

De planhandlingar som beskriver barns resande redovisas kortfattat. 

4.2.1 Kommunens Översiktsplan och planprogram 

I kommunens Översiktsplan för Umeå kommun (Umeå kommun 2018b), 
planprogrammen Cykeltrafikprogrammet (Umeå kommun 2018d) och 
Trafiksäkerhetsprogrammet (Umeå kommun 2015a) beskriver 
kommunen barns resande (figur 3).  
  
I kommunens Vägvisning till Översiktsplanens delar framhålls resvanor 
som en viktig faktor för barns hälsa: 
 

Barns resvanor har en betydande påverkan på bl.a. hälsa, 
tillgänglighet och sociala faktorer. Vi ska skapa miljöer som inbjuder 
till rörelse i vardagslivet och som bidrar till bättre hälsa. Det handlar 
t.ex. om att kunna gå, cykla eller åka kollektivt till skolan istället för 

att bli skjutsad med bil. (Umeå kommun 2018b, s. 20). 
 
I den fördjupade översiktsplanen för Umeå så beskrivs hur arbetet med 
beteendepåverkan skall följa MM-konceptet (Umeå kommun, 2018c). Där 
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beskrivs exempel såsom kampanjer för att gynna gång, cykling och 
kollektivtrafik samt mobilitetsplan på skolor (Umeå kommun, 2018c).  
 
Utifrån de övergripande strategierna konkretiserar kommunen åtgärder i 
olika trafikprogram (Figur 3). I Trafiksäkerhetsprogrammet (Umeå 
kommun 2015a) och Cykeltrafikprogrammet för Umeå (Umeå kommun 
2018d) beskriver kommunen arbetet för barns säkerhet och hälsa 
relaterat till trafikmiljön.  

4.2.2 Trafiksäkerhetsprogrammet  

I Trafiksäkerhetsprogrammet beskrivs hur oskyddade trafikanter skall 
skyddas via olika åtgärder såsom att hastighetssäkra gång- och 
cykelpassager samt skolvägar (Umeå kommun, 2015a). Dessa passager 
samt gång- och cykelvägar skall utformas så att de blir tillgängliga för barn 
och äldre (Umeå kommun, 2015a). Umeå kommun skall också fortsätta 
genomföra utbildning i trafikkunskap på skolorna för barn i åk 4 (Umeå 
kommun 2015a).  

4.2.3 Cykeltrafikprogram för Umeå 

Fyra insatsområden har formulerats; Ökad samverkan och samsyn, God 
framkomlighet för cyklisterna, God service till cyklisterna samt En 
cykelstad för alla (Umeå kommun 2018d). I En cykelstad för alla beskrivs 
hur kommunen skall arbeta med beteendepåverkan för att få fler att 
använda cykel och gång som färdsätt (Umeå kommun 2018d). Utöver 
detta beskrivs att skolvägar skall inventeras och vid behov skall 
ombyggnationer göras. Detta görs för att främja att barn och unga skall 
kunna cykla själva till skolan (Umeå kommun 2018d). I programmet 
framhålls att det är av vikt att alla ska kunna, vilja och våga cykla (Umeå 
kommun 2018d). Kommunen skall arbeta för att det skall finnas en trygg 
väg hem även under de mörka timmarna på dygnet (Umeå kommun 
2018d).  
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Figur 3. Schematisk beskrivning av Umeå kommuns planhandlingar. Utdrag ur 
Cykeltrafikprogram för Umeå (Umeå kommun 2018d). 
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4.2.2 Projekt 

Mobility management (MM) 
 
I Umeå kommun genomförs MM både inom ordinarie verksamhet samt 
inom olika EU-projekt (Umeå kommun 2018a). Under åren 2008–2015 
genomförde Umeå kommuns projektkontor, Hållbart resande i 
Umeåregionen (Fredriksson 2009) samt Be Green Umeå 
(begreenumea.se 2013). Be Green Umeå var ett lokalt projektnamn för 
Green citizens of Europe (greencit. u.å). Dessa projekt innebar bl.a. att det 
genomfördes olika aktiviteter med utvalda skolor i åk F-6 för att främja 
ett hållbart resande. Projekten vände sig till skolor för att genom 
aktiviteter, uppmuntran och information främja val av mer hållbara 
färdsätt. I Be Green Umeå var en av åtgärderna  Skola för hållbart 
resande där 9 skolor i Umeå med omnejd ingick (Ödling 2013). Exempel 
på genomförda aktiviteter var bussorientering, cykelkörkort, cyklande och 
vandrande skolbuss. Utöver det erbjöds stöd till skolorna såsom material, 
upplägg samt samordning (begreenumea.se 2013).  
 
Enligt slutrapporten SUMO: Skola för Hållbart Resande var målet att 
60% av barnen skulle gå eller cykla till skolan ett år efter aktivitetens start. 
Rapporten visar att 48%-97% av barnen gick eller cyklade till skolan efter 
ett år med ett genomsnitt på 73% (Ödling 2013). Enligt rapporten innebar 
det en besparing på 18 ton CO2 per år (Ödling 2013).  
 
Några andra av kommunens MM-aktiviteter som riktar sig till barn och 
barnfamiljer är bl.a. Gå & cykla (Trafikkalendern, u.å), U-bike (Umeå 
kommun 2019c) och aktiviteter inom projektet Den koldioxidsnåla 
platsen (Umeå kommun 2019g). Trafikkalendern är riksomfattande och 
riktar sig till skolor. Det är en webb-plats där skolor kan delta och 
genomföra aktiviteter som sedan sammanställs och respektive kommun 
tar del av resultaten (Trafikkalendern, u.å). U-bike innebär att man kan 
hyra eldrivna lådcyklar på två olika ställen i Umeå (Umeå kommun, 
2019c) (Figur 4). Dessa beskrivs som lämpliga för att skjutsa barnen till 
förskola och/eller skola (Umeå kommun, 2019c). I en nyligen slutförd 
aktivitet inom projektet Den koldioxidsnåla platsen fick familjer prova på 
att vara helt bilfria i tre månader och då ingick bl.a. hyran för lådcyklar, 
busskort m.m. (Umeå kommun 2019h). 



20 
 

 

Figur 4. U-bike, cykeluthyrning av eldrivna lådcyklar. (Foto: Malin Grönborg) 

4.3 Förutsättningar för resande i Umeå. 

4.3.1 Väder och klimat 

Klimatet i Umeå är subarktiskt vilket innebär snö på vintern och ett fuktigt 
klimat året om som kan ge korta, kyliga och regnrika somrar. Umeås 
nordliga läge innebär tydliga årstidsväxlingar. 
Under slutet av mars då studien genomfördes så var det tidig vår och 
cykelbanorna var fria från snö. Man kan ändå anse att det rådde 
vinterväglag då exempelvis snösmältning och kalla nätter kunde medföra 
isbildning och gruset från vinterns vägunderhåll låg kvar (Figur 5). 
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Figur 5. Cykelbana vid bostadsområde i Umeå tätort den 25 mars 2019. (Foto: 
privat). 

4.3.2 Kollektivtrafik 

Lokaltrafiken Ultra är ett samarbete mellan Länstrafiken i Västerbotten, 
Umeå kommun och utföraren Transdev (Ultra u.å. b). Antalet resenärer 
beskrivs ha ökat med 100% sedan 2005 och idag görs 8,5 miljoner 
bussresor per år (Umeå kommunföretag, u.å.). Vissa delar av staden har 
väl utbyggd kollektivtrafik med flera busslinjer medan det också finns 
stadsdelar utan lokaltrafik (figur 6). I översiktsplanen beskrivs de 
prioriterade stomlinjerna som viktiga då staden växer, tillväxten skall ske 
kring dessa (Umeå kommun, 2018c). 
 



22 
 

  
Figur 6. Linjekarta Umeå tätort. (Ultra u.å a.). 

4.3.3 Umeå som cykelstad 

I Umeå satsas det mycket från kommunens håll för att främja cykling 
(Umeå kommun 2018d). Exempelvis ges information på webbsidan om 
planerade och befintliga cykelöverfarter, Cykelstället och U-bike (Umeå 
kommun 2019e). På kommunens webbplats finns också en karta för att 
kunna se vilka cykelbanor som prioriteras för underhåll (Umeå kommun 
2016) (Figur 7). Åtgärder såsom att bygga separerade cykel- och 
gångbanor samt speciella huvudstråk har genomförts i Umeå (Umeå 
kommun, 2018a). Utöver de “hårda” infrastruktursatsningarna 
genomförs också de “mjuka” åtgärder inom konceptet för MM (Umeå 
kommun 2018d) som tidigare beskrivits.  
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Figur 7. Cykelkarta från Umeå kommun med prioriterade cykelbanor (Umeå 
kommun, 2016). 

4.3.4 Säkerhet  

I dokumentet för Cykelplanering för Umeå beskrivs hur huvudvägnätet 
för cykelbanor (figur 6) prioriteras högst vad gäller drift och underhåll 
såsom exempelvis snöröjning (Umeå kommun, 2018e). De beskriver 
också förstärkt belysning samt sopsaltning på försök för att öka 
säkerheten för vintercykling (Umeå kommun, 2018e). Kommunen 
framhåller också att de inventerar skolvägar för att kunna förbättra 
skolvägar för att öka tryggheten och säkerheten (Umeå kommun, 2018e). 
Enligt Trafikdatarapport som rör trafiksäkerhet i Umeå så minskar 
antalet allvarligt skadade trots att antalet invånare i Umeå ökar (Umeå 
kommun, 2018f). De menar att det beror på de riktade åtgärderna för att 
skydda gångtrafikanter och cyklister såsom exempelvis separata gång-och 
cykelvägar och övriga åtgärder (Umeå kommun, 2018f). 
 
Enligt en resvaneundersökning i Umeå 2014 var det 63% av hämtning och 
lämning vid förskolor, fritids och skolor som skedde med bil (Umeå 
kommun 2015b). Detta kan medföra en säkerhetsrisk (Hanberger et. al 
2013). Umecyklisten är en cykel- och trafiksäkerhetsutbildning som 
samtliga elever i åk 4 erbjuds för att öka barnens kunskap om att röra sig 
i trafiken (Umeå kommun, 2018e). 
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5. RESULTAT 

 

Barnens resor som beskrevs i resedagböckerna och redovisas i bilaga 2, 
dominerades av bilen som färdsätt, det gäller såväl långa som korta resor. 
De flesta resor till skolan som skedde med bil var delresor på väg till 
föräldrarnas arbete. De längre bilresorna till skolan kunde också ske som 
en separat huvudresa eftersom några av vårdnadshavarna valt en annan 
skola än den närmaste. De resor där barnen färdades på egen hand till 
skolan var kortare än 500 m och några färdades till fots men även cykel 
förekom (bilaga 2). Samtliga resor till fritidssysselsättningar oavsett 
avstånd skedde med bil, med ett undantag där fritidssysselsättningen var 
inom 500 m. Några samåkte till vissa fritidssysselsättningar. 
Sammanfattningsvis skedde förhållandevis få resor på egen hand jämfört 
med bilåkning. Ingen av respondenternas barn åkte buss under veckan.  
 
De resor som beskrivs som Övrigt i diagrammen (bilaga 2) innefattar 
resor till shoppingcenter, besök hos släktingar osv. Notera att 
resedagböckerna redovisar diagram med olika skalor (Bilaga 2). 
 

5.1 Faktorer som styr val av färdsätt och upplevd kontroll av 
dessa 

Hur respondenten beskriver den upplevda kontrollen av att kunna 
påverka faktorer som rör val av färdsätt påverkar beteendet. Samtliga 
respondenter uppgav faktorerna tid, avstånd, säkerhet samt väder/årstid 
som orsaker till valet av färdsätt under den veckan som beskrivits i 
resedagboken. Fem av respondenterna uppgav praktiska orsaker och tre 
beskriver ålder/mognad som en faktor vid valet av färdsätt.  
  
Hälso- och miljöfaktorer beskrivs inte som en orsak till val av färdsätt när 
respondenterna berättar fritt utifrån resedagboken. En av respondenterna 
framhåller miljöaspekten som en faktor för samåkning med bil. 
Vårdnadshavarna beskrev hälso-och miljöaspekten relaterat till barnets 
resande då de ombads specifikt att reflektera över dessa aspekter.  

5.1.1 Tid  

Samtliga respondenter beskrev tid som en faktor vid val av färdsätt. 
Denna aspekt kan ses som delvis utanför respondentens kontroll men kan 
också ses som påverkansbar. 

En respondent beskrev att de valt att skjutsa barnet till skolan med egen 
bil trots att barnet är beviljad skolskjuts med taxi. De har vid några 
tillfällen upplevt att “Det har varit problem med att taxin inte varit i tid” 
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(Respondent 1) och att barnet varit nära att komma försent. Han 
förklarade att barnet känt en stress över detta och därför väljer de att 
skjutsa barnet och syskonet. 

Ett antal respondenter beskrev att de tar bilen på morgonen då de 
upplever att de inte hinner till jobbet annars. De beskrev att de åker 
tillsammans och barnets resa till skolan är en delresa på väg till 
vårdnadshavarens arbete. Om de exempelvis skulle gå tillsammans med 
barnet på morgonen skulle det ta för lång tid då de måste gå åter för att 
hämta bilen för att åka till jobbet. 

Några respondenter beskrev att tiden är en faktor då det handlar om resor 
till barnets fritidssysselsättningar. De förklarar att valet av färdsätt blir då 
bil. En respondent beskrev: 

 

Så var det ju basket här på Dragonskolan, då åker vi bil 3 km och så 
hem därifrån likadant. Då är det ju också bråttom för då ska han vara 
där kl 17.00 och jag slutar 16.15. Vi äter och så ska vi vara där snabbt. 
Så det är ju också en tidsvinst tror vi (skratt). Det tar ju inte så mycket 
längre tid att cykla, så vi skulle kunna cykla. (Respondent 2) 

 

Två av respondenterna beskrev att de ordnat samåkning med andra 
föräldrar till fritidssysselsättningarna av tidsbesparande skäl. En beskrev 
det som att han slipper skjutsa varje gång, sitta och vänta en och en halv 
timme. Han kallar det för “dötid”. Han förklarade att med hjälp av 
samåkningen kan han istället jobba senare, laga mat och helt enkelt 
“slipper skjutsa”.  

En av respondenterna beskrev att cykeln är det snabbaste färdsättet för 
hennes son att ta sig till skolan. Några av de som skjutsar med bil 
reflekterade över om det kanske skulle ta samma tid med cykel som med 
bil “Det tar kanske ungefär lika mycket tid …. Jag tror inte det är så stor 
skillnad egentligen, men biltrafiken tar tid, du får ju stå där … man får för 
sig att det ska gå mycket fortare men det gör inte det.” (Respondent 4).  

5.1.2 Avstånd  

Samtliga respondenter beskrev avstånd som en faktor vid val av färdsätt. 
De förklarade att när barnet färdas långa avstånd så väljer de bil som 
färdsätt.  

Några av respondenterna uppgav att de valt annan skola än den närmaste 
och det innebär att avståndet mellan hem och skola blir långt och att de 
skjutsar barnen med bil. En av dem beskrev att det är viktigare för honom 
att skolan är bra än att det är nära “Jag har valt NN-skolan för att jag 
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tycker att det är en bra skola och därav får jag stå ut med att jag får köra 
bil för det mesta” (Respondent 4) 

I motsats till det beskrev en annan respondent att de valt bostad utifrån 
närheten till skolor. Han beskriver att det är inom hans kontroll att 
påverka avståndet utifrån val av bostad. Han beskrev bostadens närhet 
både till F-6 skola samt 7–9 skola. Fördelarna som han ser det är att barn 
från samma stadsdel umgås på fritiden och han uttrycker att de slipper 
momentet med att skjutsa överallt. Han beskrev att det känns naturligt att 
dottern går till skolan samt går och cyklar till kompisar. En annan av 
respondenterna framhöll närheten då sonen cyklar fram och tillbaka till 
skolan. En nämnde att det skulle vara krångligare att använda ett annat 
färdsätt än att gå då de bor väldigt nära skolan. Närheten beskrevs också 
då barnen går och cyklar till affären eller till kompisar (kortare än ½ km). 

Samtliga respondenter skjutsade sina barn till samtliga fritidsaktiviteter 
med ett undantag där barnet promenerade till en aktivitet inom ½ km. 
Några respondenter beskrev att det beror på det långa avstånd till några 
av aktiviteterna. De avstånd som de refererar till är från 6 km till 19 km. 
Övriga respondenter som skjutsade med bil till kortare avstånd uppger 
andra orsaker till val av bil som färdsätt. 

5.1.3 Säkerhet  

Samtliga respondenter beskrev olika faror som de upplever kring barnens 
färdvägar. De förklarade hur det påverkar valet av färdsätt. Denna faktor 
är den som upplevdes som skrämmande och utom föräldrarnas kontroll. 

Flera beskrev hur den fysiska trafikmiljön upplevs utgöra en risk. Det kan 
handla om att vägen är hårt trafikerad och om det funnits cykelbanor och 
tunnlar under väg så kunde barnet få cykla eller gå själv till exempelvis 
affären eller till kamrater. En beskrev att barnets skolväg är dåligt upplyst 
och att plogvallarna på vintern gör så att barnet måste färdas ute i 
vägbanan. Det innebär att barnet skjutsas med bil även den korta sträckan 
skolan. Ytterligare faror som beskrevs var att det är halt på vintern samt 
att trafikmiljön runt skolan är farlig då många föräldrar skjutsar. En 
menade att det därför känns tryggare att själv också skjutsa med bil. Några 
beskrev en allmän oro för trafikfaror då barnet cyklar i stadstrafik. 

Ett antal respondenter beskrev hur de upplever en oro över andra 
trafikanter eller andra vuxna. En förklarade hur hon upplever en oro över 
att folk kör rattfulla och att folk kör för fort. Hon beskrev också att när de 
samåker till olika tävlingar så vill hon helst köra själv, även om hon har 
reflekterat över att hon då har ansvar över andras barn. En annan beskrev 
en oro över bostadsområden som barnet måste passera för att besöka 
kompis: ”Där är väl jag inte heller lika trygg med folk runt omkring …. Vi 
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bor väl i en lugnare del. Han måste passera delar som är mindre lugna för 
att komma till den andra kompisen.” (Respondent 5). Hon förklarade att 
det i kombination med att delar av färdvägen saknar cykelbanor och 
trottoarer gör att hon skjutsar med bil.  

Säkerhetsfaktorn beskrevs av respondenterna till stor del som utanför 
deras kontroll. Bilen upplevs som en säkerhetsåtgärd som ligger inom 
deras kontroll. 

5.1.4 Väder/årstid  

Väder eller årstid är en faktor som kan anses ligga utanför förälderns 
möjlighet att påverka. Samtliga redogörelser för val av färdsätt att 
innebära reflektioner kring detta. 

Ett antal respondenter menade att på vintern går det inte att cykla och en 
beskrev att därför går barnet till skolan. Han menade dock att det också 
är “livsfarligt” då barnen inte kan gå på de oplogade trottoarerna utan 
tvingas ut på vägbanan. Han beskrev hur barnet tar en alternativ väg till 
skolan inne bland gårdarna för att undvika detta. De höga plogvallarna, 
att vägrenen och/eller trottoaren är översnöad gör att flera väljer bilen 
även korta sträckor under vintern, både till kamrater och skola. En annan 
beskrev också att på vintern vill han helst inte att barnet ska cykla då han 
menar att det är halt och det finns risk att dottern cyklar omkull, så då 
väljer de bilen. 

En respondent beskrev i motsats till det att hennes son cyklar till skolan 
samtliga årstider och även under den vecka som beskrivs i resedagboken. 
Hon själv cyklar tidigare till jobbet och brukar ringa hem för att se att han 
är uppe och meddela väder och vind. Andra respondenter beskrev att 
barnens cyklar tas fram då det blir vår och sommar. En beskrev att barnen 
“cyklar då det är härligt” medan han själv cyklar året om. 

5.1.5 Praktiskt  

Flera respondenterna beskrev olika praktiska orsaker till varför ett 
specifikt färdmedel väljs. 

Några av respondenterna beskrev valet av bil utifrån möjlighet till att 
anpassa sig efter barnet. Om det exempelvis blir bråk på morgonen eller 
om barnet vill stanna längre på fritids så kan de anpassa sig efter det.  

Några beskrev exempelvis hur de väljer bil då de skall åka och handla, eller 
då de tar skrymmande utrustning till fritidssysselsättningarna. En 
beskrev sig själv som “bekväm” vilket i sin tur innebär att barnets delresa 
blir en del av den vuxnes bilresa till jobbet.  
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En menade att samåkning sker av praktiska orsaker då andra barn kanske 
inte skulle kunna ta sig till evenemang om de inte åkte med dem.  

5.1.6 Ålder/Mognad  

Denna faktor är också något som föräldern kan anse ligger utanför deras 
kontroll, att det är något som sker med tiden. Fyra av respondenterna 
hänvisar till barnets mognad då det gäller val av färdsätt. 

En beskrev: “Jag tror väl att vi känner att hon är inte tillräckligt 
uppmärksam på ett tryggt sätt så att hon själv kan vistas i trafiken …. Jag 
har upplevt att hon inte är helt mogen i trafiken ännu”(Respondent 1) I 
samma riktning beskrev ytterligare en respondent. Han beskrev dottern 
som en inte så rutinerad cyklist och oron över barnets begränsningar 
innebär att de skjutsar med bil till evenemang och träningar inom staden. 
Han framhöll dock en viss mognad då han beskriver att när barnet var 
yngre så var det mer otryggt och då gick de tillsammans till skolan medan 
nu går barnet själv. 

En annan beskrev att han tror att det är de som föräldrar som inte vågar 
släppa iväg barnet själv och därför skjutsar han med bil: “Hon är i den 
åldern då hon borde klara det själv” (Respondent 4) 

Två av respondenterna relaterade till åldersgränser som de hört. En 
beskrev att han har läst någonstans att barnets hjärna är mogen för trafik 
vid 12-års ålder. Andra beskriver att rektorn på skolan menar att vid 11-
års ålder ska man kunna åka buss. 

5.1.7 Hälsa 

Ingen av respondenterna framhöll hälsoaspekten som en faktor då de 
beskrev val av färdsätt för sitt barn utifrån resedagboken. Således 
beskriver de inte heller hur de själva kan påverka barnets hälsa utifrån val 
av färdsätt.  

5.1.8 Miljö  

Ingen av respondenterna berörde miljöaspekten då de beskrev orsaker till 
val av färdsätt utifrån resedagboken. De uppmanades via en riktad 
uppmaning/fråga att beskriva om och i så fall hur de relaterar valet av 
färdsätt till miljön. 

Några beskriver att de har möjlighet att påverka miljöaspekterna. Två av 
respondenterna menade på att de genom att delta i samåkningsgrupper 
så bidrar de positivt till miljön. “Så att inte alla sitter och tutar på i egen 
bil”(Respondent 7) som en av dem uttryckte det. Båda uttryckte dock att 
det inte främst var av miljöhänsyn som grupperna startades utan att det 
var av mer av praktiska orsaker. En av dem ville också påpeka att valet att 
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bo nära skolan kan ses som ett positivt val för miljön då det innebär att 
de reser mindre. 

Några beskrev att de vet att det är dåligt för miljön att köra bil men pekade 
på åtgärder som kan innebära mindre körning. En av dem berättade att 
de försöker göra flera ärenden samtidigt, t.ex. handla i samband med att 
hon skjutsar sonen till en kompis. Hon inflikade att det också är av 
ekonomiska skäl. En annan framhöll att när hon cyklar så tänker hon att 
så länge som hon kan låta bilen stå så är det bra. 

Några beskrev en begränsad kontroll över att kunna påverka färdsätt i 
miljövänlig riktning. En av respondenterna beskrev hur de pratar med 
barnen om miljön. Han berättade att på skolan har de pratat om hur 
viktigt det är hur man behandlar miljön och att resor belastar miljön. Han 
uttrycker dock att utifrån att de valt en annan skola så har de långt och 
därför skjutsar de.  

En annan av respondenterna beskrev hur miljöåtgärder såsom höjda 
bensinpriser påverkar honom. Han tycker att det är kännbart att de höjer 
bensinpriset, fastän han förstår att de gör det. Man måste ju försöka hitta 
ett annat sätt för att lösa miljöfrågan ansåg han. 

5.2 Attityd 

Värdeord som respondenterna använde för att beskriva olika färdsätt kan 
visa på förhållningssättet (attityden) till respektive färdsätt. Attityden till 
hur de beskriver relationen mellan hälsa-färdsätt samt miljö-färdsätt 
berörs också. 

5.2.1 Färdsätt 

Då respondenterna beskrev bilen använde de flest värdeord totalt samt 
övervägande positiva värdeord som exempelvis ”bekvämt”, “praktiskt”, 
“säkert” och “fortast”. Endast ett negativt uttryck “problem med köer” 
används. Den positiva attityden speglar valet av färdsätt då samtliga 
respondenters barn åkte bil under veckan. 

Buss beskrevs med relativt många positiva värdeord men också tämligen 
många negativa. Buss beskrevs exempelvis med att de bor i ett “jättebra 
bussområde” men att det är “bökigt”. Ingen av respondenternas barn åker 
buss någon gång under den vecka som resedagboken fördes. De som 
beskrev buss med positiva ordalag resonerade dock om att möjligheten 
finns för deras barn att åka buss. Det visar på en attityd som är öppen för 
ett förändrat färdsätt.  

Cykling beskrevs med lika stor andel positiva som negativa värdeord. 
Cyklar gör några barn och där beskrivs också cykling mer positivt med ord 
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såsom” frihet” och “snabbt”. Negativa värdeord användes av de 
respondenter vars barn inte cyklar, de använde ord som “farligt” och 
“jobbigt”.   

Att gå renderade inte lika många värdeord. Ett handlade om att barn blir 
“trygga” om man går tillsammans med dem. 

Med undantag från bussresande så speglar attityden som respondenterna 
har till respektive färdmedel de färdsätt som barnen använt under veckan. 

5.2.2 Hälsa 

Ingen av respondenterna framhöll hälsoaspekten då de beskrev val av 
färdsätt för sitt barn utifrån resedagboken. Vid en riktad fråga i slutet på 
intervjun beskrev respondenterna attityden av hälsa relaterat till färdsätt 
för sitt barn.  

Samtliga beskrev att resans syfte kan vara för att främja hälsa då målet för 
resan kan vara en träning.  Exempelvis menade en att några av resorna de 
gör med bil är för att sonen ska åka och göra en fritidsaktivitet där han rör 
sig.  Den allmänna vardagsmotionen som barnet skulle få av att gå till 
skolan skulle vara bra men respondenten menade på att sonen springer 
och spelar fotboll på alla raster så “att han mår nog inte dåligt av att åka 
bil ibland.”(Respondent 5). I samma riktning beskrev en annan 
respondent. Han förklarade att dottern rör sig mindre utomhus då det är 
vinter men att han anser att det är viktigt att hon rör på sig och det är 
därför som hon deltar i en träningsaktivitet. En annan beskrev att de reser 
med bil för att ta del av “den här blombuketten av barnens aktiviteter”. 
Han menade på att de är väldigt fysiska på dessa aktiviteter och att det 
främjar både fysisk och psykisk hälsa.  En annan förklarade att hon aldrig 
tänker hälsa rent motionsmässigt för hennes dotter relaterat till färdsätt. 
Hon anser att de rör på sig så mycket iallafall. 

Några beskrev hur de själva försöker agera som föredömen för sina barn. 
En menade att han försöker etablera vanor som de ska ha med sig resten 
av livet. Han beskrev hur han provar att cykla med dem till skolan på 
sommarhalvåret trots att det är långt. En annan som i motsats till 
föregående har nära till skolan menade att de talar om för dottern att det 
är bra att röra på sig. Hon ansåg att dottern kan cykla till skolan på 
sommarhalvåret men beskrev att dottern kan klaga och vill åka bil istället. 
De påpekar då att det är så kort bit (650m) och att det är så bra att röra på 
sig, man blir friskare. Hon menade också att dottern ofta ser sina föräldrar 
i träningskläder då pappan åker skidor och mamman joggar.  

Endast en av respondenterna beskrev att resan till skolan är en del av 
hälsoaspekten. Sonen får det dagligen tillgodosett genom att han cyklar 
till och från skolan året om. Respondenten berättade att det är en tanke 
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bakom att han ska få med sig det från tidig ålder så att det kommer 
naturligt för honom att cykla. 

5.2.3 Miljö 

Samtliga respondenter beskrev att de är medvetna om de negativa 
miljöeffekterna som bilåkning medför. Några beskrev tomgångskörning 
som ett gissel, samt att samåkning är att föredra. De beskrev också att 
buss, cykling och gång är bättre alternativ för miljön. Ingen av dem 
framhöll dock miljöaspekten som en faktor vid val av färdsätt utifrån 
resedagboken. 

Flera beskrev att då de tänker miljömässiga hänsyn så gäller det annat än 
färdsätt. De gav som exempel sopsortering, minskning av användandet av 
plastpåsar, släcka ljuset, köra diskmaskin full m.m. En av respondenterna 
beskrev att hon reflekterar inte alls över miljön då de väljer val av färdsätt. 

Nej, inga reflektioner, det är alltså familjelivet som ska funka. Det är så. 
Det är min prioritet, familjen är nummer ett. Miljön kommer lite längre 
ner på listan. Vi anstränger oss med andra grejer för miljön. 
(Respondent 3) 

5.3 Påverkan av normer 

Respondenterna beskriver hur de uppfattar normer kring resande i sin 
närhet, familj och vänner men också hur de påverkas av samhällets 
normer samt om de noterat någon riktad påverkan. 

5.3.1 Familj och vänner 

En respondent beskriver att många av de han känner såsom vänner och 
grannar cyklar till jobbet, han tolkar det som att “folk försöker” trots att 
det är vinter och det kan vara långt. Han menar att de flesta har barn som 
har nära till skolan, vilket de själva inte har.  
 
Flera av respondenterna beskriver den närmaste familjens norm som att 
den handlar mycket om bilen som det naturligaste färdmedlet. De 
beskriver att anhöriga ofta tar bilen. En beskriver att hon inte kan 
föreställa sig sin egen pappa på cykel, hon har aldrig sett honom cykla. Om 
han ska någonstans så tar han bilen säger hon. I motsats till det beskriver 
hon sin mamma och att hon mest cyklar och går. Hon har inte reflekterat 
över orsaken till skillnaden men gissar på att mamman ser det som 
motion. En annan beskriver att maken tycker om att ta bilen och beskriver 
sig själv som bekväm och tar gärna bilen även korta sträckor. 
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5.3.2 Samhällets normer 

Några av respondenterna beskrev sig själva som “hönsmamma” 
“ankmammor och ankpappor” då de refererade till att de vill ha koll eller 
inte vill att barnet cyklar till träningen själv. Respondent 7 funderade 
också i linje med tanken om hur normen för föräldraskapet förändrats, 
han beskrev det som ett tecken i tiden. Han känner att det skulle vara rent 
oansvarigt att släppa iväg dottern genom stan på cykel för att ta sig till 
träningen medan han beskrev de resor som han och hans bekanta gjorde 
som barn: 
 

Jag tror att nutidens föräldrar är mer engagerade i sina barn. Alltså 
på gott och ont, men mest på gott. Vi lägger mer tid över på våra 
barn, till våra barns intressen och grejer så att de blir ju våra egna 
också. Många föräldrar, då man växte upp själv, de var ju hemma 
och meka på raggarbilen eller satt och läste tidningen (skratt).... Har 
det blivit otryggare i samhället eller tycker vi att det är otryggare? 
(Respondent 7) 

 
Han beskrev att de diskuterat detta i föräldragruppen. Bekanta vittnar om 
att när de var barn så fick de ta sig till träningarna själva. Han beskrev 
också att om man skulle delta i en aktivitet så fick man vara med på 
aktiviteten om det var nära hemmet i annat fall fick man inte vara med. 
Han menade att när han var barn så började de cykla från en del av staden 
till en annan i tidigare ålder än barn gör nu.  
 
En annan respondent beskrev hur hon upplever att barnets färdsätt, cykel, 
är utanför normen. Hon berättade om att hon kände sig som en dålig 
mamma då sonen i vintras skickade en bild på cykelparkeringen på skolan, 
då där bara var en stor snöhög samt sonens cykel. Hon fick ett sms: “Det 
är bara jag som cyklar mamma”. Hon ställer sig frågande till om det 
verkligen bara är han som cyklar på hela skolan. Kanske måste han också 
gå, tänkte hon.  
 
Kommunens påverkansprojekt beskrevs av flera respondenter. De 
uttryckte att de upplever att Umeå vill vara en cykelstad. De beskrev 
Cykelkampen, prioriterade cykelbanor, att det finns generöst med 
cykelbanor, cykelpumpar samt hur man kan hyra cyklar, m.m. En 
respondent berättar att han deltog i Begreen: 
 

Sen var det ju det här, om det var Begreen i Umeå, eller någonting 
då de hade något så här projekt i 2011 tror jag att det var. Där de 
ville få folk att ändra sitt färdsätt. Då var jag med. Då fick jag ett 
gratis busskort en månad (skratt). Det tyckte jag var bra! 
(Respondent 1) 
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På frågan om han blev inspirerad av att fortsätta åka buss, svarar han: 
 “Nej, jag tycker fortfarande om att cykla (skratt). Jag ville vara med och 
prova i alla fall.” (Respondent 1) 
 
Några respondenter beskriver också hur de som kommunanställda berörs 
av kommunens påverkansprojekt. De får erbjudanden om att exempelvis 
hyra cykel. En tänker att kommunen vill erbjuda ett mer miljövänligt sätt 
och anser att det finns generöst med cykelbanor. En av respondenterna 
ifrågasätter påverkansprojektet Park and bike som innebär att man 
parkerar bilen utanför centrum och tar sig sedan med cykel dit man ska. 
Hon ställer sig frågande till om det verkligen fungerar: “Jag menar har 
man väl startat upp bilen på morgonen inte ställer jag ju bilen 3km från 
dit jag ska. Då tränger jag mig ju in på universitetet och hittar en plats typ.” 
(Respondent 3). 

 
En respondent beskrev endast beteendepåverkan från reklam. Hon 
menade på att hon ser reklam för nya bilar och kanske något om elcyklar 
men aldrig något om att ta bussen. 

5.4 Intention till beteendeförändring mot hållbara färdsätt 

De flesta pratade om att nu när våren är i antågande så skall barnen få ta 
fram cykeln vilket kanske mer speglar årstidsväxlingarna än en 
beteendeförändring. En respondent som resonerade så beskrev också hur 
en annan faktor påverkar att hon och dottern kommer att cykla en tid 
framöver. På hennes arbetsplats har de infört parkeringsavgifter som 
medför en parkeringskostnad på 400 kr/månad. Hon berättade hur det 
har påverkat henne: 
 

Jag har då baske mig inte tänkt betala 20 spänn för att stå här! Så 
att, nej, sedan Parkster kom så har jag cyklat. Så att det är väl 
positivt att köra med Parkster (skratt). Men jag blev jäkligt irriterad! 
Sedan när den här strängaste kylan under vintern, ja då får man ju 
unna sig att stå för 20 kr på värme. (Respondent 3) 

 
En respondent beskrev att sonen eventuellt skulle kunna cykla till 
träningen som ligger ca 3 km från hemmet. Kanske skulle det bli mindre 
stress tänkte hon. Hon tror att föräldrar känner brist på tid, men att 
cykling skulle kunna vara tidsbesparande. De respondenter som bor långt 
från skolan men med goda bussförbindelser beskrev att de hade undersökt 
bussåkning och såg möjligtvis det som ett alternativ redan till hösten. 
 
Några andra menade på att de redan gör vad de kan utifrån tanken att resa 
mindre med bil till fritidssysselsättningar.  En av de som deltog i 
samåkningsgrupp uttryckte “att de dragit sitt strå till stacken” 
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(Respondent 7). Flera menade att de såg mindre möjlighet till förändring 
av färdsätt till fritidssysselsättning än till skolan. 
 
Samtliga beskrev hur de ser att barnen kommer att färdas mer på egen 
hand då de blir äldre. Flera framhöll att om några år, då barnet är säkrare 
i trafikmiljön, kan barnet cykla till aktiviteter som är inom 2–3 km. En 
menade att barnet behöver hjälp för att hitta: “I så fall skulle man ju få 
coacha dom och börja cykla med dem då ett tag ” (Respondent 7).  
 
Problematik med skrymmande utrustning till fritidssysslor beskrevs av 
några. En av respondenterna beskrev att hennes intention den närmaste 
tiden är att fortsätta att skjutsa med bil till fritidssysselsättningen då hon 
anser att det är otrevligt att cykla närmsta vägen samt att utrustningen 
som skall med är skrymmande. En annan av respondenter beskrev samma 
problematik men en annan lösning. Hon förklarade att om några år ser 
hon att barnet kan åka buss själv, då kan de ordna med att pappan tar med 
den skrymmande utrustningen redan på morgonen och barnet och 
pappan åker separat till träningen. Då sparar de in på att köra fram och 
tillbaka flera gånger. 
  
De beteendeförändringar, den intention, som beskrivs av respondenterna 
går inte enbart i riktning mot att använda mer miljövänliga färdsätt. 
Några beskrev ett fortsatt användande av motorfordon fastän på ett annat 
sätt. En förklarade att när barnet blir äldre, 15–16 år, tänker hon att 
moped eller mopedbil är ett alternativ. En annan beskrev att han inom 
något år hoppas att barnets syskon skall ta körkort och hjälpa till och 
skjutsa. 

5.5 Sammanfattning intervjuer 

Hur respondenterna relaterade till hur stor kontroll de själva har på att 
kunna påverka de faktorer som framkommit i studien, attityd till färdsätt 
samt normer varierar från individ till individ. Sammanfattningsvis kan 
man konstatera att de som upplever och beskriver att de har stor 
möjlighet, kontroll, att själva kunna påverka dessa aspekter visar också på 
en större nyfikenhet att utforska alternativ till bilen som färdsätt. 
Detsamma gäller de som uppvisade en positiv attityd mot de mer hållbara 
färdsätten samt de som beskrev en norm i deras närhet som går i den 
riktningen. 
 
Attityden till de färdsätt som deras barn använt under veckan beskrevs i 
positiva ordalag. Dock ser man en mer positiv attityd till färdsättet buss än 
vad valet av färdsätt speglade då ingen åkte buss. Några av respondenterna 
beskrev en upplevd normförskjutning från den egna uppväxten då barnen 
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färdades mer på egen hand till fritidssysselsättningar till dagens 
skjutsande med bil. Många hade också noterat kommunens norm att fler 
skall cykla, några beskrev också hur de själva har påverkats i riktning mot 
att välja cykel. 

 
Attityden till hälsa relaterat till färdsätt speglas av avsaknaden av 
beskrivningar om detta utifrån resedagboken. De flesta av respondenterna 
beskrev att hälsa via rörelse får barnet primärt via träningar och lek.  
Miljöhänsyn relaterat till färdsätt kan tolkas utifrån respondenterna 
beskrivningar. Även här saknas beskrivningar som rör miljö utifrån 
resedagboken. Vid den riktade frågan så beskrev samtliga en medvetenhet 
om de negativa effekter som bilåkande innebär men ingen av dem 
uttryckte att det är ett primärt övervägande som de gjort då de valt 
färdsätt. Några av miljöåtgärderna som beskrevs av respondenterna 
såsom samåkning, flera ärenden samtidigt, välja cykeln samt 
information till barnen är också åtgärder som framhålls i de olika MM-
projekten för att främja mer hållbara färdsätt (Umeå kommun 2018d). En 
av respondenterna nämnde också en åtgärd från regeringen att “höja 
bensinpriset”. 

 
Några av respondenterna har en intention att göra ett skifte mot mer 
miljövänliga färdsätt såsom buss och cykel för några av sitt barns resor 
inom en snar framtid. Detta gäller särskilt resor till skolan. En del 
uttryckte att det kommer troligast att ske inom det närmaste halvåret. 
Några framhöll att det är särskilt svårt att växla till mer hållbara färdsätt 
då det handlar om resor till fritidssysselsättningar. Andra beskrev 
tankegångar om att inget skifte mot mer miljövänliga färdsätt kommer att 
ske då det inte skulle vara praktiskt för dem.  
 

6 DISKUSSION 

Det finns en utmaning för kommunernas påverkansarbete mot mer 
hållbara färdsätt då de har samtliga hållbarhetsaspekter att relatera till. 
Samtidigt pekar denna studie, och även tidigare studier på, att 
individuella föräldrars beskrivningar av prioriteringar för val av färdsätt 
kan visa sig inte röra vare sig hälsa eller miljö.  

6.1 Faktorer som styr val av färdsätt  

Det är en komplex situation för vårdnadshavarna att få vardagen att 
fungera. De faktorer som vårdnadshavarna beskriver som viktiga vid val 
av färdsätt i denna studie har tidigare beskrivits i andra studier. Att 
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miljöhänsyn uteblir då föräldrar beskriver orsaker till val av färdsätt för 
sina barn finns också beskrivet i tidigare studier (SKL, 2013). Utifrån detta 
kan man dra slutsatsen att resultaten i denna studien styrker tidigare 
studiers resultat. Denna studie visar på att trots att kommunen aktivt 
arbetar med beteendepåverkan utifrån hälso- och miljöaspekterna så är 
det andra faktorer såsom tid, avstånd, säkerhet och väder/årstid som 
dominerar då respondenterna beskriver val av färdsätt. 
 
I denna studie uppvisar några av respondenterna en upplevelse av att det 
är utanför deras makt att påverka färdsättet. Detta kan medföra en 
mindre benägenhet till förändrat beteende menar Azjen (1991). Den 
upplevda kontrollen kan således hålla tillbaka respondenterna då det kan 
innebära att de inte undersöker om det finns bättre lösningar kanske 
både för dem själva och för miljön.  

Tidsbrist uppgav många som den avgörande faktorn för val av färdsätt. 
De som beskrev denna faktor som påverkansbar berättade att de har 
reflekterat kring tid. Har vi så lite tid och kan det visa sig vara 
tidsbesparande att cykla, undrade de?  De som beskrev att de valt att 
exempelvis cykla till jobbet förklarade hur mycket tid de sparar. 
Utmaningen verkar bestå i att det mestadels sträcker sig till det egna 
resandet som vuxen. Om barnens resande i större utsträckning också 
inkluderade exempelvis cykel så kanske vardagspusslet skulle bli mindre 
komplext och stressigt. Här ser dock föräldrarna andra faktorer såsom 
säkerhet och praktiska problem. Praktiska problem såsom skrymmande 
utrustningar kanske det också finns lösningar på. Säkerhetsfaktorn som 
rör farliga trafikmiljöer samt oplogade trottoarer skulle kunna 
identifieras och uppmärksammas av barnen själva via uppdrag genom 
exempelvis Trafikkalendern (Trafikkalendern, u.å). Där kan barnen 
själva identifiera farliga ställen i deras resvardag och det rapporteras 
vidare till ansvariga i kommunen. Att få känna sig delaktig, att uppleva 
möjlighet att påverka är viktigt både för barn och vuxna. 

6.2 Attityd  

Azjen (1991) förklarar att föreställningen av beteendet påverkar attityden. 
Detta såg man i studien då de med positiv attityd till bussåkning visste mer 
om busstider och lokalisering av busshållplatser än de med negativ attityd. 
Den grupp som har mer positiv attityd uttrycker att de kan se bussåkande 
som ett alternativ för barnet.  

Att informera individerna om de alternativ som finns ser jag som en väg 
att gå. Någon form av service där individen får hjälp med alternativa 
färdsätt för vardagsresor. Det gäller att föräldern nås av information om 
vad ett hållbart alternativ skulle innebära för just deras familj. Utifrån 
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studien ser man att utmaningen för kommunens MM-åtgärder (Umeå 
kommun 2018a) består i att nå de som inte själva söker informationen 
aktivt, de som redan i tanken uteslutit vissa färdsätt. 

Att inte respondenterna beskriver hälso- eller miljöaspekter då de 
uppmanas att förklara faktorer som avgör val av färdsätt innebär inte att 
de menar att dessa faktorer inte är viktiga i barnets liv. Däremot beskrev 
de flesta av respondenterna att hälsoaspekten inte beaktas för barnets 
resande. Detta är en intressant observation men inte ett ovanligt agerande. 
Man kan också se vuxna ta bilen till gymmet för att sedan sitta på en 
träningscykel. Vad gäller miljöaspekten beskriver alla ett 
miljömedvetande men här tar andra faktorer över som viktigare. Kanske 
är det så att respondenternas vardagsbeslut färgas mer av 
”vardagspusslet” än av en uppfattning av dem själva som en del av ett 
större sammanhang som beskrivs av Nordlund & Garvill (2002). Detta 
medför utmaningar vid försök att ändra beteende via MM-åtgärder.  

6.3 Påverkan av normer  

Azjen (1991) beskriver hur de sociala normerna påverkar människors 
beteenden. Vikten av vad den närmaste sociala kretsen tycker samt synen 
på föräldraskapet påverkar förhållningssättet till val av färdsätt beskrivs i 
tidigare forskning (SKL, 2013).  Waldos (1999) och Tillbergs (2001) 
beskrivningar om omtanken om sitt barn och utifrån ett engagemang i 
barnens fritidssysselsättningar återkommer i respondenternas 
beskrivningar. Några respondenter uttryckte funderingar om det är mer 
osäkert nu än då de själva var barn. Kommunens olycksstatistik visar på 
det motsatta, att trenden går i motsatt håll då det gäller allvarligt skadade 
i trafiken (Umeå kommun 2018f). Om man som förälder tänker att jag 
skjutsar för att det är säkrast så skulle sådan olycksstatistik kunna tolkas 
att ju fler som skjutsar desto färre olyckor. Den egna normen bidrar till 
tolkning av information. 

Den sociala normen utifrån kontext och vanor menar Garvill, Marell & 
Nordlund (2003) påverkar mer än samhällets syn på bilåkandet. Då 
många uttryckte en social norm med mycket bilåkning så är det kanske 
naturligt att resedagböckerna dominerades av bilåkning. Samtliga 
uttryckte att de förstod att samhällets normer går i riktning mot mer 
miljövänliga färdsätt särskilt mot cykling. En personlig reflektion är att vi 
på bara en eller två generationer har gått från en norm där barnet 
självmant tog sig till eventuella fritidssysselsättningar till att normen 
numera är att skjutsas. Denna normförskjutning, som föräldrarna 
relaterar till omsorg, kanske måste ifrågasättas. Omsorg för barnets 
framtid kanske är att hjälpa sitt barn att utveckla ett trafiksäkert, 
hälsofrämjande och miljövänligt beteende.  
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Kommunens påverkansprojekt beskrevs av flera av respondenterna, de 
ser att kommunen önskar vara en “cykelstad”. Många av respondenterna 
använder också cykeln till sitt eget arbete. Endast ett av barnen i studien 
cyklar året om. Att se barnen som vintercyklister är inte lika naturligt för 
de övriga respondenterna. Den ensamma cykeln på cykelparkeringen på 
skolan på vintern speglar normen av att barn inte cyklar på vintern i 
Umeå. Den prioriterade vinterväghållningen som kommunen presenterar 
(Umeå kommun 2018d) medför enligt min åsikt att vintercykling skulle 
kunna fungera även för barn. 

6.4 Beteendeförändring mot mer hållbara färdsätt  

Attityd, Kontroll samt Normer påverkar enligt Azjen (1991) den Intention 
man har att ändra ett beteende (figur 1). 

Några av respondenterna beskriver hur de planerar för en växling mot 
mer hållbara färdsätt medan andra beskriver att de inte ser en sådan 
förändring. De respondenter som beskrev en positiv attityd till hållbara 
färdsätt, att de har kontroll över och kan påverka olika aspekter samt 
beskrev en norm positiv till hållbara färdsätt menade att ett skifte mot 
dessa färdsätt är mer närstående i tid.  De som beskrev det motsatta kan 
ändå till viss del se ett skifte mot mer hållbara färdsätt men då kan det 
mer vara utifrån att de upplever tvingande åtgärder. De framhöll dock att 
när de provat mer hållbara färdsätt så har de upplevt flera positiva effekter 
såsom exempelvis tidsbesparing.  

Huruvida dessa skiften sedan kommer att ske och/eller om de då kommer 
att bestå är oklart. I denna studie kan man fundera i hur stor utsträckning 
beskrivningarna om växlingen mot mer miljövänliga färdsätt präglas av 
sociala normer, att man bör tänka miljövänligt.  

6.5 Avslutande reflektion 

Är vi människor så enkla att vi väljer det färdsätt som vi upplever som 
enklast och bekvämast för oss eller är vi komplexa individer som gör 
avvägningar i vardagen utifrån ett större sammanhang för att värna om 
exempelvis miljön? Kanske är vi lite av båda. Det finns tidigare forskning 
som framhåller att den personliga normen, om vi uppfattar oss själva som 
del av ett större sammanhang, är viktigt då det gäller val av hållbara 
färdsätt (Nordlund & Garvill, 2002). För att få fler att välja hållbara 
färdsätt i vardagen så tror jag att vägen till framgång är via de faktorer 
som beskrivs i tidigare forskning och även i denna studie. De faktorer som 
respondenterna beskriver som viktigast för dem i vardagen. Information 
om hälsa och miljö är viktigt men i denna studie samt även tidigare 
studier (SKL 2013) finns det beskrivet att föräldrar inte nämnt exempelvis 
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miljö då de beskrivit val av färdsätt för sitt barn. Det bör dock framhållas 
att det finns studier som pekat mot vikten av att miljöproblematiken 
uppmärksammas (Nordlund & Garvill, 2002).  Kanske skulle det vara 
effektivt att informera om hur deras resande med mer hållbara färdsätt 
skulle påverka faktorer som de själva framhåller som viktigast såsom tid, 
avstånd, säkerhet samt praktiska omständigheter. 

Samtliga föräldrar önskar att barnet skall utvecklas till säkra trafikanter. 
Respondenterna menar att det är en förutsättning för att barnet skall 
kunna röra sig på egen hand i trafiken. Tankegången som en av 
respondenterna beskrev, att man måste börja “coacha” barnet för att 
kunna hitta och vara trygg i trafiken som oskyddad resenär känns viktigt. 
Att barnets hjärna mognar med åldern och klarar att processa 
utmaningarna som trafikmiljön innebär bättre med stigande ålder är 
samtliga ense om.  Men hur man förbereder barnet på dessa utmaningar 
varierar. Man kan antingen skjutsa barnet som säkerhetsåtgärd eller röra 
sig tillsammans med barnet till fots alt. cykla. Jag anser att det senare 
förbereder och övar barnet på ett överlägset sätt jämfört med det första. 
Eller varför inte öva bussåkning så att barnet tryggt vet var den ska stiga 
av och på? Att skjutsa barnet med bil kanske visar sig vara en dålig 
säkerhetsåtgärd i längden då de väl skall resa på egen hand. Att som barn 
gå från att dagligen skjutsas till att agera på egen hand som en 
uppmärksam trafikant kan vara svårt. Att barnet dagligen exempelvis 
cyklar tillsammans med vuxen till att därefter cykla på egen hand är ett 
betydligt mindre steg. 

Åtgärder som att exempelvis höja kostnaderna för bilanvändning beskrivs 
som en väg att gå (Garvill, Marell & Nordlund, 2003). Att höja 
parkeringstaxor, minska antalet parkeringsplatser, höja bensinpriset 
m.m. kan ses som “irriterande” som en av respondenterna uttryckte det. 
Men det innebär samtidigt att det blir mer praktiskt och tidsbesparande 
att resa hållbart med cykel eller buss.  Det bör vara “lätt att välja rätt”.  

6.6 Vidare studier  

Denna studie skulle kunna användas som en pilotstudie för vidare 
kvantitativa studier via en större enkätundersökning. Det skulle vara av 
intresse att studera hur kontroll, attityd och norm samt respondenters 
socioekonomiska resurser påverkar beteende och intention till 
beteendeförändring mot hållbara färdsätt. 
 

Då det visat sig i flera studier att föräldrar uppger samma typ av faktorer 
som orsaker till val av färdsätt så skulle det vara av intresse att studera 
hur åtgärderna inom MM relaterar till dessa. Kan man se ett samband 
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mellan om åtgärderna “prickar av” dessa och hur framgångsrik åtgärden 
är? 
 
Det skulle också vara av intresse att genomföra en liknande studie som 
denna men utifrån barnets perspektiv. I svensk media idag framställs barn 
och unga som mer miljömedvetna än tidigare. Visar den nya generationen 
på ett normskifte då det gäller attityd till färdsätt eller reproduceras 
tidigare generationers norm? 
 

SAMMANFATTNING 

Denna studie syftade till att studera vårdnadshavares orsaker till val av 
färdsätt för sina barn samt beteendeförändring i riktning mot hållbara 
färdsätt. Detta gjordes genom en intervjustudie med vårdnadshavare i 
Umeå och genomfördes under mars-april 2019 utifrån en resedagbok där 
barnets resande under en vecka beskrevs.  

Analysen gjordes utifrån The Theory of Planned Behavior (Azjen 1991) 
som utifrån Attityden till beteendet, upplevd Kontroll och Normer i 
omgivningen används för att beskriva Intentioner till att förändra 
beteenden. Detta var av intresse då kommunernas 
beteendepåverkansarbete i form av Mobility Management verkar för att 
öka användandet av hållbara färdsätt. 

De orsaker till val av färdmedel som samtliga vårdnadshavarna beskriver 
är tid, avstånd, säkerhet och väder/årstid. Andra orsaker såsom 
praktiska och ålder/mognad beskrivs också av några. Ingen av 
respondenterna beskriver hälsa och miljö som en orsak till val av 
färdmedel utifrån resedagboken. Många beskrev ett resande utifrån 
resedagboken där bilresor dominerar. Intentionen att växla till hållbara 
färdsätt undersöktes. Resultatet visar på att en positiv attityd till hållbara 
färdsätt, upplevd kontroll till att kunna påverka färdsätt samt 
omgivningens normer påverkar respondenternas intention i positiv 
riktning till att framgent växla till mer hållbara färdsätt. Negativ attityd 
mot exempelvis cykling eller buss och normer i riktning mot vanor som 
präglas av bilåkning medförde en lägre benägenhet att växla till hållbara 
färdsätt. Flera respondenter uppgav en mer återhållsam inställning till att 
växla till mer hållbara färdmedel då det gällde barnets resor till 
fritidssysselsättningar jämfört med resor till skolan. I studien kunde man 
dock se att många av respondenterna tagit del av och inspirerats till att 
själva använda cykel utifrån kommunens beteendepåverkan. Dock 
beskriver de detta mest utifrån det egna resandet som vuxen än utifrån 
barnets. Då det gäller barnets framtida resor beskriver några dessa som 
fortsatt beroende av bilen som färdsätt. Några beskrev att då barnet blir 
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äldre så kommer de att färdas mer på egen hand och därför kommer cykel 
och bussåkande bli vanligare. Sammanfattningsvis ser man att normer 
utgör en stor utmaning för arbetet med Mobility Management mot 
hållbara färdsätt.  
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Bilaga 1.Frågor till intervjustudien 

 
1. Vilken typ av färdmedel har Ert barn tillgång till? (busskort, cykel, bil i 

hushållet) 

2. Beskriv utifrån resedagboken val av färdsätt och orsaker till dessa val? Viktiga 
aspekter? Vilka omständigheter påverkar val av färdsätt? 

 

3. Beskriv möjligheten att använda olika färdmedel: 
Bil 

Buss 

Cykel 

Gå med vuxen 

Gå själv 

 

4. Hur ser er omgivning på val av färdsätt? (Familj, vänner, klasskamrater, 
samhället, skola, kommun anser…) 

 

5. Hur ser du på framtiden vad gäller val av färdsätt för ditt barn. De närmaste 
veckorna? När barnet blir äldre? 

 

6. Hur skulle du beskriva hälsa relaterat till barnets resa?  

 

7. Hur skulle du beskriva miljö relaterat till barnets resa? 
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Bilaga 2. Barnets resor enligt resedagbok 

 

Respondenternas redovisade resor sammanfattade utifrån resedagbok. Notera att 

diagrammen redovisas med olika avståndsskalor. 
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bil (tot 96, 7 km) buss cykel (tot 0, 4 km) gå med vuxen gå själv

Respondent 1, barnets resor (km)
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bil (tot 34,2 km) buss cykel (tot 6 km) gå med vuxen gå själv (tot 3 km)

Respondent 7, barnets resor (km)
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