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Sammanfattning 
Dagens samhällsutveckling har medfört att flertalet former av fysisk aktivitet har 
förskjutits från vardagen till fritiden (Schäfer & Faskunger, 2006). Samhälle utformas i 
allt högre grad av separerat hushåll, arbetsplatser, affärer, skolor och fysiska 
fritidssysselsättningar. Detta gynnar bilismen, med bekostnad på gång och cykel 
möjligheter (ibid.).  

Barn är den målgrupp vars transportsätt oftast bestäms av vuxna i barnets närhet, 
exempelvis transporten mellan hem och skola. De alternativ som förekommer för barn 
är att antingen blir skjutsade i bil, att gå eller cykla själv (Faskunger, 2008). Omkring 
skolor är det vanligt förekommande att barn och bilar trängs och detta under stressade 
och riskabla förhållanden. Detta medför en minskad trafiksäkerhet, menar Malmberg 
(2004). 

För att bryta trenden med det ökande skjutsandet av barn i bil och för att minska 
trafiken runt skolor arbetar i dag kommuner och skolor med att introducera vandrande 
skolbussar runt om i Sverige. Detta är ett organiserat samgående, där föräldrar eller 
någon annan vuxen turas om att gå med barnen till och från skolan (Daryani, 2007). 

Syftet med denna studie var att undersöka anledningarna till det låga deltagarantalet av 
barn, som erbjöds att delta i den vandrande skolbussen som Eskilstuna kommun erbjöd 
dem hösten 2008. Studien bygger på tre intervjuer med personer som har olika 
relationer och erfarenheter av den vandrande skolbussen som anordnades i Eskilstuna. 

Det resultat som framkom pekar på attityder hos de involverade i projektet, där 
attityder gällande ansvar och engagemang belystes. Resultatet påvisar även betydelsen 
av att känna delaktighet i ett projekt.  

 

Nyckelord:  Vandrande skolbuss, attityder, föräldrar, ansvar, engagemang, delaktighet 
samt involvering.  

Keywords:  Walking school bus, attitudes, parents, responsibility, commitment, 
participation and involvement. 
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Förord 

Jag vill först och främst tacka Vägverkets Ann-Britt Hedlund, samt Eskilstuna kommuns 
Stadsbyggnadsförvaltning, Ann Gustafsson, för förtroendet och möjligheten till att jag 
fick ta mig an detta uppdrag. Det har varit en lärorik och givande process i flera 
bemärkelser för mig. Vilket jag kommer att bära med mig i det yrkesverksamma liv som 
väntar mig, i rollen som hälsopedagog. 

Jag även vill tacka mig själv för att jag trott på mig själv genom hela processen. Samt att 
jag i med detta rott i land det som jag sett som en stor utmaning för mig själv. Ett stort 
tack till min handlare Elisabeth Hedlund. 

Sist, men inte minst, vill jag tacka mina nära och kära som har funnits till hand, genom 
korrektionsläsning av uppsatsen. Samt hjälpt mig när jag blivit förblindad av min egen 
text. 

Jag tror och hoppas att denna uppsats och dess resultat kan komma att leda till framtida 
utveckling för flera parter. 

 
Gävle, januari 2010. 
Caroline Helmersson
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1.  Inledning 

Genom tiderna har människan haft behovet av att förflytta sig genom att transportera 
sig – från en punkt till en annan. I dag talas det om begreppet aktiv transport, vilket 
innefattar det som sker när människor förflyttar sig i form av att gå, cykla eller genom 
annan form av fysisk aktivitet till en viss målpunkt. Samhället är i dag inte lika gång- och 
cykelvänligt som det var förr. Biltrafiken var inte lika omfattande och utbredd i samma 
grad som i dag, utan gatorna var främst utformade för fotgängaren (Faskunger, 2008). 

Dagens samhälle utformas i allt högre grad av separerat hushåll, arbetsplatser, affärer, 
skolor och fysiska fritidssysselsättningar. Detta gynnar bilismen, med bekostnad på gång 
och cykel möjligheter. Gång- och cykeltrafikens andel av resorna har minskat och 
beräknas fortsätta minska i framtiden, om inte resurstilldelningen ökas och högre 
prioritet för aktiva transporter ges. Bilen möjliggör ökad mobilitet, samtidigt som den 
har bidragit till ett ökat rörelsetvång i vardagen genom att avstånden till målen har ökat. 
Det ökande bilåkandet har medfört en infrastruktur som främst anpassats för bilismens 
behov och förutsättningar. På senare år har dock frågor om tillgänglighet, säkerhet och 
trygghet för fotgängare och cyklister fått större fokus och hamnat högre på 
dagordningen hos många kommuner (ibid.). 

Samhällsutvecklingen har medfört att flertalet former av fysisk aktivitet har förskjutits 
från vardagen till fritiden (Schäfer & Faskunger, 2006). Barn är den målgrupp vars 
transportsätt oftast bestäms av vuxna i barnets närhet. De alternativ som förekommer 
för barn är att antingen blir skjutsade i bil, att gå eller cykla själv. Alternativet att 
dagligen gå eller cykla till och från skolan och till aktiviteter skulle innebära för de flesta 
barn högre veckoförbrukning av energi, vilket är mer än vad två timmars deltagande i 
skolidrotten i dag gör. Barn som går eller cyklar till skolan är dessutom involverade i fler 
ansträngande lekar när de kommer fram till skolan än vad barn som blir skjutsade i bil 
är (Faskunger, 2008). 

För barn är transporter inte endast ett sätt att röra sig mellan målpunkter, utan även 
tillfälle för lek, rekreation, samvaro med andra barn, upptäckter och utforskande längs 
med vägen. De stimuleras av omgivningen precis som vuxna då utemiljön är en form av 
lärande och utveckling (ibid.). För att bryta trenden med det ökande skjutsandet av barn 
i bil, samt genom ett ständigt arbete som bedrivs för att framhäva de fördelar som finns 
med att barn ska använda sig av aktivtransport, arbetar i dag kommuner och skolor med 
att introducera vandrande skolbussar. Detta är ett organiserat samgående, där föräldrar 
eller någon annan vuxen turas om att gå med barnen till och från skolan (Daryani, 2007). 
Genom detta involveras även barnens föräldrar att vara med och ta ett ansvar för 
barnens aktiva transport. Detta är av stor betydelse då syftet är att skapa ett tryggt och 
säkert alternativ för barnen att ta sig till och från skolan (www.vagverket.se). 

 

http://www.vagverket.se/
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Vandrande skolbuss kommer vidare i uppsatsen att benämnas som fenomenet, även 
fenomenet vandrande skolbuss eller i enkelhetens namn: vandrande skolbuss. Då 
författaren anser att detta är ett fenomen, i dagens Sverige. Ett fenomen som bör 
belysas, där av intresset att skriva om det min uppsats. 

Under rubriken Bakgrund ges en mer genomgående och närmare beskrivning av 
fenomenet. 

1.2 Uppdraget 

Uppdragsgivaren, som även benämns som beställaren, av denna uppsats är Eskilstuna 
kommun genom Stadsbyggnadsförvaltningen och Vägverket. Så här inledningsvis vill jag 
även uppmärksamma att vid användning av benämningen kommunen står för 
Stadsbyggnadsförvaltningen som representanter i denna uppsats. Då det är risk för 
missförstånd när det talas om kommunen, då skolverksamheten även är den del av 
kommunen. 

Uppdragets syfte är att undersöka anledningen till det låga deltagarantalet bland de 
elever som erbjöds att gå med den vandrande skolbussen vilket kommunen föreslog 
eleverna att delta i, med start hösten 2008. Uppdraget publicerades under sommaren 
2009 på Vägverkets hemsida (www.vagverket.se) där det gick att utläsa en efterfrågan 
av en student, vars intresse fanns att ta sin an detta uppdrag. Uppdragsbeskrivningen 
bifogas i form av Bilaga 1.  

I början av uppsatsskrivande frågade jag beställarna hur de ville att jag skulle 
presentera resultatet för dem. Jag gav dem alternativen att antingen få resultatet i form 
av en rapport vid sidan av uppsatsen, eller om de ville ta del av resultatet genom 
uppsatsen. Jag fick då svaret att de ville ta del av resultatet genom uppsatsen. Där av 
valet att presentera resultatet på följande vis för dem. Anledningen till att jag ställde 
frågan till beställarna var för att jag som författare ansåg att de inte låg i beställarnas 
intresse av att ta del av hur jag gått tillväga, utan att de är mer fokuserade på att ta del av 
resultatet.  

Jerkedal (2005) skriver att beställaren av uppsatsen ofta har en bestämd bild av det som 
ska undersökas, i detta fall Eskilstuna kommun och Vägverkets syn av situationen. Om 
resultatet går i linje med beställarens uppfattning om hur det är, ökar sannolikheten att 
resultaten accepteras och används. Om denna bild dessvärre skiljer sig från 
undersökningens resultat kan det uppstå svårigheter för beställaren att ta till sig det. 
Vidare menar även Patton (1978) att det är av betydelse att ha i åtanken att beställaren 
av undersökningen även kan ha åsikter om resultatet, främst om resultatet visar sig vara 
negativt ur beställarens synvinkel. Undersökaren kan genom noggrann beskrivning av 
undersökningens upplägg och designen av datainsamlingen, förbereda sig på denna typ 
av frågor (Jerkedal, 2005). 

http://www.vagverket.se/
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1.3 Författaren 

Författaren av denna uppsats anser att det bör förtydligas att denne inte har några egna 
barn och att detta bör finnas i åtanke vid läsning av denna uppsats. I rollen som 
författare påträffas här både för- och nackdelar då jag inte har samma känslomässiga 
relation till barn eller erfarenheter, som ett föräldraskap innefattar i genomförande av 
denna uppsats (Jerkedal, 2005). 

Det bör även nämnas att författaren själv blev skjutsad av sina föräldrar till och från 
skolan under sin skolgång. Och detta på grund av farliga trafikförhållanden mellan 
hemmet och skolan. Författaren blev även skjutsad till flertalet fritidsaktiviteter av 
samma anledning samt på grund av långa avstånd. Vid läsning av uppsatsen bör även 
detta finnas med i åtanken, anser jag som författare. 
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2. Bakgrund 

I vardagens Sverige tros större delen av dagens barn och ungdomar cykla eller gå själva 
till och från skolan. Däremot visar trenden, som nämndes i inledningen, att barn och 
ungdomar i dag i allt större utsträckning får skjuts till och från skolan av sina föräldrar, 
eller någon annan vuxen i barnets närhet. Detta leder i sin tur till stressade och 
riskfyllda trafiksituationer utanför skolor runt om i landet, varje vardagsmorgon. 
Utanför skolorna trängs barn och bilar, och detta under stressade och vådliga 
förhållanden. Detta medför en minskad trafiksäkerhet och ökade utsläpp av avgaser i 
barnens närmiljö (Malmberg, 2004). 

För att bryta denna trend introduceras fenomenet vandrande skolbussar, runt om i 
Sverige. Detta är ett organiserat samgående där föräldrar eller andra vuxna turas om att 
följa sina och andras barn till och från skolan. Vid bestämda vandrande 
skolbusshållplatser samlas barnen upp och den vandrande skolbussen stannar till vid 
dessa på förbestämda tider. Barnen hämtas upp allteftersom på vägen till skolan 
(Daryani, 2007). Begreppet vandrande skolbuss är en översättning från engelskans 
walking school bus (Nilsson, 1999) och idén med vandrande skolbussar kommer 
ursprungligen från brittiska Hertfordshire country (Travelwise, 2008).  

Grunden till detta fenomen är en trend bland länder i västvärlden, som under de senaste 
decennierna sett en ökning av andelen barn som skjutsas till och från skolan av sina 
föräldrar eller annan vuxen. Undersökningar som är gjorda i USA påvisar att det för 30 
år sedan gick och cyklade närmare två tredjedelar av barnen till och från skolan. En 
annan undersökning, som gjordes 2005, visar att drygt 80 % av barnen reste till skolan 
med bil eller skolskjuts (Parisi & Hondorp, 2005). I den Australiensiska delstaten South 
Australia visar även en annan undersökning att 70 % av eleverna, i åldrarna 5-12 år, 
blev skjutsade med bil till och från skolan. Samtidigt visar studier att antalet resor till 
skolan till fots har halverats sedan mitten av 80-talet (TravelSmart, 2008).   

Som förklaring till ett ökat skjutsande nämns bristen på trafiksäkerhet för fotgängare 
(Zaccari, 2002) och ökade trafikmängder utanför skolor (NTF, 2007). Ironiskt nog är det 
ökningen av skjutsandet som är orsaken till den förvärrade trafiksituationen utanför 
skolorna och som leder till att ännu fler föräldrar väljer att skjutsa sina barn          
(Collins & Kearns, 2005).  
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2.1 Skolskjuts 

Skolskjutsfrågan, eller frågan som egentligen handlar om hur barn tar sig till och från 
skolan, är inte enkel och den påverkas av flertalet faktorer i samhället. Detta är en 
kontinuerlig diskussion, där ansvarsfrågan och rollfördelningen mellan olika parter i 
skolskjutsfrågor är av betydelse. Allt oftare lyfts frågan fram om att roller och ansvar 
behöver definieras. I dag ser olika aktörer och kommuner på frågan ur olika perspektiv, 
vilket leder till oklara rollfördelningen (www.vagverket.se). 

2008 gjorde Vägverket i Sverige en undersökning där bland annat frågan om vart 
ansvaret ligger gällande skolskjutsfrågan ingick. Genom enkäterna definierade 
kommunerna roller och ansvar rörande skolskjutsen. Somliga kommuner hade i sina 
riktlinjer beskrivit i detalj ansvaret för resans olika delar, medan andra kommuner hade 
gjort det i mindre utsträckning. Drygt hälften av kommunerna har bestämt vilket ansvar 
olika parter har under olika delar av resan till och från skolan (ibid.). 

2.1.1 Vägverket 

Vägverket arbetar i dag utifrån ett hela resan perspektiv, detta för att göra skolvägar och 
skolskjutsen säkrare för barn. Nollvisionen, är en ständig vision som drivs av Vägverket 
och den innebär att man i alla sammanhang och vid varje enskild transport ska göra det 
yttersta för att minimera risken att någon skadas eller dödas i trafiken. Det innebär att 
ansvaret inte enbart läggs på den enskilde trafikanten, utan det krävs insatser på fler 
områden. Vägverket ansvarar för landets statliga vägar och har bland annat i uppgift att 
se till att trafikmiljön är sådan att enkla misstag av enskilda trafikanter på vägen inte 
leder till att någon dödas eller skadas allvarligt (www.vagverket.se). 

Vägverket har en viss ansvarighet i denna fråga gällande transportsträckan, men vad 
säger skollagen (Lpo 94)? Lagen anger en kostnadsfri skolskjuts för barn som går i 
grundskolan, samt att skolskjutsen anpassas utefter den hänsyn som tas gällande 
färdvägens längd, trafikförhållanden, funktionshinder hos elev eller någon annan 
särskild omständighet. Det är kommunerna själva som tolkar denna lagtext och de 
uppställda kriterierna och jobbar sedan fram transportförslag (ibid.). 

2.1.2 Kommunen 

Kommuner har genom skolbarnsomsorgen, tillsammans med förskoleverksamheten, en 
dubbel uppgift. De ska dels bidra till goda uppväxtvillkor, detta genom att stödja och 
stimulera barns utveckling och lärande samtidigt som de ska möjliggöra för föräldrar att 
förena föräldraskap med arbete eller studier (www.skolverket.se). 

Skolans och vårdnadshavarnas gemensamma ansvar för elevernas skolgång ska skapa 
de bästa förutsättningarna för barns och ungdomars utveckling och lärande (Lpo 94). 
Alla som arbetar i skolan ska samarbeta med elevernas vårdnadshavare och tillsammans 
utveckla verksamhetens innehåll (www.skolverket.se). 

http://www.vagverket.se/
http://www.vagverket.se/
http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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2.1.3 Föräldrar 

En svårighet som påträffas i konstellationer bestående av föräldrar är att föräldrarna 
inte alltid har klart för sig vilken roll de har i en grupp. Detta i kombination av det egna 
ifrågasättandet av sig själva i rollen som förälder, kan göra det svårare att skapa en 
trygghet i att man som förälder kan ta beslut gällande sitt barn. Studier påvisar att 
föräldrar anser att ansvar inför beslut förs över på dem i föräldragrupper och att 
ansvaret på föräldrarna då uppfattas som stort vilket leder till att det blir för tungt och 
en del föräldrar dra sig ur situationen (Johansson, 2008). 

Vidare går det dock att se att vuxenvärlden har inverkan i skapandet av lämpliga 
förutsättningar för fysisk aktivitet samtidigt som annan forskning påstår motsatsen. Det 
vill säga i skapandet av tillfällen och utrymmen för barn att vara fysiskt aktiva            
(FHI, 2007). Enligt Gustafson & Rhodes (2006) har föräldrars stöd visat sig ha betydelse 
för barns fysiska aktivitet. Då inte enbart i rollen som den vuxen som ger barnet stöd 
genom skjutsning, uppmuntran och finansiellt utan även genom visat stöd gentemot 
själva fysiska momentet. Även Bellows-Riecken och Rhodes (2008) menar att 
föräldrarna har en central roll gällande utvecklingen av det fysiskt aktiva 
beteendemönster som finns hos barn.  

Dock menar McMurray et al. (1993) att föräldrars deltagande och attityder i och till en 
fysisk aktivitet endast har en minimal effekt på barnets fysiska aktivitet. Resultat 
indikerar på att det finns behov av att undersöka även andra anledningar i barns 
omgivning som kan påverka deras fysiska aktivitet. På samma sätt hävdar Anderssen, 
Wold och Torsheim (2006) att föräldrarnas egen fysiska aktivitet inte har lika 
betydande inverkan på barnen som tidigare påvisats. 

2.2 Ansvaret över den egna och andras hälsa 

Enligt Kjellström (20b05) ställs i dag omfattade krav på ansvarstagande och personliga 
val inom olika livsområden. En framträdande idé är att individen bör ta ansvar för sin 
hälsa och den centrala betydelsen för att ha en hälsosam livsstil. Kjellströms avhandling 
(2005) innefattar en kritisk granskning gällande om människor har den förmågan som 
krävs för att kunna ta ansvar för sin hälsa i dag. 

Forskning som gjorts visar att människor i praktiken i varierad grad vill ta på sig 
ansvaret gällande den egna hälsan (Bishop & Yardley, 2004; Kjellström, 2005). 
Ansvarstagande handlar om att ha förmågan att kunna välja hur ens reaktioner blir efter 
olika situation. Ett ansvarstagande handlar om att kunna ta sig an det vi ställs inför och 
påverka detta, samt kunna acceptera saker för vad det är. Kjellström (2005) menar att 
en människa som gör medvetna hälsosamma val, i högre grad, tar ansvar för sin hälsa i 
jämförelse med en människa som gör hälsosamma val av en tillfällighet, vana eller 
tradition.  
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Vidare refererar Kjellström (2005) till Kegan (1982), som menar att människor tolkar 
och skapar mening på olika sätt och i en viss ordning. Som vuxen infinns ett 
förhållningssätt som används för att fungera socialt i ett samhälle vilket gör det möjligt 
att inta vissa former av ansvar, medan andra former är svårare att ta sig an.  

Vidare menar Kjellström (2005) att detta är av betydelse att ha förmågan kunna 
ifrågasätta råd och auktoriteter samt att ta ansvar för sina känslor. Även att ha förmågan 
att balansera egna och andras behov. Med ett livsförfattande förhållningssätt finns en 
reflektionsförmåga hos individen som gör det möjligt att ta ansvar för sina tankar, sina 
känslor och sitt liv i helhet (ibid.). Inledningsvis för detta oss in på diskussionen kring 
varför talet om individens ansvar känns upplyftande för vissa människor, men 
skuldbeläggande för andra. Vidare ges upphov till en möjlig hypotes om ohälsa i dagens 
samhälle. Kan delar av den stress och ohälsa som människor upplever i dag vara en 
konsekvens av en mental oförmåga att hantera livets krav? - frågar sig Kjellström 
(2005). 

Detta tar oss från människans förmåga att hantera ett hälsosamt ansvar till innebörden 
av en attityd.  

2.3 Attityder 

Frågan om en attityds innebörd och mening varierar från person till person, men då 
denna uppsats är ämnad att undersöka olika människor attityder ställs deras mening 
mot samma fenomen. De flesta företeelser i samhällslivet är föremål för attityder. Det 
kan vara abstrakta objekt som jämställdhet, idrott eller religion men det kan även yttra 
sig i specifika beteenden. Föremålet för en attityd kan vara en person och då genom en 
social roll. Exempelvis i rollen som förälder, lärare eller kommunalanställd (www.ne.se). 

Inom socialpsykologin och andra vetenskaper används termen attityd i dag oftast för en 
varaktig inställning som har byggts upp genom erfarenheter och kommer till uttryck i 
om något talar för eller emot någonting. Omfattande internationell forskning har 
bedrivits sedan 1940-talet kring attitydernas betydelse för individen och för samhället 
samt kring hur attityder bildas och förändras (ibid.). 

En attityd anses bestå av kognitiva, emotionella och intentionskomponenter. Den 
kognitiva delen består av vad en person tror eller vet om något. Den emotionella 
komponenten svarar för hur starkt ställningstagandet är för eller emot attitydobjektets 
olika egenskaper: hur positivt eller negativt bedömer man de olika effekterna av 
attitydobjektet? Intentionskomponenten är slutligen beredskapen till handling när det 
gäller attitydobjektet. En attityds psykologiska funktioner anses bland annat vara en 
överskådlig hantering av information från den sociala omvärlden (ibid.). 

 

http://www.ne.se/
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Då detta blir ett slags mönster för förståelsen av situationer i vardagslivet. Vidare kan en 
attityd uttryckas i ord eller handling vilket bidrar till skapande och vidmakthållande av 
en bild av attitydobjektet. Attityder kan även kopplas samman med människors 
tankesätt och värderingar, då det exempelvis kommer till känslan av delaktighet inför en 
förändringsprocess (www.ne.se). 

2.4 En förändringsprocess drivkrafter 

Modellen nedan påvisar vad som driver och bromsar en förändringsprocess       
(Dahlgren & Rydbergh, 1996). Modellen över förändringsprocessens drivkrafter kan 
användas som struktur för att före och under förändringsprocessen ställa en diagnos 
över de drivkrafter som kan tänkas underlätta eller försvåra förändringsprocessen.  

De fyra faktorerna som påverkar själva förändringsprocessen är förändringstryck, 
förändringsmiljö, förändringens attraktion och förändringskraften. Alla fyra faktorer är 
involverade i ett förändringsarbete och kan därmed påverkas. Åtgärder kan även sättas 
in som styr processen i önskad riktning (ibid.). 

 

Fig.1. Dahlgren & Rydbergh (1996). sid.125-126 

 

 

http://www.ne.se/
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Förändringstryck handlar om insikten gällande behovet av förändring. I detta fall 
handlar det om att omvärlden, det vill säga att föräldrarna vill ha en förändring av den 
rådande situationen som uppstår i samband med skolans nedläggning. Trycket på 
förändring kommer även från kommunen själva, då de som är involverade från 
kommunens sida är insiktsfulla och vill ha en förändring för att hantera situationen. 
(Dahlgren & Rydbergh, 1996). 

Dahlgren & Rydbergh (1996) menar vidare att förändringsmiljö innefattar möjligheterna 
till att genomföra den önskvärda förändringen samt chansen för att den planerade 
förändringen kommer att få en genomslagskraft och bestå. I detta stadium gäller det att 
reflektera över och avväga om hur stor insats som bör sättas in samt vilken metod som 
krävs för att resultatet ska bli bestående. Den ansvarige för förändringsprocessen bör 
reflektera över vilka tankesätt och värderingar som kan förekomma inom gruppen 
Utefter det bör förändringsviljan hos de involverade ses över. 

Förändringsattraktion belyser hur starkt människor attraheras av den kommande 
förändringen då det gäller att attrahera samtliga som är involverade. Målet är att få alla 
engagerade i förändringsprocessen och gemensamt utforma mål, samt visioner som 
attraherar alla och på så vis nå det önskade resultatet (Dahlgren & Rydbergh, 1996). 

Förändringskraft handlar om alla de olika krafter som krävs för att ett förändringsarbete 
ska lyckas. I detta fall ses Stadsbyggnadsförvaltningen och Vägverket som den part som 
ska påvisa människans förmåga och som ska få något att hända, i samarbete med 
föräldrarna. Det är lätt hänt att diskussioner och dialoger om förändringsprocesser ses 
som någonting som inte leder någon vart. För att detta ska undvikas krävs en blandning 
av eldsjälar och bärare, det vill säga människor som vill förändra och som kan ta tag i 
det. Motivatorer är de som i sin tur motiverar eldsjälarna och bärarna. Motivatorer kan 
vara engagemang från andra föräldrar, ansvariga för förändringsprocessen eller 
Stadsbyggnadsförvaltningen och Vägverket (ibid.). 

Förändringshjulet snurrar då föräldrarna och barnen attraheras av visionen med 
förändringen, men det krävs även en drivande faktor för att förändringsarbetet ska 
kunna ta sig framåt. Eldsjälar är en av dessa drivande faktorer och för att dessa ska 
fungera krävs även drivmedel. Det vill säga visioner som driver på och med 
genomförliga mål. Mängden och styrkan, på drivkrafterna, som krävs för att lyckas med 
att få till stånd en förändring är beroende på den förändringsmiljö som råder i den 
specifika omgivningen (ibid.). Dahlgren & Rydbergh (1996) menar att ett 
förändringsarbete i grunden handlar om inlärning av ett nytt sätt att tänka, samtala och 
agera. Varje enskild människa som är involverad, tolkar och tar till sig en 
förändringssituation på sitt eget sätt. Och om flera tycker detsamma, resulterar detta i 
en lyckad eller mindre lyckad förändringsprocess. Vidare är vidden av att känna en 
känsla av sammanhang av betydelse i ett förändringsarbete. 
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2.5 KASAM 

Antonovsky (2005) är mannen som myntade begreppet känsla av sammanhang – 
KASAM, vars tre centrala komponenter är: begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. 
Begriplighet innefattar i vilken grad individen upplever de stimuli denne utsätts för, som 
gripbara och sammanhängande. Hanterbarhet innebär i vilken grad individen anser sig 
ha resurser som räcker till för att hantera de krav och stimuli som individen utsätts för. 
Meningsfullheten är begreppets motivationskomponent vilket innebär i vilken grad 
individen anser att de krav och stimuli denne utsätts för är värda engagemang och 
investering.  

Antonovsky (2005) bedömer komponenten meningsfullhet som den viktigaste, men för 
att en människa ska kunna hantera sin situation på ett framgångsrikt sätt är det viktigt 
att alla tre komponenter är i balans. Individen behöver däremot inte uppleva att allt i 
livet är begripligt, meningsfullt och hanterbart för att kunna ha en stark KASAM. Det 
finns gränser hos varje individ för vad som är viktigt i livet (ibid.).  

Antonovsky (2005) ställer sig även frågan om hur och varför en stark KASAM främjar 
hälsan. Antonovskys hypotes är att individer med hög KASAM uppfattar de flesta stimuli 
som ofarliga, det vill säga något som de kan hantera. Resultatet blir då att personen inte 
upplever situationen som stressande. Anledningen till detta är enligt Antonovsky (2005) 
att en individ med stark KASAM har en tillit till att allt kommer att ordna sig. En individ 
med låg KASAM skulle däremot uppfatta samma stimuli som ett hot, något som inte går 
att hantera som i sin tur blir spänning som omvandlas till stress.  

2.6 Mer om tidigare forskning  

Vidare har även annan forskning gjorts som i sig kan spegla människors hanterbarhet av 
rådandet situationer. Att se över delar av tidigare forskning är ett sätt att kartlägga hur 
det har sett ut och vart forskningen är på väg. 

Följande artiklar tyder på att yttre påverkan har betydelse för föräldrars syn på vad som 
är trygghet, gällande deras barns aktiva transporter. I artikeln Timperio, et al., (2006) 
går det att läsa om en undersökning med australienska föräldrar vars barn är i 
åldersgrupperna 5-6 år och 10-12 år. Undersökningen innefattade att föräldrarna 
svarade på frågor i en enkät som berörde personliga, familjära, sociala och miljömässiga 
faktorer, samt hur deras barn tar sig till och från skolan. Enligt artikelns resultat är de 
främsta barriärerna för fysiskt aktiv transport för barn i båda åldersgrupperna 
avsaknaden av övergångställen, uppfattningen att det fanns få andra barn i grannskapet 
att ta sällskap med till och från skolan, det långa avståndet mellan hem och skola samt 
avskräckande trafiksituationer längs med vägen till skolan. En annan upptäckt var att 
bland de äldre barnen var det fler pojkar än flickor som cyklade till och från skolan. 
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Undersökningen (Timperio, et al., 2006) visade att en förutsättning för att föräldrar ska 
låta sina barn gå eller cykla till skolan är att de upplever trygghet i närområdet. En sådan 
trygghet grundar sig i synnerhet på en säker trafiksituation. I detta fall säkra vägar och 
ett litet flöde av motortrafik. Studien visade även att i områden med flera barn var det 
större sannolikhet att föräldrar lät sina barn gå eller cykla till skolan (ibid.). 

Även i en studie gjord av Bringolf-Isler, et al., (2008) påvisas betydelsen av säkra vägar 
för att den fysiskt aktiva transporten ska genomföras. Under skolåren 2004-2005 
besvarades 1345 enkäter av barn i årskurs 1,4 och 8. Där frekvenser av olika 
transportmedel till och från skolan uppskattades och associerades med personliga och 
miljömässiga faktorer. Studien visade att 78 % av eleverna använde sig av fysisk 
transport till skolan och från skolan. Faktorer som var direkt kopplade till val av 
transportmedel var trafiksituationen och avståndet mellan hemmet och skola. Andra 
faktorer som var av betydelse var om barnen gick på någon fritidsverksamhet före och 
efter skoldagen. Vidare uppmärksammandes även föräldrars grad av oro för riskfaktorer 
samt antalet bilar i hushållet som betydande faktorer. 

Föräldrarnas främsta oro kring sina barns resa till och från skolan var associerade med 
trafikfaror. För att öka andelen elever som cyklar och går till skolan kom åtgärdskrav 
från föräldrarnas sida att säkerheten för cyklister och fotgängare skulle förbättras. 
Studien påvisade även att kulturella skillnader är avgörande i valet av transportmedel, 
det vill säga ett sociokulturellt perspektiv på transport i vardagen                          
(Bringolf-Isler, et al., 2008). 

I en annan undersökning (Thommen Dombois, Oliver et al., 2007) ställdes frågan om 
barn vistades i en bilfri miljö, det vill säga betydligt trafiksäkrare miljö, skulle 
föräldrarna känna sig säkrare och även själva använda sig av fysiskt aktiv transport. I 
den studien undersöktes tre schweiziska orters attityder angående befolkningens 
fysiska aktivitetsvanor. Informationen om nivåer på fysisk aktivitet gjordes genom 
telefonintervjuer med vuxna, 18 år eller äldre, som var bosatta i en av de tre Schweiziska 
alpstäderna. Syftet med rapporten var att undersöka om de givna förhållandena kring 
transportmedel skilde sig åt mellan städerna samt om detta kunde påverka 
innevånarnas nivå av intressen för fysisk aktivitet.  

I en av orterna var biltrafik förbjuden i de centrala delarna, däremot fanns tillgång till 
kollektivtrafik i form av tåg och buss. På denna ort var det 44 % av invånarna som 
uppnådde en tillfredställande grad av fysisk aktivitet jämfört med 33 % respektive 36 % 
på de andra orterna där biltrafik var tillåten. Skillnaden var påtaglig i nivå av måttlig 
fysisk aktivitet, däremot uppmättes ingen skillnad i intensiv fysisk aktivitet. I denna 
studie påvisas en ökad grad av måttlig motion genom fysisk transport. Fysisk aktiv 
transport erbjuder enligt undersökningen en möjlighet för att få motion i vardagen. Det 
är även värt att observera att denna undersökning påvisar att en bilfri miljö inte är 
tillräckligt för att få alla människor att röra sig tillräckligt (ibid.) 
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3. Historik 

Under denna rubrik ges en kort historik över skälet till uppstartandet av den vandrande 
skolbussen i Eskilstuna kommun. 

I december 2004 beslutade kommunfullmäktige i Eskilstuna kommun att en skola skulle 
läggas ner i kommunen (Diarier nr: § 8). Verksamheten innefattade då barn i 
förskoleklass till årskurs 6. Avvecklingen av skolan skulle ske under en tre års period, 
vilket inleddes höstterminen 2005. De elever som skulle börja förskoleklass 2005 
placerades ut på andra skolor fram till 2008.  

I samband med omorganisationen gick det ut en förfrågan till familjer vars barn blev 
berörda av nedläggningen, vilket innefattade ca 100 elever. Förfrågan inbjöd till 
deltagande i den vandrande skolbussen som kommunen då planerade att arrangera. 
Eleverna som blev tillfrågade gick i årskurs 5- 6. Detta sågs som en förundersökning som 
gjorde för att se om det fanns något intresse bland barnen och dess familjer i att delta i 
en vandrande skolbuss. Utefter undersökningens resultat ansågs det från 
Stadsbyggnadsförvaltningens sida att det fanns ett intresse.  

Projektet startades upp och skolan involverades genom att lärare gick den tänka vägen 
tillsammans med barnen under skoltid. Detta för att barnen skulle lära sig vilken väg de 
skulle gå, hur den såg ut och vilka eventuella trafikfaror som man bör vara extra 
uppmärksam på. Vidare involverades skolan även genom att barnen fick vara med i en 
teckningstävling för hur symbolen för detta vandrande skolbussprojekt skulle se ut. 
Barnen var även delaktiga genom att rita på en karta sin gångväg till skolan och markera 
vart det fanns farliga passager längst med vägen. Under tiden som projektet drevs 
gjordes uppföljningar allt eftersom för att se hur projektet skred fram.  

3.1 Referensgruppen 

I och med nedläggningen skapades en referensgrupp, bestående av fyra föräldrar vars 
barn var berörda av nedläggningen av skolan och därmed fick en ny skolväg. I 
referensgruppen ingick även Ann Gustafsson, som representant från Eskilstuna 
kommun, Stadsbyggnadsförvaltningen. Syftet med referensgruppen var att tillsammans 
diskutera fram förslag och åtgärder för hur barnen, som nu hade en ny situation, på ett 
säkert och tryggt sätt skulle kunna ta sig mellan hemmet och den nya skolan.  

Enligt den enkätundersökning som gick ut till berörda familjer ansåg 89 % av 
föräldrarna att barnens nya skolväg inte var trafiksäker (Föräldraenkät, 2006). 
Föräldrarna ansåg även att skolvägen var kommunens ansvar och att åtgärder borde 
göras. Utefter det gjordes åtgärder i trafikmiljön där det var möjligt. I dagsläget finns det 
ännu passager och sträckor där fysiska åtgärder inte var möjligt att åtgärda och som 
ännu anses som trafikfarliga.   
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I och med att det inte gick att göra några större förändringar i den befintliga fysiska 
miljön så diskuterades det gemensamt fram på Stadsbyggnadsförvaltningen, skolan och 
med referensgruppsföräldrar att man skulle kunna erbjuda en chaufför till den 
vandrande skolbussen. Detta skulle kunna genomgöras i samarbete med Vägverket och 
denna möjlighet fanns i och med att det vid denna tid fanns anställda plusjobbare1  vid 
Vägverket som skulle kunna arbete som chaufför för denna vandrande skolbuss. 

Under höstterminen 2008 startades den vandrande skolbussen. Vilket innebar att 
eleverna erbjöds att gå tillsammans med en anställd chaufför. Det vill säga att det nu 
fanns en vuxen som dagligen kunde gå med barnen och hämta upp dem vid utsatta 
hållplatser. När chauffören var inte hade möjlighet ställde skolan upp med lärare eller 
annan personal som gick med barnen istället. Den vandrande bussen finansierades 
ekonomiskt av kommunen samt Vägverket. Under hösten 2008 var det mellan 3-8 elever 
som vardagligt gick med den vandrande skolbussen, per tur, morgon och eftermiddag.  

Hela projektet finansierades av kommunen och naturvårdsverket, ett så kallade KLIMP 
projekt.2. När terminen var slut avslutades projektet, så även anställningen för 
chauffören. Under hösten var det lågt deltagandet av elever som gick med den 
vandrande skolbussen. Frågan lyftes då till skolan och föräldrarna om det fanns något 
intresse att hjälpa till med den vandrade skolbussen, men inget intresse fanns. Det var 
högst två föräldrar som visade intresse, men detta ansågs ändå vara för lågt för att 
kunna driva projektet vidare. 

Frågan som då ställdes från Eskilstuna kommuns sida var:  
Vad var det som var anledningen till att så få barn gick med den vandrande skolbussen?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Plusjobbare var en arbetsmarknadspolitisk åtgärd som innebar att en arbetsgivare som anställt en 
person som varit arbetslös i mer än två år kunde få en subvention på 100 procent av lönekostnaden. 

2 KLIMP – står för klimatinvesteringsprogram och är ett stöd som går att söka via staten (Strid, 2009). I 
detta projekt var detta ett samarbete mellan Eskilstuna kommuns Stadsförvaltning och Naturvårdsverket, 
år 2005-2008. 

http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsgivare
http://sv.wikipedia.org/wiki/Arbetsl%C3%B6s
http://sv.wikipedia.org/wiki/L%C3%B6nekostnad
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3.2 Syfte och frågeställning 

Syftet med denna studie är att få en inblick i varför så få barn gick med den vandrande 
skolbussen. Forskningsfrågan: Hur kommer det sig att barnen inte gick med den 
vandrande skolbussen som Eskilstuna kommun erbjöd? 

I rollen som antagare av detta uppdrag och i kombination av tidigare studier inom 
området, väcktes intresset för att undersöka orsaken till varför så få barn gick med den 
vandrande skolbussen. Vidare byggdes mina övergripande frågor på det fakta som 
nämndes i Bakgrunden, det vill säga betydelsen av vuxnas attityder och ansvar samt hur 
avgörande det är med barns deltagande eller ej i fysiska aktiviteter. De övergripande 
frågor som sedan intervjuerna baserades på är: 

• Vilken var respondenternas relation till den vandrande skolbussen? 

• Vilken syn har respondenterna på att vissa barn deltog och andra inte? 

• Vilken syn har respondenterna på vad som bör göras för att få fler barn att gå med? 

• Anser respondenterna utefter det att någon åtgärd bör göras och i sådana fall vad? 

Utefter de övergripande frågorna arbetades en intervjuguide fram, vilket bifogas som 
Bilaga 3. 

4. Metod 

I ett tidigt stadium valdes enkätundersökning bort då en sådan gjorts tidigare. Här 
valdes även gruppintervju bort. Mitt val grundade sig i att dessa metoder inte anses vara 
lämpliga för djupgående svar (Trost, 2007).  Beslutet att göra enskilda intervjuer togs i 
med detta. 

Syftet med detta metodval var att genom intervjuerna nå respondentens mening av 
kunskap, upplevelser, erfarenheter, åsikter, attityder och värderingar (Krag, 1997). De 
tre intervjuer som gjordes spelades in, då detta är av betydelse för intervjuaren. 
Intervjuaren kan då koncentrera sig på intervjun och det respondenten säger, istället för 
att anteckna allt som sägs och eventuellt missa betydande information. Här med blir 
respondentens medvetande tillgängligt (ibid.). 

I min roll som intervjuare finns i detta fall en ovana. Men trots oerfarenheten har 
frågorna och frågornas innehåll ställts på det sätt som de är ämnade att vara. Då bra 
intervjuer hänger ihop, där av att frågor och svaren har med varandra att göra och 
intervjun utvecklas eftersom (Krag, 1997). Trots intervjuns utveckling är det dock av 
betydelse att intervjuaren håller fast i sin roll då dennes funktion under en intervju är 
att vara initiativtagaren och detta genom att vara den som ställer frågorna till 
respondenten. Respondentens roll och funktion är att vara sig själv och berätta utifrån 
sin personliga ståndpunkt och med sina egna svar på frågorna (ibid.). 
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Krag (1997) menar att använda sig av intervju i forskningssyfte är ett betydande 
redskap, då syftet är att gör nya upptäckter som kan leda till vidare forskning. Jag som 
undersökare bör vara klar över vad det är som är ämnat att undersöka och att det är det 
som undersöks då det normalt görs flera intervjuer över samma tema för att få in ett 
stort material. Som sedan gör det möjligt att dra generella slutsatser kring resultatet 
(ibid.) Jag anser att detta kan komma att göras i denna uppsats. 

Då intervju som metod är ett verktyg för att kunna erhålla information som berör 
människors upplevelser och verklighet (Kvale, 1997) bedömdes detta vara en 
användbar metod för denna undersökning och dess syfte. Enligt Merriam (1994) går det 
inte att observera känslor, tankar och avsikter. Däremot att registrera beteenden i 
stunden. Med hjälp av intervjuer är det där av möjligt att ta del av människors känslor, 
tankar och avsikter vilket jag anser kan ha betydelse i denna uppsats. Kylén (1994) 
menar den som leder intervjun på så vis kan inta en annan människas perspektiv.  

Valet i att genomföra enskilda intervjuer övervägdes då det dels kunde tänkas uppstå 
diskussion som respondenterna skulle komma att tycka var jobbiga att säga inför en hel 
grupp. En annan risk med gruppintervjuer är att respondenterna lätt kan påverka 
varandra och att personliga åsikter då inte kommer fram (Trost, 2007).  

4.1 Urvalsgrupp 

Urvalsgruppen till undersökningen var deltagare som ingick i referensgruppen.  Av de 
fyra föräldrar som ingick i referensgruppen var det tre av dessa som intervjuades då den 
ena föräldern inte varit inblandad i detta projekt. Vidare i uppsatsen kommer 
föräldrarna som ingick i referensgruppen att benämnas som respondenter. Detta för att 
undvika förvirring vid läsning av resultatet, då benämningen föräldrar kommer att 
användas i ett annat syfte. 

Cohen, Manion & Morrison (2007) menar att valet av respondenter ska göras utifrån att 
respondenterna har erfarenhet, kunskap och tankar kring ett ämne. Detta för att 
undersökningsgruppen ska kunna tillgodose studiens syfte. I denna studie valdes därför 
respondenterna utefter strävan att uppfylla studiens syfte, vilket i detta fall är ämnat att 
undersöka det låga deltagarantalet bland de elever som erbjöds gå med den vandrande 
skolbussen. Vidare menar Cohen, Manion & Morrison (2007) även att om forskaren 
likväl är tillfreds med valet av respondenterna blir resultatet inte alltid representativt 
eller går att generalisera. Vilket inte är syftet med denna typ av studie. Intresset för 
denna studie låg istället i att få fram djupgående information från respondenterna vilket 
enklast gjordes genom att välja ut respondenter som har kunskap eller tidigare 
erfarenhet av fenomenet. Detta underlättade för mig som forskare i att få mina 
frågeställningar besvarade. Dock bör detta inte ses som att valet av respondenter 
gjordes utefter att få fram ett ”färgat” resultat, utan snarare för att kunna få en rättvis 
bild av situationen (ibid.). 
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4.2 Tillvägagångssätt 

Respondenterna kontaktades genom missiv som skickades ut per post där det gick att 
utläsa syftet med studien och dess omfattning (Bilaga 2). Samt att respondenterna inom 
en snar tid skulle bli kontaktade för vidare information. Om den tillfrågade var 
intresserad bestämdes tid och plats för intervjun vid kontakttillfället (Krag, 1997). 

En intervjuguide utformades med utgångspunkt från att få ta del av respondenternas 
tankar gällande fåtalet barn som gick med den vandrande skolbussen. Den intervjuguide 
som användes presenteras i form av Bilaga 3. Intervjuguidens frågor var utformade 
utefter ett vardagligt språk. Detta för att inte i onödan ”färga” respondentens svar med 
en ”högskolevokabulär” (Kylén, 1994).   

Intervjutillfällena påbörjades med ett övergripande berättande kring syftet med 
intervju. Intervjuerna genomfördes vid de tre tillfällena i avskilda utrymmen på de 
förutbestämda mötesplatserna.  Efter överenskommelse med respondenten spelades 
intervjuerna in med hjälp av en portabel bandspelare. Detta för att i rollen som 
intervjuare inte behöva vara upptagen av att anteckna och samtidigt kunna låta 
respondenten samtala i den takt som passade denne. Det var även en fördel för att sedan 
kunna bearbeta intervjun (Trost, 2007), det vill säga vid transkriberingen. Detta genom 
att kunna sitta och lyssna på vad som sagt under intervjun i lugn och ro. 

Intervjuerna inleddes med mer övergripande frågor kring den vandrande skolbussen. 
Detta för att sedan gå över på frågor som berör attityder gällande fenomenet. 
Respondenterna tilläts berätta fritt under intervjuerna i en samtalsliknande form där 
respondenternas svar tilläts styra hur uppföljning av svaren blev. Det innebar att 
frågornas ordningsföljd och samtalets fokus varierade då tiden som upptagits till en 
frågeställning skiljt sig mellan de olika respondenterna. Men med observation för om 
respondenten började bli för utsvävande, styra tillbaka denne tillbaka till 
ursprungsfrågan. Detta för att inte komma bort från ämne då respondenterna själva 
under intervjuerna förde in teman i samtalet som inte ingick i intervjuguiden. 
Intervjuerna tog cirka 30-45 minuter att genomföra med varje respondent. 

4.3 Databearbetning 

Då intervju är en ifrågasatt datainsamlingsmetod, menar Lantz (2007) att man bör 
belysa frågan om självrapportering är tillförlitlig eller ej. Innebörden av insamlade data 
utgörs av utsagor, som intervjuns frågor berör. Utsagorna blir i och med detta föremål 
för analys och vidare tolkning, som utgör underlaget för det slutsatser som slutligen dras 
(ibid.). Vidare menar Lantz (2007) att varje människa har en unik möjlighet att 
observera och själv förmedla kunskap, en information som annars ses som 
svårtillgänglig. 

Efter genomförda intervjuer transkriberades materialet. Det inspelade materialet 
lyssnades av i ett enskilt rum och antecknades ner i ett dokument. Detta resulterade i tre 
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texter, utefter vardera intervju. Dessa texter låg sedan till grunden för den process som 
sedan texttolkning innebär, vilket beskrivs under rubriken Teori.  

Krag (1997) menar att då redigering av insamlat material sker bör detta ses som en 
kreativ process. En process som handlar om att utifrån en fråga, få ihop olika delar med 
varandra. Ett bra grundmaterial är nödvändigt men inte en tillräcklig betingelse för ett 
bra slutresultat. Under redigeringsarbetet formas råmaterialet till en sammanhängande 
struktur, allt för att meningen och budskapet ska bli tydligt. Redigering av material 
handlar främst om att ta fram det material som är ämnat för studien (Krag, 1997).   

Vidare under rubriken Teori ges en beskrivning av hur tillvägagångssättet av 
transkriberingen var och hur detta blev det befintliga resultatet. 

4.4 Frågornas utformning 

Öppna och slutna frågor användes under intervjuerna, detta för att få en variation under 
intervjun. Syftet var även att ge utrymme till smala och breda perspektiv kring ämnet. 
Under intervjuerna ställdes stundtals flera frågor på en gång. Detta med anledningen av 
att stundtals lätta upp den tyngre frågan som ställdes. Då denna skulle kännas mer 
generell (Krag, 1997). 

Upprepning och omformulering gjordes även av vissa frågor, då respondenten redan 
svarat på den kommande frågan. För att komma djupare så omformulerades den 
kommande frågan, vilket även kunde uppfattas som en upprepning. Vilket Krag (1997) 
menar bör göras. För att få fram väsentliga svar. En upprepning kunde även göras då 
respondenten gav svar som inte berörde frågan som ställdes, enligt bedömning av mig 
som intervjuare. Då det uppfattades som att respondenten inte förstod frågan och att 
valet då föll på att ställa om frågan igen eller omformulera den (ibid.). 

4.5 Avgränsningar i val av respondenter 

De avgränsningar som gjordes var i valet att intervjua vuxna, som på något sätt haft en 
relation till just denna vandrande skolbuss. Som tidigare nämndes valdes det i ett tidigt 
skede bort att intervjua barn. Anledningen att inte göra en studie med barn som 
respondenter var att barns tempo och uttrycksformer är ofta svårt för vuxna att tolka 
(Krag, 1997). Krag (1997) menar att grunden för att göra intervjuer med barn är att den 
vuxne intervjuaren satt sig in i de förhållanden som berör barns språkliga och mentala 
utveckling. Det är då svårt att tänka sig en rationell utveckling av samhället om känslan 
för hur andra har det inte infunnit sig i utvecklingsstadiet. Vidare syftar Krag (1997) på 
att det inom samhällsforskning har varit svårt att tolka barns attityder och verklighet. 
Då den inblick som en intervju kan ge i en annan människas liv och levernes är av 
betydelse av dennes allmänna uppfattning om vad som händer i samhället. Vilket kan 
liknas med den syn som finns inom hermeneutiken. Att utifrån sig själv komma tolka och 
förstå andra människors mening.  
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4.6 Forskningsansats 

Hermeneutik är läran om läsning och tolkning och där av grunden i valet av 
forskningsansats och teori till denna uppsats. Detta för att använda denna ansats i min 
tolkning av respondenternas utsagor. Valet att presentera den valda forskningsansatsen 
innan vald teori grundar sig i att teorin speglar ansatsens innebörd(www.ne.se). 

Inom teologi, rättsvetenskap och klassisk filologi har hermeneutik uppfattats som ett 
antal regler som gör det möjligt att tolka en text på bästa möjliga sätt. Vidare finns 
åtanken om att varje tolkning är förankrad i och är beroende av uttolkarens 
livssituation. Tolkning är med andra ord kontextuellt färgad, det vill säga beroende av 
det sociala, historiska och ideologiska miljön som uttolkaren lever i (Vikström 2005).  

Vikström (2005) menar att ingen författare skapar ur intet, då skapandet sker i en 
situation som människan inte har producerat själv. Detta eftersom människan är 
inplacerad i ett sammanhang som förser denne med ett språk, värderingar och 
verklighetsuppfattning. Vikström (2005) menar även att det i en undersökning är 
oundvikligt att somliga val som görs som inte påverkas utav forskningsuppgiften, 
materialet, infallsvinkarna och tolkningsmetoden.  

Inom hermeneutiken finns en rad olika filosofer som alla har sin syn på att se 
hermeneutiken och dess infallsvinklar och tolkningsprocesser. En av dessa var Gadamer, 
och hans syn på tolkningen liknade han vid cirklar – där av Förståelsens cirkel (ibid.). 

4.6.1 Förståelsens cirkel 

 

Fig. 2, Alvesson & Sköldberg (2002). sid.116 

Gadamer menar att det vid tolkning, analysering och värdering är av betydelse att ta in 
flertalet aspekter. I denna cirkel skådas forskning på sådant vis att det sker en ständig 
rörelse mellan delen och helheten (Gilje, 2006).  

http://www.ne.se/
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Fig. 3, Alvesson & Sköldberg (2002). sid.174 

 

En vidareutveckling av tanken med delen och helheten visas i modellen ovan. Här påvisas 
hur helheten tolkning är beroende av hur delarna tolkas, det vill säga att inget kan tolkas 
utan dess kontext. Syftet med denna teori är att påvisa den strävan som finns, strävan att 
svara på frågan utifrån att ta del av delarna för att sedan se en tolkad helhet. I denna 
uppsats fylls denna modellens verkan genom att använda denna till att se 
respondenternas mening som de lägger in i fenomenet (Gilje, 2006). 

Vidare i uppsatsen kommer val av perspektiv inför tolkningsprocessen att beskrivas, 
detta genom valet av teori vars grund ligger i hermeneutikens förståelsecirklar som hela 
tiden cirkulerar för att komma vidare i tolkningen. Den metod som användes i 
tolkningsprocessen ses som en cirkelrörelse som går till en vidaretolkning (ibid.). 

4.7 Teori 

I tolkningarna av texterna, det vill säga de texter som framkom genom transkriberingen, 
ses teorin här vara sammankopplad med tillvägagångssättet i tolkningsprocessen, de tre 
läsningarnas upplägg. Tillvägagångssättet beskrivs nedan: 

   Första läsningen 
Vid första läsningen lästes en text åt gången och under tiden registrerades tolkningarna 
och tankarna som uppkom. Under vardera läsning gjordes tre listor:  

• Anteckningar över de tolkningar som uppkom. 
• Stödordslista, med ord som ansågs vara intressanta för undersökningen. 
• En lista med egna tankar som uppkom kring ämnet. 
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När samtliga texter var lästa gjordes en sammanställning av anteckningarna, stödorden 
och de egna tankarna. Detta för att få fram likheter och skillnader mellan texterna. Syftet 
var att kartlägga vilka tolkningar som uppkom i samband med den första läsningen. Ett 
dokument sammanställdes utefter samtliga listors innehåll.   

   Andra läsningen 
Syftet med den andra läsningen var att detta skulle resultera i nya tolkningar, då 
samtliga texter lästes en åt gången.  Anteckningar fördes under tiden och då i form utav: 

• Anteckningar av de tolkningar som uppkom. 
• Egna tankar markerades med en röd penna i samma dokument som 

anteckningarna. 

Syftet med att skriva upp tolkningar och tankar i samma dokument var för att separera 
tolkning och tanke, men ändå ha dessa i samma dokument. I och med detta utmanas 
tolkningen att ta ställning i vad som är en tolkning utefter texten och vad som är egna 
känslomässiga tankar ställda mot texten. 

 
   Tredje läsningen 
Vid den tredje läsningen lästes samtliga texter efter varandra utan att något antecknades 
under själva läsningen. När samtliga texter var lästa antecknades listor över det som i 
helhet ansågs beröra ämnet och detta i form av: 
 

• Anteckningar av de tolkningar som uppkom. 
• Stödordslista, med ord som ansågs som intressanta för det undersökningen. 
• En lista med egna tankar som uppkom kring ämnet. 

Teorin i denna uppsats används här som ett analysinstrument, det vill säga de glasögon 
som användes vid tolkningen av det empiriska materialet. Det som sedan framkom 
genom tolkningsprocessen är det som kommer att kopplas till Bakgrunden. 

Syftet med denna teori är att belysa hermeneutikens centrala begrepp: förståelse, 
förklaring och tolkning, vilket illustreras i Fig.3 nedan.  Även att detta symboliserar det 
som Förståelsens cirkel innefattar (Fig.1 & Fig.2). Att använda tolkning som gestaltning 
handlar om att beskriva eller belysa ett fenomen. Där tolkning ses som en benämning 
vid slutsats, förklaringar och förståelse. Där förförståelsen vägleder förståelsen och 
förklaringen i tolkningsarbetet, samtidigt som förförståelsen utvecklas av dem          
(Falk, 1999). 
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Fig. 4, Falk (1999). sid.42 

 

Falk (1999) menar att den förförståelse som infinns i en tolkningsprocess är de 
attityder, erfarenheter och kunskaper som en människa bär med sig. Förförståelsen är 
utgångspunkten i tolkningsprocessen då denna är en förutsättning för att få förståelsen 
och beröra de mer eller mindre medvetna föreställningar som människor har om andra 
människor, händelser och ting. Förförståelsens meningsfullhet visas genom människors 
uppfattningar som världen är och är på så vis ofrånkomlig i all tolkning (ibid.). 

Vidare beskriver Falk (1999) förförståelsen som något som avgör vad det är som en 
människa uppfattar och reagerar på, när något uppmärksammas. Begreppet 
förförståelse kan förtydligas när ordet fördom används i samma sammanhang då 
Gadamer menare, enligt Falk (1999), att fördomar är människans tendens att förstå och 
ta ställning till något innan detta undersökts.  

Detta nämndes även tidigare i beskrivningen av forskningsansatsen, men här ses det 
som ett förtydligande. Att trycka på innebörden av människans verkningshistoriska 
ökar medvetandet, det vill säga hur människan är impregnerad av sin historia och nuet 
(ibid.) Vår historia får oss att förstå och tolka världen på ett sätt och genom den 
hermeneutiska tolkningsprocessen kan människans förförståelse och fördomar visas 
och därmed bli medvetna om sin verkningshistoria (Falk, 1999). Detta kan leda vidare 
och kopplas samma med etniska ställningsstaganden, då varje människas tanke ska 
behandlas med respekt. 
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4.8 Etiska förhållningssätt 

Merriam (1994) menar att etiska frågor blir aktuella vid två tidpunkter. Under 
insamlingen av material vid en intervju och när resultaten publiceras. Intervju som 
metod kan medföra etiska problem då intervjuer medför både för- och nackdelar för 
respondenterna. Detta är oavsett om frågorna är välstrukturerade och i förväg bestämda 
eller om frågorna som används är mer ostrukturerade och öppna (ibid.). Vid en intervju 
går det inte heller att vara fullständigt anonym, då dessa i regel genomförs ansikte mot 
ansikte (Cohen, Manion, & Morrison, 2007). 

Vidare ska även det färdiga intervjumaterialet presenteras för respondenterna. I och 
med att respondenterna godkänner deltagande i undersökningen, innebär det inte att 
intervjuaren är befriad från sitt moraliska ansvar för eventuellt obehag som intervjun 
kan medföra för respondenten, då uppsatsen publiceras (Krag, 1997). 

Denna undersökning har utförts enligt Vetenskapsrådets principer, inom humanistisk- 
samhällsvetenskapliga forskningsrådestetiska regler (2004) och de fyra huvudkraven 
har tillgodosetts genom följande krav: 

Informationskravet bejakades genom att respondenterna kontaktades i god tid före 
intervjutillfället och informerades om syftet och önskan om att få komma och intervjua. 
Samt att det nämndes att resultatet skulle komma att redovisas i en C-uppsats i 
pedagogik och vart uppsatsen kommer att publiceras. Som det nämndes tidigare 
skickades missiv ut per post till samtliga respondenter, se Bilaga 2         
(Vetenskapsrådet, 2004). 

Respondenterna bekräftade informationen om att det är frivilligt att ställa upp, inför 
mötet då intervjuerna skulle äga rum. Godkännande gavs av respondenterna att spela in 
intervjuerna på band. Genom detta kan samtyckeskravet anses vara uppfyllt (ibid.). 

Respondenterna benämns inte vid namn eller kön, vilket innebär att det inte går att 
förutse respondenternas egentliga person. Detta för att stärka anonymiteten och för att 
uppfylla konfidentialitetskravet. Respondenterna informerades även om att materialet 
kommer att förstöras. Bandinspelningarna under intervjun användes endast av 
författaren som gjorde undersökningen, samt att angiven handledare har tillgång till 
materialet (Vetenskapsrådet, 2004). 

Respondenterna informerades om att det skriftliga materialet ämnas användas i 
uppsatsen och publicerats genom DiVA – Digitala Vetenskapliga Arkivet   
(www.diva-portal.org), detta enligt nyttjandekravet. Respondenterna informerades även 
att de kommer att få ta del av slutprodukten (ibid.). 
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4.9 Reliabilitet och validitet  

Reliabilitet och validitets som vara och icke vara som en rubrik i denna uppsats är något 
som diskuterats och ifrågasatts under uppsatsskrivandets gång. Då reliabiliteten är ett 
mått på i vilken utsträckning ett resultat skulle kunna bli detsamma vid ett 
genomförande av samma undersökning, vid ett senare tillfälle, anses detta vara värt att 
nämna (Bryman, 2002). 

Bryman (2002) menar att trots att begreppet reliabilitet i grunden är skapat för att 
användas vid en kvantitativ ansats, så kan det likväl finnas i åtanke vid genomförandet 
av en kvalitativ studie. Då Bryman (2002) menar att reliabiliteten är av betydelse vid 
kvalitativa intervjuer, trots att det kan vara svårare att här bedöma grad av reliabilitet. 
Den problematik som uppstår gör det svårt att genomföra exakt samma undersökning 
med den metoden som använts i denna uppsats (Bryman, 2002).  

Vid tillvägagångssättet av de tre intervjuerna utfördes dessa så likvärdigt som det gick. 
Metod och i val av tillvägagångssätt i valet av respondenter ska i och med detta vara 
möjligt att göra om, vid en liknande studie. Problem kan dock uppstå när 
datainsamlingen ska bearbetas och analyseras då författare kan tolka svar på olika sätt. 
Men detta kan även vara till fördel, då människor göra olika tolkningar och på så vis få 
fram nya resultat (ibid.). 

Validiteten i denna uppsats stärks då det ansetts relevant att intervjua de respondenter 
som deltagit, för att besvara forskningsfrågan (www.ne.se). Respondenterna i denna 
studie är insatta i den situation som ämnats undersöka vilket är en betydande faktor när 
det handlar om att mäta det som är ämnat att mäta. Då jag anser, i likhet med Bryman 
(2002), att undersökningens resultat stämmer överens med respondenternas verklighet 
vilket ökar trovärdigheten och validiteten för undersökningen. Det är även av betydelse 
att belysa att jag som undersökare ska ha ett granskande synsätt på det som 
framkommer av intervjuerna. Detta för att det ska gå att följa resonemanget i processen, 
som jag som undersökare för i uppsatsen (Bryman, 2002). 

 

 

 

 

 

 

http://www.ne.se/
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5. Berättelser 

Efter samtliga läsningar och tolkningar arbetades tematiserade berättelser fram. Dessa 
illustrerar återkommande anledningarna till varför så få barn gick med den vandrande 
skolbussen i Eskilstuna. De ord och meningar som är kursiverade i berättelsernas är inte 
citat, utan finns där för att klargöra anledningarna till det låga deltagandet.  

5.1 Berättelse om föräldrarna 

Respondenterna förkunnade den trygghet som både förälder och barn känner med 
fenomenet, den vandrande skolbussen, då trygghet belystes genom dess innebörd. Det 
vill säga att barnen får gå tillsammans med en vuxen till och från skolan. Samt att detta 
bör ses som en förmån, i och med att den faktiska skolvägen inte anses vara trafiksäker. 
Vidare belystes även detta som ett projekt som skapar förutsättningar för att generera i 
kontaktnät mellan familjer och känna delaktighet samt bidra till en känsla av 
samhörighet i ett bostadsområde. 

Det låga deltagarantalet förklaras med att det är föräldrar som i grunden bromsar sina 
barn att delta. Respondenterna menar att det grundas i föräldrars inflytande på sina 
egna barn, då värderingar hemifrån speglas i barnets deltagande eller icke deltagande i 
den vandrande skolbussen. Vidare skildrar respondenterna en bild av att föräldrarna 
inte vill tvinga sina barn att gå med den vandrande skolbussen vilket respondenterna 
vidare antyder grundas i något som föräldrarna säger, mest för att flytta över 
beslutsrollen på barnet istället. Detta i utbyte mot att själv vara den förälder som tar 
ställning och avgör om barnet ska gå med eller ej. Barn får i och med detta en 
självbestämmanderoll och en ansvarsroll samt att detta i sin tur ställs mot 
föräldrarollens auktoritet vilket förminskas i detta fall, menar respondenterna. Frågan 
som uppkommer i och med detta är om föräldrarna själva anser att de inte ska vara den 
som bestämmer över sina egna barn, vem ska då göra det? Vidare ställs även frågan om 
föräldrarna gör sina barn en tjänst av att vara passiv i beslut som dessa. 

Vidare hävdar respondenterna att det gavs god information kring fenomenet och dess 
syfte, vilket de menar inte var en orsak till det låga deltagarantalet. Däremot 
framkommer det att föräldrarna inte har läst den information som gått ut, då detta ses 
som ännu ett ställningstagande. Respondenterna beskriver vidare att det är allmänt 
vedertaget att man som rollen som förälder bör ta del av denna form av information som 
berör ens barn, som ges ut av kommunen. Att detta är sådan information som bör läsas, 
samt tas ställning till. Vidare ställs även frågan, från respondenternas sida, om det inte 
finns något motkrav på föräldrarna att ta sig an den kommunala information som ges ut, 
berörande barnets skolväg. Då respondenterna menar att föräldrar ofta tycker att 
kommun ska göra åtgärder och att man i rollen av förälder då bör ta del av den 
information som ges rörande åtgärderna. Respondenten frågar sig hur intresserad man 
då är som föräldrar av det som händer i sitt barns närmiljö. 
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Tidigare nämndes förklaringen, som menar att föräldrar inte orkar ta till sig eller ens ta 
ställning till den information som samhället ger ut, vilket respondenterna antyder bör 
göras från föräldrarnas sida. Detta för att föräldrarna ska ta till sig av informationen och 
bli mer involverade och delaktiga i samhället. Respondenterna berättar om att det 
gjordes försök för att involvera föräldrarna vid starten av projektet. Då i form av att 
föräldrarna erbjöds att gå med och ta del av känslan och upplevelsen som ges av att gå 
skolvägen men att deltagandet då var lågt. 

Vidare menar respondenterna att föräldrar i dag har fullt upp med sig själv, vilket 
resulterade i att barnen i sin tur inte deltog i den vandrande skolbussen då detta ses som 
ännu ett moment för föräldrarna att ta ställning till när de har fullt upp. Anledningen till 
att föräldrarna upplever att de har fullt upp, menar respondenterna, grunda sig i att den 
vandrande skolbussen är ett moment som ska infinna sig i en situation där det redan 
råder tidsbrist. Respondenterna menar då att ett deltagande eller icke deltagande kan 
bero på familjernas livssituationer och hur deras tid fördelas. Detta menar 
respondenterna resultera i en reaktion från föräldrarnas sida, som utifrån upplevs som 
att barnen bromsas hemifrån och i och med detta inte deltar i den vandrande 
skolbussen. 

Under intervjuerna framkom även att de föräldrar vars barn deltagit är de föräldrar som 
har tagit till sig av den information som gått ut och insett de positiva effekter som den 
vandrande skolbussen medför. Samt att dessa föräldrar ser detta som ett tillfälle då 
någon annan tar deras barn till skolan på ett tryggt sätt och att dessa familjer då 
upplever att de sparar tid på morgnarna.  

Vidare tyder detta på föräldraengagemang, menar respondenterna. Ytterligare ges 
intrycket från respondenterna att det finns en förväntan på att föräldrar på ett eller 
annat sätt ska vara engagerade. Det som tillsynes ses om en omotiverad förälder här 
dras i parallell med vad som kan liknas vid en oengagerad förälder – att det inte finns 
något intresse att hjälpa till. Vidare ställdes även frågan som leder in på vad skillnaden 
är mellan ett lågt föräldraengagemang och ett dåligt föräldraengagemang. Är det ena 
förknippat med det andra i dag? Här vill respondenterna även belysa att det finns 
engagerade föräldrar som är involverade i projektet, trots att de är få. Även här ställs 
frågan om dessa föräldrar ses om mer engagerade än andra för att de är delaktiga, trots 
att detta ändå är i en liten mån. 

En av respondenterna menar att en kompetenshöjning gällande föräldraengagemang 
från föräldrars sida vore önskvärt då respondenten menar att det som berör ens barn är 
något som borde vara intressant att ta del av. Här benämns föräldraengagemang som ett 
vinnande koncept för ett projekt som detta samt att det i grund och botten handlar om 
att hjälpas åt för barnens skull.  
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Respondenterna menar att då föräldrarna fått sina önskan igenom, gällande att det 
skulle vara en anställd som skulle gå med barnen varje dag och inte att det skulle vara 
föräldrar som turades om så borde föräldrarna kunna få sitt barn att gå med. Vad är det 
då som gör att föräldrar inte ser till att barnen går med? - frågar sig respondenterna.  

Slutligen vill respondenterna att de positiva effekterna som ett deltagande i en 
vandrande skolbuss ger, bör lyftas fram mer. Hur bra det är för barnen att ta en 
promenad på morgonen innan de kommer till skolan samt att de sedan är lugnare på 
lektionerna och på så vis ta till sig mer av undervisningen. Det bör även ligga i intresse 
att belysa de miljövinster som görs med denna form av projekt, då miljöfrågor är mer 
aktuella än någonsin, menar en av respondenterna.  

5.2 Berättelse om barnen 

Vidare menar respondenterna att barnen själva och deras livssituation är en av 
anledningarna till det låga deltagandet. Respondenterna uppskattade att mellan 4-8 
barn deltog i den vandrande skolbussen, trots att denna erbjöds till betydligt fler. Åldern 
på de barn som erbjöds att gå med den vandrande skolbussen ansåg respondenterna 
vara en faktor till det låga deltagandet då de menar att konceptet vandrande skolbuss är 
mer lämpat för yngre barn, som bör ha en vuxen med sig när de går till skolan. Vidare 
förklaras detta med att då beslutet togs, gällande skolans nedläggning och kravet på 
åtgärder för transport lades fram, var de barn som detta berörde några år yngre. När 
projektet väl trädde i kraft några år senare hade barnen blivit äldre var detta var inte 
lika aktuellt för dem att delta. Respondenterna menar att barnen blivit äldre och i med 
detta kommit till en brytpunkt för att inte delta. Detta ser respondenterna som något 
som kan ha varit en orsak till att så få barn deltog i den vandrande skolbussen. Återigen 
ställdes frågan om detta beror på attityder hemifrån, samt att föräldrarna här låter sina 
barn vara äldre än vad de är.  

Respondenterna beskriver även hur de barn som inte deltagit, tycker att det är genant 
att gå med den vandrande skolbussen, samt att behöva gå i sällskap av en vuxen till och 
från skolan. Dessa barn ansåg sig själva vara för gamla för att delta vilket uttryckte sig på 
olika sätt. En del barn, menar en respondent, ska ha sagt det rakt ut, medan andra visat 
det genom sitt kroppsspråk. Hur detta skulle kunna åtgärdas ser respondenterna inget 
direkt svar på, men en lösning skulle vara att få barnen att inte uppleva det som genant 
att delta. Även implementeringen av projektet skulle möjligtvis kunna läggas upp på 
något annat sätt, menar respondenterna. 

Respondenterna ville även belysa att de barn som väl gick med den vandrande 
skolbussen fann deltagandet som givande och då i form av att det var roligt och skönt att 
gå en promenad innan skolan. En av respondenterna tror att om fler barn väl deltog 
skulle även dessa finna detta roligt och förhoppningsvis vilja gå med dagligen. 
Respondenten vill även lyfta sin uppfattning kring den glädje och gemenskap som de 
deltagande barnen kände över detta fenomen vilket respondenten menar att fler barn 
även skulle må bra av genom att delta.  
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Vidare i diskussionen rörande barnens ålder framkommer även att de yngre barnen 
anser att detta moment med att gå tillsammans med en vuxen och att anlända till skolan 
med en vuxen är genant. De yngre barnen menar att det är genant att gå och anlända till 
skolan i sällskap av en vandrande skolbuss och tillsammans med en vuxen, och att då 
göra det inför de äldre eleverna vilket de yngre eleverna påvisar att de inte är stora nog 
att gå själva. Överlag menar respondenterna att de yngre barnen känner en känsla av 
genans inför de äldre barnen. Vidare menar en av respondenterna att det inte enbart är 
deltagandet i den vandrande skolbussen som är genant, utan även att vistas bland de 
äldre eleverna och ta del av samma aktiviteter som dem vilket respondenten menar 
förkommer under olika aktiviteter, som bland annat skolan arrangerar.  

De fördelar som respondenterna är eniga om är att de barn som går med den vandrande 
skolbussen lär känna sin närmiljö och andra människor i den. Boende i ett 
bostadsområde kan i och med detta skapa nya bekantskaper och på så vis känna 
trygghet och delaktighet, vilket respondenterna ser som en återkommande faktor. Det är 
inte enbart barnen som lär känna nya människor utan även att dess föräldrar. Som i med 
detta lär känna andra föräldrar och deras barn. Respondenterna skulle vilja se att detta 
fenomen ska illustreras som en förmån för barn och deras familjer, och inte en 
belastning vid implementering av projekt som dessa. 

En annan fördel som respondenterna även vill uppmärksamma är att det fanns barn 
som gick samma väg till och från skolan som den vandrande skolbussen gjorde. Det vill 
säga att dessa barn gick själva till och från skolan. Det hände även att dessa barn gick 
tillsammans med bussen, men någon meter framför eller bakom. Det positiva i detta är 
ändå att barnen går till skolan istället för att bli skjutsade av sina föräldrar, menar 
respondenterna. Men respondenterna ser även en nackdel med detta, då de menar att 
detta är en trafikfarlig väg och att barnen inte bör gå själva. 

Nackdelar som respondenterna flertalet gånger vill trycka på är att barnen ges 
möjligheten att delta eller inte. Respondenterna menar att det borde ligga i föräldrarnas 
intresse och ansvar att känna till barnets skolväg och hur den ser ut, samt att föräldrarna 
bör ta ställning om vägen är trafiksäker eller inte. Detta genom att själva gå vägen och ta 
ställning utefter det. Vidare hävdar en av respondenterna att föräldrarna troligen skulle 
få en annan bild av den rådande situationen, om de själva gick skolvägen och utefter det 
gjorde en ny bedömning av vägens säkerhet. 

5.3 Berättelse om kommun och skola betydelse 

Respondenterna menar även att Stadsbyggnadsförvaltningen och skolas roll borde ha 
tagit en större plats gemensamt. Som tidigare nämndes i uppsatsen, var skolan aktivt 
deltagande i flera moment vid uppstartandet av projektet samt att de hjälpte till vid 
sjukdom, men att det ändå inte var tillräckligt i den mån som respondenterna skulle 
vilja. Respondenterna menade att ett vinnande koncept skulle ha varit att involvera 
skolan i detta fenomen. Eventuellt att man vid uppstartandet av ett projekt som detta 
skulle koppla samman detta med undervisningen i skolan.  
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På så vis implementeras vandrande skolbuss för barn och deras familjer genom skolan. 
Vidare ställdes frågan, från respondenternas sida, hur stor del av den undervisning som 
bedrivs i dag, berör trafikvett och om det finns med i verksamma läroplaner. 

Ytterligare diskuterades även en önskan om skolans involvering, där respondenterna då 
menar att man genom skolan skulle kunna trycka på attityder. Så som att: …så här gör vi 
på den här skolan och vår vision är att alla bör delta i möjligaste mån… Då 
respondenterna menar att vissa föräldrar förhoppningsvis skulle ta projekt som dessa 
på större allvar, om det kom från skolans sida. Eventuellt att göra det till ett 
obligatorium från skolans sida, menar en av respondenterna. 

Respondenterna lyfter även fram att det finns för- och nackdelar med att det ges fler 
förslag från kommunens sida. En av respondenterna förklarar att kommunen även 
erbjuder busskort till barn som även skulle kunna delta i den vandrande skolbussen. 
Respondenten menar att det här ges två alternativ och att busskortsalternativet tillsynes 
är det som lockar mest att använda sig av, även om det tar betydligt längre tid att ta sig 
till skolan med buss för de flesta barnen, än om de skulle gå till skolan. Respondenten 
ställer sig då frågan om det är upp till barnen att bestämma vilket alternativ som är bäst 
eller för föräldrarna att göra det. Vidare menar respondenten att detta känns 
motsägelsefullt, att erbjuda båda alternativen från kommunens sida, särskilt om man 
från kommunens sida vill satsa på ett projekt som detta eller om det mest handlar om att 
ge flertalet alternativ.  

Respondenterna menar även att det borde finnas ett större intresse för samarbete, då 
det bör ligga i skolans intresse att minska den farliga trafiken som finns runt skolgården, 
vilket respondenterna menar är följden av stressade föräldrar som kör runt i sina bilar 
på morgonen i skolans område. Genom att involvera både skolan och kommunen, det vill 
säga, skolans personal samt föräldrarna skulle detta bidra till en känsla av delaktighet 
och vilja till engagemang, hävdar respondenterna. 

Respondenterna lyfter även fram att de hade velat se att kommunen skulle ha kämpat 
mer för att få fenomenet att fungera. 

5.4 Berättelse om trafikens inverkan 

Samtliga respondenter är på det klara med att den i dag befintliga vägen är orimlig att 
byggas om och i med det blir trafiksäkrare. Det skulle kosta pengar och en 
ombyggnation leder inte alltid till ett ultimat resultat, menar respondenterna, efter att 
ha tagit del av sådan information som tyder på det. De åtgärder som anses vara rimliga 
är att barnen skulle gå en längre omväg till skolan, för att transporten ska komma att 
upplevas som säkrare, menar respondenterna. 

Återigen tas diskussion kring trafikvett upp, förknippat med trafikfara. En kombination 
mellan den rådande trafiksituationen runt skolgården samt barnens okunskap gällande 
trafik, ses här som en faktor som förvärrar situationen.  
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Även föräldrars trafikvett och kunnande, ställt mot deras okunskap i stressade 
situationer, lyfts här fram av respondenterna. Kan det vara så att det är föräldrarna i sig 
som är den största trafikfaran? – frågar sig respondenterna.  

Den okunskap som finns hos föräldrarna gällande trafik lyfts även fram som en 
anledning gällande innebörden av att delta i en vandrande skolbuss. Respondenterna tar 
på nytt upp problemet med att det är flertalet föräldrar som själva inte gått den utsatta 
vägen för bussturen. Respondenterna belyste återigen det icke aktiva engagemanget. 
Samt att föräldrar i varje fall bör sätta sig in i och känna meningen med det, innan de 
dömer bort erbjudandet, menar respondenterna.  

Det finns även en okunskap hos barnen inom trafikvett, menar respondenterna. Detta 
ses som en bestående faktor, som lyfts fram gång på gång. De menar att detta är något 
som både skola och föräldrar bör ta ansvar för. Inte bara att lära ut, utan även att 
fullfölja lärandet. Detta genom att kontrollera att barnen har lärt sig något samt kan 
praktisera detta i trafiken. En bredare trafikundervisning överlag bör finnas i skolan, 
menar respondenterna.  

5.5 Berättelse kring attityder 

Som det nämndes tidigare är det föräldrarnas egna attityder som förs över på barnen, då 
respondenterna syftar till att barnens attityder till den vandrande skolbussen kommer 
hemifrån, vilket resulterat i det låga deltagandet. Respondenterna menar att föräldrarna 
diskuterar vad som är bra utifrån sitt perspektiv, och att det sedan resulterar i barnets 
deltagande eller icke deltagande. Vidare beskrivs detta även som ett återkommande 
problem då detta upprepas inom flertalet områden som berör barns uppväxt och miljö i 
allmänhet, menar respondenterna.  

Vidare diskuteras även ansvarfrågan där respondenterna menar att om föräldrarna inte 
tar ansvar för sina barn när det gäller uppfostran och attityder – vem ska då göra det? 

I detta fall gällande den vandrande skolbussen och ansvarsfrågan, menar 
respondenterna att vissa föräldrar anser att de tar sitt ansvar genom att skjutsa sina 
barn till skolan istället för att låta dem gå eller cykla. Respondenterna menar att 
föräldrarna då känner att de i alla fall har gjort någonting. Föräldrarna känner att de då 
fyller en funktion, samt att de uppfyller sin egen definition av att ta sitt ansvar i rollen 
som förälder. 

Respondenterna ville även lyfta fram att det inom Eskilstuna kommun finns stadsdelar, 
och i och med detta olika socialstrukturer. Vid uppstartandet av ett projekt som detta, 
menar respondenterna, att man vid implementeringen bör se över hur man på bästa sätt 
bemöter de människor som finns i de olika stadsdelarna. Detta för att de människor som 
lever i miljön ska få förutsättningarna att känna delaktighet och mening med fenomenet 
samt för att möta människan där den är och att få denne att känna sig sedd och hörd. 
Detta menar respondenterna även är viktigt när barnen ska få ta del av informationen. 
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Informationen anpassas efter barnen, så de kan ta emot den och förstå vad detta 
fenomen innebär. 

Vidare diskuteras även barnets eget ansvar samt att detta bör stärkas genom att barnen 
får bättre trafikvett, genom undervisning där barnen lär sig att själva ta ansvar i trafiken, 
utefter egen förmåga, och förhoppningsvis få en större inblick för vad som är en farlig 
situation i trafiken. Respondenterna menar att om barnen lär sig om trafikvett skapas en 
större mening för dem att visats i trafiken och denna miljö kan komma att upplevas som 
mindre trafikfarlig i och med att barnen har kunskap om den. Detta menar en av 
respondenterna skulle vara av betydelse, då det skulle kunna uppstå situationer med en 
vandrande skolbuss som skulle kunna ses som trafikfarliga. Till exempel att en grupp 
med för många barn skulle kunna ses som en trafikfara. Respondenterna menar även att 
man bör tala om för barn vad som gäller i olika trafiksituationer och att barnen här själv 
ska ta ansvar för att exempelvis se sig om ordentligt innan de går över vägen.  Vidare 
beskriver respondenterna att det kan vara svårt för den som är chaufför för den 
vandrande skolbussen att ha full uppsyn över alla barn samtidigt, och att barnen då bör 
ta sitt eget ansvar.  

I diskussionerna kring eventuella brister i hur information gått ut och att detta skulle 
kunna vara anledningen till det låga deltagandet, menar respondenterna att det har gått 
ut bra information och i god omfattning. Men respondenterna anser även att 
informationsutgivaren bör kontrollera om föräldrarna har förstått informationen och 
dess innebörd. Detta för att det inte ska bli några missförstånd och för att möjliggöra ett 
projekt som detta som bygger på samarbete, delaktighet och ansvar. 

Respondenterna frågar sig även om det kan vara synen på den vandrande skolbussen 
som någonting som erbjöds. Men som den vandrande skolbussen sen upplevdes som 
något som det inte blev så mycket av sen. Vidare nämns även betydelsen av tidpunkten 
för etableringen av detta projekt. Eventuellt att tiden inte var den rätta och möjligen att 
föräldrarna inte var mogna att ta sig an ett projekt och dess betydelse, som en vandrande 
skolbuss innebär. Vilket respondenterna menar vara av betydelse, detta för att 
föräldrarna ska kunna känna en mening med att detta projekt genomförs.  

I vidare diskussion uppkom frågan gällande nedläggningen av skolan, om detta ska haft 
någon påverkan på föräldrarnas attityder till projektet med den vandrande skolbussen. 
Detta menar respondenterna att de inte känt av, att nedläggningen skulle haft någon 
betydelse, inte i någon större grad. Möjligen att det finns undermedvetet i tanken hos 
föräldrarna, menar en respondent. Vidare menar respondenterna att det som ligger 
undermedvetet skulle kunna vara grunden för de attityder som finns hos föräldrarna, 
som sedan resulterade i projektets fram- och motgångar. 
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6. Tolkning 

I denna uppsats uppfyller Tolkning funktionen av en sammanfattning för uppsatsens 
slutliga resultat. Som författare ser jag denna tolkning som ett sammandrag av det som 
tidigare nämnts i inledningen, för att sedan koppla samman det med berättelserna med det 
som stod i bakgrunden. 

I inledningen av denna uppsats berättades det att människan genom tiderna har haft 
behovet av att förflytta sig samt att dagens samhälle alltmer utformas till en miljö som 
gynnar bilismen, med bekostnad på gång och cykel möjligheter (Faskunger, 2008). 
Samtidigt som Faskunger (2008) även påpekar att det på senare år har börjats 
diskuteras kring tillgänglighet, säkerhet och trygghet för fotgängare och cyklister och att 
detta har fått större fokus. Dock håller Faskunger (2006) fast vid att det bör göras 
åtgärder, då samhällsutvecklingen har medfört att flertalet former av fysisk aktivitet har 
förskjutits från vardagen till fritiden (Schäfer & Faskunger, 2006). Detta vill han påpeka 
genom att lyfta fram att barns transporter inte endast är ett sätt att röra sig mellan 
målpunkter utan även tillfälle för lek, rekreation och samvaro med andra barn. 

Vidare i Bakgrunden av denna uppsats ville jag som författare uppmärksamma den tro 
som Malmberg (2004) påvisar. Tron om att stora delar av dagens barn och ungdomar 
cyklar eller går själva till och från skolan då det egentligen visar på en ökad trend som 
säger att dagens barn och ungdomar istället blir skjutsade av sina föräldrar i allt större 
utsträckning (ibid.). I grunden ligger flertalet undersökningar som gjorts under de 
senaste decennierna som påvisar en tendens av ökad andelen barn som får skjuts till och 
från skolan (Parisi & Hondorp, 2005). Vidare ges förklaringen till att det ökade 
skjutsandet beror på brister i trafiksäkerheten för fotgängare (Zaccari, 2002), samt den 
ökande trafikmängder utanför skolor (NTF, 2007). Collins & Kearns (2005) menar att 
det ironiskt nog är det ökade skjutsandet som är orsaken till att trafiksituationerna 
utanför skolorna har förvärras vilket leder till att ännu fler föräldrar väljer att skjutsa 
sina barn. För att bryta denna trend introducerades fenomenet vandrande skobussar 
(Daryani, 2007) runt om i Sverige . 

Det jag kan tycka mig se i resultatet är att en av de ständigt återkommande faktorerna i 
resultatet är barnens föräldrar. Då resultatet speglar betydelsen av föräldrarnas ansvar 
mot sina egna barn, innebörden av ett föräldraengagemang samt föräldrarnas egna 
attityder. Jag ser i och med detta att dessa tre komponenter är bidragande orsaker till 
varför få barn gick med den vandrande skolbussen i Eskilstuna. 
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I och med detta kan jag hålla med i Johanssons (2008) resonemang, där Johansson 
belyser svårigheten med att föräldrar inte alltid har klart för sig vilken roll de har i en 
konstellation. Detta kan jag tycka mig se vara en bidragande orsak, kopplat till det låga 
deltagandet då jag syftar på att föräldrarna till barnen anser att de inte har haft någon 
stor roll i fenomenet. Men jag anser att de har haft det. Då jag ser det som föräldrarnas 
ansvar att motivera barnen till att delta i den vandrade skolbussen. 

Jag kan även tycka mig se att det från kommunens sida finns förväntningar på att 
föräldrarna ska ställa upp och ta sitt ansvar. Att det från kommunens sida finns en 
förutfattad mening om att bakom varje barn finns det minst en förälder som 
representerar detta barn och det är den föräldern som ska motivera barnet att delta i 
den vandrande skolbussen. I sådana fall är det förälderns roll att motivera sitt eget barn 
att delta i någonting som föräldern själv tillsynes inte har rätt attityd till. Om jag då 
försöker att se ur föräldrarnas synvinkel: Hur går man tillväga i att motivera sitt barn till 
att delta i en förändringsprocess, om man själv inte har rätt attityd till förändringen? 

Vidare anser jag att större delar av resultatet genomsyras av attityder, då jag tycker mig 
kunna se föräldrarnas attityder, genom vad respondenterna förkunnat i intervjuerna. Jag 
utgår från att attityder är något som byggts upp av människors egna erfarenheter och 
dess inställningar till saker och ting (www.ne.se) vilket resulterar i vilken attityd en 
människa får och sedan ställer mot det den möter i livet. 

Vidare kan resultatet tillsynes handla om att det gäller att först förändra attityderna hos 
föräldrarna för att sedan kunna överföra detta på barnen. Men är det verkligen så enkelt 
att förändra en attityd till ett projekt som detta, på sådan kort tid? Då innebörden av att 
förändra en attityd kan ta längre tid än under den tid som nu fanns, det vill säga under 
en termin. Samt att detta berör flera människors attityder och att jag med det menar att 
det tar olika lång tid för människor att förändra en attityd. Men utefter vad 
respondenterna förkunnade, skulle ett samarbete med skolan eventuellt ha varit det 
som haft betydelse för vilken attityd föräldrarna hade haft inför ett samarbete och ett 
fenomen som detta vilket går att koppla samman med den undersökning som jag har 
gjort. 

För att koppla an till förändring av attityder samt ponera att om föräldrarnas attityder 
inte var detsamma vid nedläggningen av skolan som de var då, kan jag ändå se en 
problematik i föräldrarnas svårighet till att motivera sina barn. Då jag grundar min 
tanke i tidigare forskning (Bellows-Riecken & Rhodes, 2008), som påvisar att föräldrar 
har en central roll gällande utvecklingen av de fysiskt aktiva beteendemönster som finns 
hos barn. 
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Samt att jag ser en tendens att denna utveckling kan komma att hämmas hos barnen, om 
inte föräldrar involverar sina barn i att delta i fysiska aktiviteter, då följderna av 
föräldrars attityder och beslut i och med detta går ut över barnens utveckling. Vidare 
menar Gustafson & Rhodes (2006) att föräldrars stöd har betydelse för barns fysiska 
aktivitet, samt att man i rollen som förälder inte bara ska se till sig själv, utan vad det är 
som gynnar barnets hälsa. 

Om man ställer detta mot det ansvar som i dag ställer omfattade krav på 
ansvarstaganden och personliga val inom olika livsområden, vilket Kjellström (2005) 
tog upp. Hon menade att individen bör ta ansvar för sin hälsa och den centrala 
betydelsen för att ha en hälsosam livsstil samt att ha förmågan att balansera den egna 
och andras behov till en god hälsa, vilket jag kan se kopplingar till i resultatet. Jag menar 
att resultatet påvisar att föräldrarna inte har förmågan att balansera sina egna och 
barnets behov. Detta går även att koppla samman med Kjellströms (2005) hypotes, den 
om ohälsa i dagens samhälle. Där hon ställde frågan om delar av den stress och ohälsa 
som människor upplever i dag vara en konsekvens av en mental oförmåga att hantera 
livets krav? Resultatet av denna uppsats kan jag tycka svarar på hennes fråga till viss del. 

Detta går även att koppla samman med innebörden av KASAM – känsla av sammanhang. 
Då Antonovsky (2005) menar att för att en människa ska kunna hantera sin situation på 
ett framgångsrikt sätt är det viktigt att de tre komponenter, begriplighet, hanterbarhet 
och meningsfullhet är i balans. Om inte föräldrarna känner balansen, går detta ut över 
barnen. Men samtidigt trycker Antonovsky (2005) även på att alla människor inte har 
syn på vad som värderas i livet. Den fråga jag då ställer mig är om det i detta fall kan ses 
som ännu ett svar på frågan om det låga deltagandet – hur högt värderar föräldrarna 
denna typ av fenomen? Eller är det en förutfattad mening från samhällets sida att man 
som förälder ska värdera ett fenomen som detta högt? Vidare kan jag även se 
förklaringar till varför vissa föräldrar inte ser detta fenomen som betydelsefullt, då 
Kegan (1982) menar att människor tolkar och skapar mening på olika sätt och i en viss 
ordning. Om detta stämmer överens med hur föräldrarnas egentligen känner inför 
fenomenet, kan detta förklara det tillsynes låga föräldraengagemang som finns? 
Eventuellt att föräldrarnas KASAM inför fenomenet vara en bidragande orsak till det 
låga deltagandet.  

Mina tankegångar går även kring frågan om barnen har ett lågt KASAM inför detta 
fenomen? Som tillsynes så gjordes inga intervjuer med barn i denna undersökning, men 
tanken väcks hos mig utefter vad som framkommer av intervjuerna som gjordes med 
respondenterna. Jag syftar då till att respondenterna lyfte fram att det fanns barn som 
ansåg att det var genant att delta i den vandrande skolbussen. Men om barnen fann 
balans mellan de tre komponenterna, skulle barnen finna en mening med att delta? 
Skulle denna mening överväga allt det som kan tyckas vara genant? Skulle barnen då 
känna meningen med att vara involverad samt känna betydelsen av den delaktighet som 
den vandrande skolbussen innefattar?  
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Även i detta resonemang kan jag tycka mig se betydelsen av ett aktivt 
föräldraengagemang och innebörden av att föräldrar tar sitt ansvar.  

Som jag nämnde under Författaren så har jag i dag ingen egen känslomässig relation till 
egna barn, men jag kan tänka mig att man i rollen som förälder önskar sitt barn det 
bästa att man i rollen som förälder ska vara den som ger sitt barn möjligheten till att 
känna en känsla av sammanhang och mening med livet. Även på sådant plan att inte 
behöva känna genans över att delta i en vandrande skolbuss. 

En annan orsak som jag kan se, kopplat till föräldrars attityder, är att föräldrar i dag 
hellre skjutsar sina barn i rädsla för olika typer av överfall som sker i dagens samhälle. 
Detta var inget som det direkt berättades om under intervjuerna, men som jag kan 
känna av genom min egen tolkning av respondenternas svar. Jag kan tycka mig se att 
man i dagens samhälle, i rollen som förälder, inte kan lita på alla även om man så skulle 
vilja. Jag kan även tänka mig att en del föräldrar inte litar på andra föräldrar.  

Det som tar mindre plats i resultatet, men ändå är viktigt och en betydande del är även 
kommunen och dess roll, då jag utefter resultat ser kommunen läggas i en vågskål med 
föräldrarna på andra sidan. Där det från föräldrarnas sida finns en förutfattad mening 
om att ansvaret ligger på kommunen, att det här finns ett indirekt krav på kommunen 
som innefattar att kommunen bör lägga upp projektet på bästa möjliga sätt. Detta för att 
det sedan ska vara lätt för föräldrarna att ta sig an fenomenet, utan någon större 
ansträngning. 

Frågan jag då ställer mig är om det är detta som krävas för att detta fenomen ska få 
genomslag i en kommun som Eskilstuna. Att man vid implementeringen, samt under 
förändringsprocessen, bör ta extra hänsyn till dem som kommunen ämnat involvera, i 
detta fall föräldrarna och deras barn. Om så är fallet kan jag tycka att kommunen under 
själva förändringsprocessen skulle kunna utgå från Dahlgren & Rydberghs (1996) 
modell (se fig.1 sid.8), och i och med det se till de olika delar som bör vara involverade 
för att kunna genomföra en förändring. Jag kan tycka mig se att kommunen har tagit 
hänsyn till flertalet punkter i modellen. Något som kunnat påvisa vad som varit bra och 
dåligt under processen vilket man vid ett tidigt skede kunnat gå in och styra upp det som 
eventuellt felat. 

Det jag ser är en lägre tendens av i detta resultat, berör frågan gällande skolskjuts i 
allmänhet. Utefter vad respondenterna förkunnade känns det som att skolskjutsfrågan 
och rollfördelning är klar. Men att det ändå är här det brister då jag kan tycka mig se att 
om man såg på rollfördelning som något som även bör involvera föräldrarna. Det kan 
kännas som att föräldrarna själva anser att de inte ska ha ett ansvar utan att kommunen 
ska fixa busskort och om föräldern vill får denne gärna skjutsa sitt barn.  
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Det som skulle kunna göras är att klargöra vad som förväntas av parterna. Det vill säga 
vad föräldrarna förväntar sig från kommunen i ett sådant projekt samt att kommunen 
klargör vad som förväntas av föräldrarna då uppstartande av denna vandrande skolbuss 
uppkom utefter att kommunen lyssnat till föräldrarnas önskemål. Jag kan tycka att 
kommunen här gav ett bra alternativ utefter föräldrarnas önskan.  

Men var föräldrarna villiga att ta sig an det? Eller grundas detta i att det inte var 
obligatoriskt att gå med den vandrande skolbussen? Det jag syftar på är att man från 
kommunen sida skulle ha frågat föräldrarna om de var villiga att ta sig an förändringen 
samt ta sitt ansvar. Detta för att klargöra vad som förväntas av parterna.   

Avslutningsvis kan jag även tycka jag mig se en rädsla och ett försvar som föräldrar intar 
i dagens samhälle. I dag tror jag att föräldrar indirekt är mer vaksamma och 
misstänksamma mot samhället och de människor som rör sig inom det. Detta för att 
skydda sina barn. I kombination med att vi i dag lever och växer upp i ett samhälle där 
allt bara ska ske, där allting ska ske snabbt, helst elektronisk och utan personliga 
kontakter. Av det kan jag tycka mig se följden av ett minskat personligt intresse för 
personliga beslut, som i detta fall resulterar i att det går ut över barnen.  

Frågan jag då ställer mig är hur vi skapar trygghet och tillit till varandra i dagens 
samhälle. Skapa mening och delaktighet, genom involvering? 

Men i min roll som blivande hälsopedagog och efter tre års studier, samt utefter de 
erfarenheter som denna tid har gett mig, kan jag påstå att den vandrande skolbussen i 
Eskilstuna kommun har möjligheten att återuppstå. Jag tror att denna uppsats och av de 
tidigare erfarenheter som det tidigare genomförandet av fenomenet har gett, kan bidra 
till möjligheter att starta om detta projekt. Om man då fokuserar på att skapar mening 
och delaktighet samt involverar föräldrarna som i sin tur motiverar barnen att delta så 
kan detta projekt komma på fötter igen. 

För idén med en vandrande skolbuss anser jag vara ett vinnande koncept för många 
parter. Och jag hoppas att fenomenet kommer att slå rot på fler ställen i landet i 
framtiden. För barnen är vår framtid.   
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7. Metoddiskussion 

Då jag gjorde valet att skriva uppsatsen ensam ansåg jag ge mig själv frihet, samtidigt 
som jag gav mig själv ett större ansvar. Det vill säga att själv disponera tid samt att vara 
kritisk mot min egen text och handling vilket jag har strävat efter att vara genom hela 
mitt skrivande. Det som sedan låg till grund för att jag anser mig själv gjort ett bra jobb 
är det förarbete som gjordes. Då jag redan under sommaren 20093 tog beslutet att ta mig 
an uppdraget och att jag redan då började planera hur jag skulle lägga upp min 
undersökning och mitt skrivande. I med att jag i ett tidigt stadium satte mig in i 
situationen kunde jag relativt snabbt bestämma mig för vilken metod jag skulle använda 
för min undersökning. Jag anser även detta vara fördelaktigt när man ska skriva själv 
och att jag kom igång relativt snabbt med min uppsats.  

Det som hade kunnat göras annorlunda och tillsynes gett ett mer tillförlitigt resultat är 
att ha haft fler respondenter. Anledningen till att valet föll på att intervjua tre 
personerna var för att det var antalet på de personer som fanns i referensgruppen. Jag 
ansåg även att dessa tre personer passade in i undersökningen. Bland annat för att 
kunna svara på frågeställningen och på så vis undersöka det som var ämnat att 
undersöka (Kvale, 1997). Intervjuer med föräldrar, som inte ingick i referensgruppen, 
hade kunnat vara ett alternativ, men frågeställningen skulle då varit en annan.  Den 
frågeställning som jag använde mig av i undersökningen anser jag har besvarats och 
därmed uppfyllt syftet. 

Frågan som jag i efterhand ställer mig är om de intervjuer som gjordes räckte för att få 
en relevant bild av problemet. Det hade varit önskvärt att intervjua upp mot tio 
personer, detta för att få ett bättre underlag. Men jag anser att detta skulle vara svårt, 
beroende på tidsskäl och att jag arbetade själv samt att finna personen som skulle vilja 
ställa upp på intervju. Om de tre första som tillfrågades av respondenterna hade svara 
nej till att delta hade jag troligtvis vänt mig till föräldrar utanför referensgruppen. 

Vidare känner jag även att genomförandet av intervjuerna hade kunnat göras bättre då 
jag ser mig själv vara en oerfaren intervjuare och att erfarenhet är av betydelse under en 
intervju (Krag, 1997). Kvaliteten på intervjuerna hade kunnat vara bättre i och med 
detta, men det resultat som framkom i och med intervjuerna tror jag skulle ha blivit 
detsamma. Men att jag i min roll som intervjuare hade känt mig säkrare och kunnat 
framstå som mer professionell. 

Datainsamlingen och transkriberingen anser jag har gått rätt till, då jag tagit hänsyn till 
de etiska aspekter som finns vid hantering av data (Krag, 1997). 

 

 

                                                 
3 Se sid.2 
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Den forskningsansats som jag använt mig av anser jag har varit lämplig utefter vad som 
var ämnat att undersöka och sedan tolka. Dock kan jag se svårigheter att få ett likvärdigt 
resultat om undersökningen skulle genomföras av någon annan, i och med att vi 
människor tolkar det vi läser på olika sätt och i med detta fram olika resultat             
(Falk, 1999).  

8. Framtida forskning 

Då denna undersökning inte var särskilt stor är det önskvärt att liknande 
undersökningar rörande attityder görs i större omfång framöver. Jag syftar då på att 
eventuellt kunna intervjua samtliga involverade i ett liknande projekt. Detta för att få in 
fler synvinklar på vad anledningarna kan vara och på sådant vis kunna identifiera det 
befintliga problemet. Då jag syftar till att intervjua samtliga involverade skulle jag även 
vilja se att intervjuer gjordes med berörda barn. Detta för att kunna forska vidare inom 
vart människans attityder grundas. Om det är redan i barndomen eller om detta är en 
konstant process genom hela livet? Och kan vi redan som barn ta oss an andra attityder 
än från vår närmiljö? 

Denna typ av forskning gällande attityder anser jag vara av värde för att få fram resultat 
som kan påvisa hur en människa grundar sina värderingar. Inte bara hur föräldrar 
värderar fysiska aktiviteter riktat till sina barn utan även i ett större perspektiv. Och då 
menar jag som varför barn och ungdomar gör vissa val i tonåren som kan komma att 
påverka dem resten av livet? Samt att eventuellt se starkare samband mellan vad det är 
som gör att vissa barn tar rätt beslut eller fel beslut, enligt samhällets normer. Sådant 
som jag kan anse vara det som samhället i dag skyller på, när barn eller ungdomar tar 
felaktiga beslut.  

Utifrån min uppsats kan jag även tycka att det är intressant att göra undersökningar som 
kan bidra till förändringar och förbättringar för samhället i stort. Då jag syftar på att 
göra undersökningar som involverar trafik och barn. Detta kan jag tycka är någonting 
som större delar av befolkningen dagligen kommer i kontakt med eller berörs av. 

Det skulle även vara önskvärt att fler studier gjordes av fenomenet då jag anser att 
denna typ av projekt är betydelsefullt för dagens alltmer stillasittande barn och 
ungdomar. Tanken med en vandrande skolbuss kan säkerligen omarbetas och bli mer 
anpassad för samtliga involverade. Samt att det har kommit till min vetskap att det runt 
om i Sverige bedrivs vandrande skolbussar vars resultat har varit lyckat och att man då 
kan ta tillvara dessa erfarenheter och anpassa det till befintlig stads situation. 
Avslutningsvis anser jag att framtida forskning inom detta ämne bör bedrivas på sådant 
sätt så att syftet med undersökningen är att komma fram till resultat som sedan kan 
användas för att utveckla detta fenomen. 
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Bilaga 1 – Uppdragsbeskrivning 

Ort  
Eskilstuna  
 
Syfte  
Undersöka hur det kommer sig att så få elever går med en vandrande skolbuss som 
kommunen erbjuder eleverna.  
 
Bakgrund  
Under 2008 har elever fått en ny skolväg som inte anses trafiksäker, på grund av en 
skolas nedläggning. Föräldrar har besvarat en enkät och 89 % av föräldrarna anser att 
barnens nya skolväg inte är trafiksäker. Föräldrar anser att skolvägen är kommunens 
ansvar och kommunen har gjort åtgärder i trafikmiljön där det har varit möjligt. Det 
finns passager och sträckor där det inte har funnits möjligheter till fysiska åtgärder. 
Under hösten 2008 startade kommunen en vandrande skolbuss för dessa elever. Den 
vandrande bussen finansierades både ekonomiskt och personellt av kommunen. Under 
hösten har det varit mellan 3-7 elever per tur, morgon och eftermiddag. Hur kan det 
komma sig att det är så få elever som går med, när skolvägen i stort sett är densamma?  
 
Arbetets innehåll  
Undersöka anledningar till att barnen inte går med den vandrande skolbussen.  
 
Metod  
Det kan vara både kvantitativ och kvalitativ metod.  
 
Kontaktperson:  
Ann-Britt Hedlund, Region Mälardalen  
Tfn: 016-XXX XX  
E-post: XXXXXXXXX.XXXXXXX@vv.se 
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Bilaga 2 – Missiv 

 

 

 

 

    INFORMATIONSBREV  

Jag är en student vid högskolan i Gävle som läser vid Hälsopedagogiska programmet, och 
som avslutning på mina studier ska jag skriva en C-uppsats i pedagogik.  

Jag har fått ett uppdrag av Eskilstuna kommun, genom Ann Gustafsson, och Vägverkets 
Ann-Britt Hedlund, att undersöka varför barnen inte går med den vandrande skolbussen 
som anordnas av kommunen. 

Därför är jag intresserad och beroende av att få ta del av just dina tankar kring 
vandrande skolbussar. Jag är tacksam om du kan tänka dig att ta dig tid att delta i en 
intervjustudie.  

Intervjuerna kommer att genomföras genom ett personligt möte på Eskilstuna kommun, 
eller på annan överenskommen plats och kommer att ta cirka 45 min.  

Intervjun kommer att spelas in, din medverkan är anonym och behandlas konfidentiellt. 
Du får när som helst under intervjutillfället avbryta och välja att inte fortsätta att delta. 
Det inspelade materialet kommer inte vara möjligt att ta del av för någon annan än mig 
och min handledare. 

Om du vill ta del av resultatet kommer det att presenteras i uppsatsen och denna 
kommer att publiceras i Diva (www.diva-portal.org). 

Har du några funderingar eller frågor, går det bra att kontakta mig. Jag hör av mig inom 
kort via telefon till dig. 

Med vänliga hälsningar, Caroline Helmersson 070-XXX XX XX 

xxx07xxx@hig.se 

Handledare: XXX XXX, xxx.xxx@hig.se 

 

 

 

http://www.diva-portal.org/
mailto:xxx07xxx@hig.se
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Bilaga 3 – Intervjuguide 

Vet du vad en vandrande skolbuss är?  

Jag skulle vilja att du berättade för mig hur du kom i kontakt med den vandrande 
skolbussen och… 

Vilka erfarenheter har du av vandrande skolbuss? 

Kan du beskriva fördelar och nackdelar med en vandrande skolbuss? 

Hur tänker du kring att vissa barn går med den vandrande skolbussen och andra inte? 

Vad tror du är anledningarna/orsakerna till att barnen gick med den vandrande 
skolbussen förut? 

Skulle du vilja se att fler barn gick med den vandrande skolbussen? 

 

 

För att få fler barn att gå med den vandrande skolbussen, vad anser du skulle behövas 
göras? 

Vilka åtgärder anser du skulle behöva göras? 

 

 

Har du några tankar kring vad det är som gör att barnen inte går med den vandrande 
skolbussen?  

Har du några tankar kring den i dag bestämda vägen som barnen går? 

Finns det något så här avslutningsvis som du anser att du vill ta upp som berör 
vandrande skolbuss? 
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