
Geomatikprogrammet 

Examinator: Eva Sahlin 
Handledare: Janne Margrethe Karlsson 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

AKADEMIN FÖR TEKNIK OCH MILJÖ 

 
 

TRAFIKSÄKERHET UR BARNS PERSPEKTIV  

Fallstudie vid Brynässkolan och 

Hagaströms skola, Gävle kommun 
 

Kristina Johansson och Lena Norberg 

 
Juni 2010 

 

 

Examensarbete, 15 hp, C-nivå 

Samhällsplanering 

 

  



 

II 

 

Förord 

 

Denna rapport är ett resultat av ett examensarbete inom Geomatikprogrammet med 

inriktning mot samhällsplanering vid Högskolan i Gävle.  

 

Vi vill tacka Helena Werre och Marie Wallström, Tekniska kontoret, och Anna-Lena 

Wennerberg, Gavlefastigheter, på Gävle kommun för värdefull information och underlag 

samt kartmaterial. 

 

Tack till rektor Kurt Hjalmarsson och rektor Ingrid Larsson och all personal på Brynäs- och 

Hagaströms skola för all hjälp under utförandet av enkäterna i vår studie. 

 

Vi vill också rikta ett tack till våra familjer och vänner. 

 

Sist men inte minst ett jättestort tack till vår handledare Janne Margrethe Karlsson på 

Akademin för Teknik och Miljö för värdefull hjälp under hela vårt arbete. 

 

 

 

 



 

III 

 

Abstract 

 

The traffic environment is a problem at many schools in Sweden. The reason can in many 

cases be that the schools are not planned and built for the amount of traffic caused by parents 

who take their children to school by car today. There can be several reasons for parents to 

bring their children to school by car, such as: the road to the school is considered unsafe; the 

way to the school is too long for walking; the parents leave their children at the school on 

their way to work; or simply because it is practical. 

 

The purpose of this study is to contribute to the understanding of increased traffic safety for 

children, and from a child’s perspective, collect basic data of the traffic environment to be 

used when working with improvements of the traffic safety around schools. The aim of the 

study is to produce a checklist which can be used by municipalities in their work. A number 

of methods have been chosen based on literature studies. These methods were applied to two 

schools in the municipality of Gävle, Brynässkolan and Hagaströms skola, in order to verify 

the methods and the basic data that they produce to a check list. 

 

The methods used are: 

 

 Stocktaking of physical environment and observations - stocktaking of physical 

environment with SWECO’S classification model, measuring the flow of traffic 

and observations at children’s arrival at school. 

 Children’s journey to school - questionnaire to children about their travelling to 

the school. 

 Traffic work at the school - physical changes in consultation, behavior affecting 

measures for both adults and children. 

This study has shown that there were several aspects to take into consideration when creating 

a safe traffic environment for children arriving to school. To achieve the best result both 

actions to improve behavior and physical measures are needed. This work is best carried out 

when all involved (school, children, parents and municipality) cooperate and work towards 

same objective, the objective that the children shall have a good and safe traffic environment 

at school. In the work with traffic safety at schools the produced check list is a good tool to 

get the correct basic data and to make sure that the children’s perspective are included in the 

analysis. 

 

Key words: children’s perspective, check list, school, traffic safety 
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Sammanfattning 

 

Trafikmiljön är ett problem vid många skolor i landet. Det beror i många fall på att 

skolorna inte är planerade och byggda för att så många föräldrar lämnar sina barn vid 

skolan med bil som idag. Anledningen till att många föräldrar skjutsar sina barn till 

skolan kan vara flera: att skolvägen upplevs som osäker, att det är för långt till skolan, att 

föräldrarna lämnar barnen på väg till arbetet eller helt enkelt bekvämlighet. 

 

Syftet med denna studie är att bidra med förståelse till att öka trafiksäkerheten för barn, 

och att utifrån barnens perspektiv få fram underlag till förbättringar av trafiksäkerheten i 

en skolas närområde. Målet med studien var att ta fram en checklista som kommuner kan 

använda i detta arbete. Baserat på en litteraturstudie har ett antal metoder valts med syfte 

att ge underlag till en checklista. För att verifiera dessa metoder och det underlag de ger 

till en checklista har en studie utförts på två skolor i Gävle kommun, Brynässkolan och 

Hagaströms skola. 

 

Resultatet av studien har sammanfattats i en checklista där delar av de använda metoderna 

som visade sig lämpliga för att arbeta med att förbättra trafiksäkerhet kring skolor ur ett 

barnperspektiv har listats: 

 

 Inventering av fysisk miljö och observationer – inventering av fysisk miljö med 

en modifierad klassificeringsmodell utformad av SWECO, mätning av trafikflöde 

och observationer vid barns ankomst till skolan. 

 Barns färd till skolan – enkät till barn om deras färd till skolan. 

 Trafikarbetet vid skolan – fysiska förändringar i samråd, beteendepåverkande 

åtgärder för såväl vuxna som barn. 

 

Denna studie har påvisat att det finns flera aspekter att ta hänsyn till vid skapandet av en 

säker trafikmiljö vid ankomst till skolan. Det behövs både beteendepåverkande och 

fysiska åtgärder för att uppnå bästa resultat. Det arbetet görs bäst när alla (skola, barn, 

föräldrar och kommun) tillsammans är delaktiga och jobbar mot samma mål; att barnen 

ska ha en bra och trygg trafikmiljö vid skolan. I arbetet med trafiksäkerhet vid skolor är 

den framtagna checklistan ett bra stöd för att ta fram rätt underlag och för att säkerställa 

att barnens perspektiv tas med i analysen. 

 

 

Nyckelord: trafiksäkerhet, barnperspektiv, checklista, skola 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Trafikmiljön är ett problem vid många låg- och mellanstadieskolor i landet. Enligt en 

undersökning som försäkringsbolaget If genomförde år 2009 har skolorna i Gävleborg en 

av Sveriges sämsta trafikmiljöer (If Skadeförsäkring AB, 2009). Den dåliga trafikmiljön 

beror bland annat på att skolorna inte är planerade för att många föräldrar lämnar sina 

barn med bil. Enligt If:s personskadechef, Henrik Ask, måste samhället satsa på att 

förbättra trafiksäkerheten kring skolorna. Det är viktigt för att barnen ska ha rätt till en 

trygg och säker skolväg (Gummesson, 2007). Då många föräldrar väljer att lämna barnen 

med bil måste skolorna anpassas efter den verkligheten (If Skadeförsäkring AB, 2009). 

En av orsakerna till skjutsandet är att många föräldrar inte tycker att det är en säker 

skolväg för barnen att ta sig till skolan själva (Falconer och Sundbäck, 2005). En annan 

orsak för att lämna barnen med bil är att om båda föräldrarna arbetar är det praktiskt att 

barnen åker med när föräldrarna ändå åker bil till jobbet, och dessutom vet föräldrarna att 

de kommit till skolan (Gummesson, 2007; Vägverket, 2003). En tredje anledning är att 

vissa kommunala skolor har stängts på grund av sjunkande barnantal och därmed har 

upptagningsområdet blivit större. Detta har i vissa fall lett till längre avstånd till skolan 

för barnen (Gummesson, 2007). En fjärde anledning är att föräldrar har möjlighet att fritt 

välja skola till sina barn och har valt en annan skola än den som ligger närmast, vilket gör 

att barnet får en längre skolväg (Gummesson, 2007). Statistik visar att olyckor för barn 

som åker bil till skolan har ökat mellan åren 1990 till 2003. Lindrigt skadade har ökat 

med 87 % och svårare skador har ökat med 80 % för barn mellan 7-14 år, med tanke på 

det har föräldrarnas skjutsande inte gjort skolvägen säkrare (Falconer och Sundbäck, 

2005). 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med denna studie är att bidra med förståelse för att öka trafiksäkerheten för barn 

och att utifrån barnens perspektiv få fram underlag till förbättringar av trafiksäkerheten i 

en skolas närområde. Med barnperspektiv avses i denna studie trafiksituationer som barn 

utsätts för, barns förmåga att hantera trafiksituationer samt barns upplevelse av 

trafikmiljöer. För att få fram underlag kommer vi att undersöka barnens färdsätt till 

skolan och besikta den fysiska närmiljön vilket ger oss kunskap om hur barnen tar sig till 

skolan och hur skolans närområde ser ut. Dessutom vill vi veta barnens åsikter om vissa 
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trafikplatser nära skolan för att få en uppfattning om hur de upplever trafikmiljön. Studien 

kommer att genomföras på två kommunala skolor i Gävle kommun med syfte att verifiera 

att den är genomförbar på mer än en skola. Huvudfrågan i vår studie är: 

 

 Vilket underlag bör ingå vid upprättandet av en checklista för barns trafiksäkerhet 

vid skolor? 

 

Utifrån denna huvudfråga har vi tre arbetsfrågor för att komma fram till en checklista: 1) 

Har årstiderna eller avståndet någon betydelse för vilket färdsätt barnen har till skolan? 2) 

Hur upplever barnen trafiksäkerheten vid skolor? 3) Finns det behov av 

kunskaper/utbildning för att öka barnens förutsättningar om trafikförståelse? 

 

Målet med vår studie är att utforma en checklista som kan användas av kommuner för att 

arbeta med trafiksäkerhet ur ett barnperspektiv i närheten av skolor. 

1.3 Avgränsningar  

Studien har utförts på två kommunala skolor i Gävle, Brynässkolan i centrum och 

Hagaströms skola i ett mindre samhälle utanför centrum (figur 1). 

 

Figur 1: Översiktskarta med skolorna som är med i fallstudien. Källa: Gävle kommun (2010a). 

Karta bearbetad av Johansson och Norberg (2010). 

 

Hagaströms skola 

Brynässkolan 

Gävle centrum 

N 
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Skolorna är valda i samarbete med tekniska kontoret på Gävle kommun utifrån följande 

kriterier: likvärdigt antal barn som går på skolorna och skolor bestående av endast låg- 

och mellanstadium.  

 

Vid båda skolorna uppstår trafikproblem på morgonen eftersom barnen kommer ungefär 

vid samma tid och flera av barnen lämnas med bil. I Gävle kommun finns det en 

hastighetsbegränsning på 30 km/h utanför alla skolor och även i många bostadsområden 

(Gävle kommun, 2010b). Denna studie har begränsats till att undersöka trafiksäkerheten 

200 meter från skolan och endast barnens färdsätt till skolan på morgonen. I 

trafiksäkerheten ingår inte samverkande faktorer som miljö och hälsa. Ingen av barnen 

som ingått i vår studie har skolskjuts till skolan. Socioekonomiska faktorer tas inte med 

som en faktor i den ökande skolskjutsningen. I vår studie ingår inte skolpersonalens 

färdsätt till skolan. 

 

På Brynässkolan går även barn med nedsatt hörsel och på Hagaströms skola går det barn 

med diagnosen autism, barn med kombination av kommunikativa och sociala 

begränsningar. Dessa barn ingår inte i vår studie eftersom de har skolskjuts och andra 

behov. 
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2 Tidigare studier 

2.1 Trafikpolicy i Sverige 

Enligt riksdagens beslut år 1997 finns det en nollvision som innebär att ingen människa 

ska dödas eller skadas allvarligt i trafiken (Trafikverket, 2010). Det är en vision som 

innebär att fordon, gator och vägar ska anpassas mer till människans förutsättningar än 

vad som tidigare gjorts (Trafikverket, 2010). År 2009 beslutades om ett nytt etappmål för 

nollvisionen av Riksdagen. Antalet döda ska halveras jämfört med visionen från år 2007 

till 2020 och antalet skadade ska minskas med en fjärdedel. Delresultatet år 2009 för 

dödade i trafiken uppfyllde det uppsatta målet medan antalet allvarligt skadade inte 

uppfyllde målet (tabell 1) (Vägverket, 2008). 

 

Tabell 1. Trafikverkets nollvision 

Mål Utgångsläge 2007 Utfall 2009 Mål 2020 

Antal dödade 440 355 220 

Antal allvarligt skadade 5300 5200 4000 

Källa: Trafikverket (2010) 

 

Gävle kommun har tagit fram en trafikstrategi där ett av målen är att ingen ska skadas 

svårt eller dödas i trafiken. Ett annat mål är att minska de med lindriga skador med 6 % 

per år från 83 stycken år 2006 (Gävle kommun, 2008). 

 

I Sverige arbetar Trafikverket och Skolverket tillsammans med trafiksäkerhet enligt de 

mål som är satta i FN:s konvention om barnets rättighet (Vägverket, 2007). Den beaktar 

barnens behov och rättigheter i samhället för alla människor under 18 år och är en del i 

den internationella folkrätten. Vid arbete med trafiksäkerhet innebär barnkonventionen att 

alla barn ska ha möjlighet att transportera sig. Likaså skall barnets bästa komma i främsta 

rummet vid arbete med trafiksäkerhet. Barn skall inte hämmas av trafiken utan har rätt att 

utvecklas och leva. Vid arbete med trafiksäkerhetsfrågor skall hänsyn tas till barns åsikter 

(Barnombudsmannen, 2010). 

2.2 Biltrafik och olycksstatistik 

Under mitten av 1900-talet minskade kollektivresandet i förhållande till bilresandet när 

tillverkningen av privata bilar utvecklades och förändrade livsstilen till fler och längre 

resor med bil (Featherstone, 2004). Enligt en undersökning (Ewing och Dumbaugh, 2009) 
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finns ett samband att ju fler mil som bilister reser desto fler olyckor händer. Antalet bilar i 

svenska samhället fortsätter att öka vilket indirekt kan innebära att svenska bilister reser 

fler mil (figur 2).  

 

 

Figur 2. Fordonsstatistik över antalet registrerade bilar i Sverige som är i trafik.  

Källa: Statistiska centralbyrån, SCB (2010)  

 

Städernas vägar och byggnader har planerats för transportstrukturen och inte den sociala 

miljön (Lillebye, 1996). Enligt Åström (1993) har städerna sedan 1960-talet planerats 

med trafikseparering för att minska trafikolyckor. Jämfört med det ökande antalet dödade 

barn i bil (Falconer och Sundbäck, 2005) har antalet dödade barn 0-17 år i trafiken 

minskat sedan 1960-talet (Gummesson, 2007). Enligt Gummesson (2007) kan det bero på 

den strukturella förändringen i samhället. Tidigare fanns det inte bilfria miljöer och 

många oskyddade trafikanter råkade ut för olyckor (Gummesson, 2007; Sandel, 1972). En 

utbyggd förskola och skolbarnomsorg ger mer skyddade platser för barn att leka på och 

mer tillsyn än tidigare av vuxna (Gummesson, 2007; Sandel, 1972).   

 

För att veta omfattningen av trafiken på en viss sträcka görs trafikflödesmätningar. 

Trafikflödet anges i årsdygnstrafik (ÅDT) som är det totala flödet under ett år delat med 

årets antal dagar. Trafikflödesmätning visar även vid vilken tidpunkt fordonet passerade 

och den hastighet som fordonet hade när det passerade. I Sverige varierar trafikflödet 

under dygnet och på vardagar är det som högst på morgonen och eftermiddagen (Hydén, 

2008). 

 

Den främsta orsaken till trafikolyckor mellan oskyddade trafikanter (gång-, cykel-, 

moped och motorcykeltrafikanter) och bilar är hastigheten (Hydén, 2008). Vid studier av 

trafikolyckor inom boendeområden har trafikvolym och hastighet hos fordon identifierats 

som starkt korrelerade till olycksfrekvensen (Bennet, 1983, citerad i Petch och Henson, 
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2000). Miller, Austin och Rohn (2004) citerar en studie gjord av National SAFE KIDS 

Campaign (2002b) i USA där 65 % av förarna överskred gällande 

hastighetsbegränsningar i områden runt skolor, varav 25 % var minst 16 km/h över 

hastighetsbegränsningen. Hastighetsmätningar som har gjorts utanför sju skolor mellan 

07.30-08.30 på morgonen i Södermanlands län visar att det endast var 50 % som körde 

enligt hastighetsbegränsningen 30 km/h (NTF, 2010a). Den högsta hastigheten som 

uppmättes var 60 km/h. Lägre hastighet minskar dödligheten i trafiken eftersom föraren 

har längre tid att reagera på oförutsedda händelser (figur 3) (Ewing och Dumbaugh, 

2009).  

 

 

Figur 3. Krockvåldskurva för olika typer av kollisioner. Källa: Sveriges kommuner och landsting 

(2007) 

 

I Sverige genomfördes en lagändring år 2000 som innebar att bilar har väjningsplikt för 

gående vid obevakade övergångsställen. Syftet med lagändringen var att förbättra 

framkomligheten för gående. På övergångsställen som inte har förändrat utseende efter 

lagändringen ökade olycksrisken för gående med 27 % vilket kan bero på en falsk känsla 

av säkerhet för gående på grund av lagändringen (Leden, Gårder och Johansson, 2005).  

 

Barn är i förhållande till vuxna överrepresenterade i statistiken av gångtrafikanter 

involverade i olyckor med dödlig utgång eller med skador som följd (Petch och Henson, 

2000; Gummesson, 2007; Rosenbloom, Haviv, Peleg och Nemrodov, 2008). 

Gångtrafikantolyckor är dominerande i relation till övriga orsaker till dödsfall eller 

allvarligare skador hos barn (Gummesson, 2007). Det är särskilt åldersgruppen 5–7 år 

som sticker ut i statistiken (Demetre, 1997; Fyhri, Bjornskau och Ulleberg, 2004; 

Rosenbloom m.fl., 2008). 
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Den största risken som alla gångtrafikanter utsätter sig för är vid korsande av gata eller 

väg, särskilt om sikten är skymd av parkerade fordon eller tvära kurvor (Demetre, 1997; 

Petch och Henson, 2000; Fyhri m.fl., 2004; Rosenbloom m.fl. 2008). Det är anledningen 

till att forskningen om barns beteende i trafiken fokuserats på momentet att korsa en gata 

(Gummesson, 2007).  

2.3 Fysiska åtgärder för att öka trafiksäkerheten 

För att minska antalet olyckor för fotgängare behövs det trottoarer som trafikseparerar 

bilar och fotgängare, kombinerat med andra hinder som träd, planteringar och 

parkeringsplatser längs gator (Ewing och Dumbaugh, 2009). En vanlig fysisk åtgärd för 

att öka trafiksäkerheten för fotgängare när de ska korsa en väg är att bygga 

övergångsställen. Ett övergångställe med ljussignaler är säkrare för fotgängare än när 

övergångsstället inte har det. En refug kan göra att en fotgängare kan gå över en gata i två 

steg vilket minskar antalet olyckor men hur mycket olycksfrekvensen minskar beror även 

på hur bred vägen är och refugens storlek (Leden m.fl., 2005; Ewing och Dumbaugh, 

2009). Likaså är övergångsställen med vita streck säkrare än övergångställen utan vita 

streck och ju lägre hastighetsbegränsning vägen har desto trafiksäkrare är det (Ewing och 

Dumbaugh, 2009). När det är fler människor som rör sig i trafiken ökar trafiksäkerheten 

tack vare ökade moment för föraren att läsa av i trafiken (Ewing och Dumbaugh, 2009). 

Enligt Söderlind (1998) bör trafikplaneringen i städer fortfarande inkludera bilism men 

den ska skapa en trafikmiljö som inte inbjuder till höga hastigheter (Söderlind, 1998). 

 

Ett effektivt sätt att öka trafiksäkerheten är att genomföra åtgärder som minskar bilarnas 

hastighet (Ewing och Dumbaugh, 2009). Några fysiska åtgärder som gör att föraren kör 

saktare och som ökar trafiksäkerheten är att minska vägbredden kombinerat med andra 

designelement, exempelvis träd och blommor nära vägen (Selberg, 1996; Söderlind, 

1998; Leden m.fl., 2005; Ewing och Dumbaugh, 2009). Parkerade bilar längs gatan gör 

att föraren kör saktare på grund av känslan av att vägen är smalare, för att det ger sämre 

sikt och för att bildörrar kan öppnas när som helst (Ewing och Dumbaugh, 2009). Enligt 

Ewing och Dumbaugh (2009) ger bilar som är parkerade längs gatorna en buffert mellan 

fotgängare och bilar. Nackdelen är att barn inte syns om de springer ut mellan bilarna och 

då kan bli skadade i trafiken (Ewing och Dumbaugh, 2009). 

 

Andra hinder i trafiken som kan sänka bilarnas hastighet är rondeller, vägbulor och 

gångfartsområden (Ewing och Dumbaugh, 2009). Gångfartsområden är upphöjda 

trafikområden på fotgängarens villkor (figur 4). En fyrvägskorsning som görs om till en 
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rondell minskar antalet möjliga ställen för kollisioner och minskar olyckor mellan 

fotgängare och bil (Ewing och Dumbaugh, 2009). 

  

 

Figur 4 Gångfartsområde utanför Gävle station. Foto: Johansson och Norberg (2010)  

 

Gatudesignen och trafikutformningen kan användas för att få föraren att välja väg 

anpassad efter hastigheten (Selberg, 1996; Ewing och Dumbaugh, 2009). För att minska 

olyckor i områden med många fotgängare kan en omfördelning av trafiken till huvudleder 

göras, vilket leder till mindre biltrafik på vägarna vid sidan om huvudleden (Selberg, 

1996; Boverket, 2002).  

 

Riskerna för barn i trafiken ökar under vintern eftersom snö, is och mörker gör att 

barnens skolväg blir mindre trafiksäker (Arnberg m.fl., 1979). Även förutsättningarna för 

bilförarna ändras vid olika årstider. I tabell 2 visas stoppsträckan för en bil vid bra 

underlag och 1 sekunds reaktionstid. Stoppsträckan ökar vid halt underlag som snö och is 

och kan då bli 3 gånger längre (NTF, 2010c). Även förutsättningarna för barn som går 

ändras när det är vinter. Det kan vara svårt att gå om det inte är skottat och svårt att se på 

grund av att det är snödrivor på gångbanan eller höga snövallar på vägrenen (Skolbarnens 

trafikkalender, 2009). 

 

Tabell 2. Stoppsträckans längd för personbil vid bra underlag. 

Hastighet (km/h) Total stoppsträcka (m) 

30 13 

50 27 

70 43 

90 65 

110 91 

Källa: NTF (2010c) 
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2.4 Barnens beteende i trafiken 

Barns beteende i trafiken har studerats ur ett psykologiskt perspektiv i försök att förklara 

barns höga olyckstal. Enligt Demetre (1997) kan forskning inom psykologi rörande 

barnens åldersrelaterade kompetens inom trafiksituationer användas till att hitta 

förklaringar till olyckor som leder till dödsfall och skador. Han har studerat barns 

förmåga att vid olika åldrar välja ett säkert sätt att korsa en gata där hinder som skymmer 

sikten varit inkluderade i något av alternativen. Barn i ålder 5-7 uppfattar att det finns 

något som skymmer sikten men väljer ändå slumpvis i valet mellan ett säkert ställe med 

fri sikt och ett osäkert med skymd sikt.  

 

Enligt Fyhri m.fl. (2004) krävs det komplexa kognitiva kunskaper för att kunna hantera 

information som att upptäcka fordon, bedöma hastighet, bedöma distans samt tidsavstånd 

och alla dessa tillsammans kräver erfarenhet. Demetre (1997) har i sin studie identifierat 

en tydlig skillnad i kompetensen att korsa en gata mellan de som har erfarenhet av att 

korsa en gata på egen hand och de som endast fått korsa en gata under överseende av 

vuxen. Barn med erfarenhet väljer i mycket högre grad att korsa gatan på en plats med fri 

sikt. Liknande observationer har gjorts av Miller m.fl. (2004). Ökad olycksfrekvens har 

rapporterats för äldre barn i åldern 10-14 år. Enligt Demetre (1997) beror det på att de blir 

äldre innan de får gå ut i trafiken ensamma, det vill säga avsaknad av erfarenhet ger lägre 

kompetens i trafiken högre upp i åldrarna. 

 

Enligt en studie som Sandels (1972) har gjort, kan barn tränas i beteende och regler men 

de kan inte prestera över sin mognadsnivå. Först vid 11-12 års ålder kan barn förväntas 

att klara av komplexa trafikmiljöer, det vill säga uppnå en trafikmognad. Innan dess är 

inte barnens mentala och motoriska förmåga helt färdigutvecklad. Synen hos barn i åldern 

5-7 år är inte helt utvecklad och de har svårt att ställa om blicken från nära till fjärran och 

tvärtom (Sandels, 1972). Synen fortsätter att utvecklas med åren och är fullt utvecklad när 

barnen är 16 år. Enligt Sandels (1972) tar 5-7 åriga barn sikte på en punkt och går dit utan 

att vrida på huvudet, eftersom de inte har förmågan att titta åt ett annat håll samtidigt som 

de går rakt fram. Det finns även stora skillnader mellan vuxna och barn när det gäller 

förmågan att lokalisera ljud (Sandels, 1972). Vuxna har en fin precision för att lokalisera 

ett ljud medan barn har svårigheter med det och kan inte uppfatta och bedöma varifrån 

ljudet kommer (Sandels, 1972). I likhet med synen utvecklas barnens hörsel till dess 

barnet fyllt 16 år.  
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Studier i Storbritannien och Grekland påvisar att barn kan ha en skillnad i utveckling på 

två år mellan det att de uppfattar och förutsäger att något skymmer sikten till att de kan 

använda den informationen till att korsa vägen (Demetre och Gaffin, 1994, citerad i 

Demetre, 1997). Övergången mellan förmågan att uppfatta eller förutsäga att något 

skymmer sikten och kompetensen att korsa väg kan förklaras av olika utvecklingsteorier. 

Denna övergång ryms inom det som inom psykologin kallas 5-7 skiftet (Demetre, 1997). 

Denna åldersperiod innebär för barn i Europa att de börjar i skolan samtidigt som hjärnan 

under perioden utvecklas till att kunna hantera situationer som att korsa en gata och 

uppfatta eventuell konsekvens av att en bil kommer. Det är i ett svårt utvecklingssteg som 

barnen utsätts för en ökad exponering för trafik (Demetre, 1997).  

 

Det finns ett annat angreppssätt till att försöka förstå varför barn är mer utsatta för 

olyckor. Dessa orsakas av barns oaktsamhet eller impulser, vilket gör att de springer över 

eller ut i gatan på ett osäkert sätt. Vissa forskare (Roosenblom m.fl., 2008) anser att det är 

den sociala miljön och pedagogiska inlärningsfaktorer som påverkar barnet mest. 

Förespråkarna för detta angreppssätt menar att enbart kunskapen för att korsa en gata inte 

räcker utan det är förmågan att använda denna kunskap som avgör om barn klarar av att 

korsa en gata säkert (Roosenblom m.fl., 2008).  

2.5 Barnens rörelsefrihet 

Hur barnen upplever sin skolväg är avgörande för hur rörelsefriheten ser ut (Gummesson, 

2007). Enligt handboken TRAST, Trafik för en attraktiv stad (Sveriges kommuner och 

landsting och Vägverket, 2007), är barn mellan 11-15 år de som går mest av alla i 

Sverige. De senaste åren ses en minskning av barn som går själva till skolan. Ett antal 

studier visar att andelen barn som skjutsas i bil till skolan av sina föräldrar ökar runt om i 

världen (McDonald, 2008; Beck och Greenspan, 2008; Fyhri och Hjorthol, 2009). 

Studierna tittar på vad som ligger bakom val av färdsätt till skola primärt ur aspekten att 

minskad fysisk rörelse leder till ökad ohälsa (Gummesson, 2007). Många barn upplever 

sin skolväg som otrygg för att de känner sig rädda för trafiken (Björklid, 1992). Enligt 

Björklid (1992) kan orsaker till rädslan vara bilar som kör för fort, bilister som inte följer 

trafikregler, dålig sikt på grund av häckar och snöhögar, avgaser och buller. 

 

I USA, Australien och Storbritannien har studier utpekat distans till skolan som den 

vanligaste orsaken till att barn skjutsas i bil till skolan (McDonald, 2008; Beck och 

Greenspann, 2008). Andra faktorer som nämns är att föräldrar anser att vägen till skolan 

är osäker både med tanke på trafiksäkerhet och risken för trakasserier eller överfall (Beck 
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och Greenspann 2008). En studie i Norge av Fyhri och Hjorthol (2009) ger ett något 

annorlunda resultat, där anledningen till att barnen skjutsas till skolan är att barnen åker 

med sina föräldrar är på väg till jobbet. Även trafiksäkerhet och bekvämlighet är vanliga 

orsaker i den studien. Vad som anses vara en säker skolväg beror på föräldrars 

uppfattning av säker väg (Fyhri och Hjorthol, 2009), viktigaste faktorerna är avstånd och 

barnets ålder (Gummesson, 2007). Samtidigt finns det enligt Gummesson (2007) 

uppgifter som anger att avståndet inte är avgörande för vilket färdsätt som används. När 

biltrafiken ökar, skapas en barriär för cyklister och gående när de ska korsa en gata vilket 

även leder till att barnens beteende ändras. Barriären påverkas bland annat av trafikflödes 

storlek och bilarnas hastighet (Sveriges kommuner och landsting och Vägverket, 2007).  

2.6 Åtgärder för att förbättra barns trafiksituation 

Demetre (1997) föreslår att omfattande exponering av trafik är ett sätt att öka barns 

trafiksäkerhet genom att utveckla deras kompetens i trafiken. Detta skulle enligt honom 

kunna ske genom guidad inlärning innan barn blir självständiga gångtrafikanter. Detta 

angreppssätt med utbildning av barn i trafiken antingen via rollspel eller genom träning i 

trafiken under övervakning av vuxna används runt om i världen, till exempel i 

Storbritannien och Norge (Fyhri m.fl., 2004; Rosenbloom m.fl., 2008). En alternativ 

metod utvecklad av Fyhri m.fl. (2004) innebär att utbilda barn i hur de skall korsa en gata 

genom att använda en bordsmodell, där trafiksituationer efterliknas i lek med figurer och 

bilar på ett lekbord. De drar slutsatsen att metoden har potential att användas i utbildning 

av barn trots att data i undersökningen inte entydigt visar att barn utbildade med hjälp av 

bordsmodell klarar trafiksituationen bättre än de barn som inte erhöll någon utbildning 

alls. Ett annat synsätt är att det är omöjligt att fullt anpassa små barn till en trafikmiljö. 

Det är bättre att anpassa trafikmiljö till barn än att förlita sig på att anpassa barn till 

existerande miljö (Sandels, 1972). 

 

En åtgärd som är vanligt förekommande är användande av vakter vid övergångsställen i 

närhet av skolor. En studie av Rosenbloom m.fl. (2008) påvisar positiva effekter av 

program med vakter vid övergångsställen som ökade kunskaper hos barn om trafikregler 

och beteenden som att titta åt båda håll innan korsande av gata. I tidigare studier har 

liknande slutsatser dragits med positiva effekter som ökad förståelse hos barn av vad som 

är farligt och vad som är säkert, bättre förståelse för följden av hastighet, förståelse för 

vikten av att vara synlig och innebörden av kompetens inom vägsäkerhet (Rosenbloom 

m.fl., 2008). 
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Ett förslag på att förbättra barnens skolväg är att skapa bra och säkra avlämningsplatser 

för bilar inom ett lämpligt avstånd från skolan (Huddinge kommun, 2010a), där barnen 

tryggt kan gå sista biten till skolan. Det medför en minskning av antalet bilar vid skolan 

och förbättrar trafiksäkerheten för de barn som går och cyklar hela skolvägen (Haninge 

kommun, 2010). Förslag på avlämningsplatser tas lämpligen fram genom samarbete med 

elever, personal och trafikingenjör (Huddinge kommun, 2010a). Vid väl förankrade 

åtgärder finns förutsättningar för att trafiksäkerhetshöjande åtgärder har effekt, t.ex. att 

anlagda avlämningsplatser används (NTF och Länsförsäkringar, 2010). Det är även 

viktigt att kommun, skola och elever har samma mål och att det finns ett intresse och 

engagemang (Huddinge, 2010b) samt att informera och engagera föräldrarna (Huddinge, 

2010d). Ett annat förslag för att minska biltrafiken vid skolorna är användandet av 

”vandrande skolbuss”. Det är en organiserad form där en vuxen går tillsammans med 

barnen från till exempel ett bostadsområde. De vuxna turas om att gå med barnen olika 

dagar. Fördelen med ”vandrade bussar” är att trafiken minskar vid skolan och att barnen 

samtidigt får motion (Huddinge kommun, 2010a; Haninge kommun, 2010). Det är även 

av stor vikt att skolan inför undervisning i trafik som en åtgärd för att öka 

trafiksäkerheten (Gummesson, 2007; Huddinge, 2010b). Trafikundervisningens 

omfattning i grundskolorna är inte ett prioriterat ämne utan det är integrerat i andra 

ämnen. Enligt en undersökning som Skolverket har gjort önskar skolorna mer 

stödmaterial inom området trafik (Skolverket, 2004). 
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3 Områdesbeskrivningar 

3.1 Brynässkolan 

Skolan ligger i stadsdelen Brynäs 1,5 km från Gävle centrum (figur 1) som är uppbyggt i 

ett rutnätsmönster av gator. Antal invånare i stadsdelen är ca 8000 och området består till 

största delen av bostäder, ett fåtal industrier och några mindre grönområden. År 2007 var 

bilinnehavet för Brynäs 329 bilar per 1000 invånare och i hela Gävle kommun var det 

380 bilar per invånare (Gävle kommun, 2010c). Bebyggelsen på Brynäs utgörs av 

flerfamiljshus, radhus och villor. Av de 274 barnen som går på Brynässkolan bor 229 i 

området Brynäs, men upptagningsområdet innefattar även områdena Alderholmen, Öster, 

Norr, Centrum och Söder, där sammanlagt 11 barn bor (figur 5). Utanför 

upptagningsområdet bor 34 barn som också går på Brynässkolan.    

 

 

Figur 5. Upptagningsområde (markerat med grönt) för Brynässkolan inklusive antal barn från 

områdena. Källa: Gävle kommun (2010d) 

 

På Brynässkolan finns det barn från förskoleklass till och med årskurs 5. Det finns även 

klasser för elever med hörselnedsättning samt fritidshem och fritidsklubb. Skolan 

byggdes 1907 och består av en stor skolbyggnad med tillhörande skolgård (Myndigheten 

för skolutveckling, 2010a).  

 N 

500 m 
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Figur 6: Översiktskarta med pilar som visar ingångarna till Brynässkolan. Källa: Gävle kommun 

(2010a). Karta bearbetad av Johansson och Norberg (2010). 

 

Ingångarna till skolgården finns på två sidor, två på Styrmansgatan och tre på 

Brynäsgatan (figur 6). Brynäsgatan har separerad gång- och cykelbana på båda sidor av 

vägen och ett övergångställe precis vid en av ingångarna till skolgården. På 

Styrmansgatan finns trottoar på båda sidor av vägen och ett övergångställe i var ände 

utanför skolgården. Skolområdet är inhägnat och ingångarna till skolan överensstämmer 

inte med övergångställena och en av ingångarna är infart till en parkering. På framsidan 

av skolgården finns en stor lekyta med olika former av aktivitetsalternativ och en lekplats. 

En stor bollplan och ett hörn med lite grön yta för fri lek finns på baksidan. 

 

Olycksstatistik finns för området i Swedish Traffic Accident Data Aquisiton (STRADA), 

ett informationssystem innehållande data om skador och olyckor i Sverige (Hydén, 2008). 

Enligt uppgift från Gävle kommun har fem olyckor rapporterats i närområdet (200 m) de 

senaste fem åren. Alla var av lindrig art och ingen av olyckorna gällde barn i låg- och 

mellanstadieålder eller skedde på morgonen när skolan började (Transportstyrelsen, 

2010). 

 

Gävle kommun har gjort trafikflödesmätningar i stadsdelen Brynäs. På Brynäsgatan var 

det 900 bilar per dygn (2010) utanför Brynässkolan och övriga Brynäsgatan hade 3100 

bilar per dygn (2009). Sjätte tvärgatan hade 2400 bilar per dygn (2009) och 

Styrmansgatan hade 2300 bilar per dygn (2009). Flödesdata från trafikflödesmätningar är 

redovisade på karta i figur 7. På gatorna som har redovisats är det blandtrafik med 

exempelvis bilar, motorcyklar, bussar, godstrafik och trafikskolor som övningskör i 

området.  

 

 N 

100 m 
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Figur 7 Trafikflöde utanför Brynässkolan. Källa: Gävle kommun (2010a). Karta bearbetad av 

Johansson och Norberg (2010). 

3.2 Hagaströms skola 

Hagaströms skola ligger i ett mindre samhälle med ca 3000 invånare och 4 km utanför 

Gävle centrum (figur 1) (Gävle kommun, 2010c). Samhället är avlångt och genom 

samhället går en större väg. Bilinnehavet för det markerade området (figur 8) var 431 

bilar per 1000 invånare år 2007 och det totala antalet för hela kommunen var 380 bilar 

per 1000 invånare. Bostäderna består till största delen av villor och radhus men det finns 

även några få flerfamiljshus (Gävle kommun, 2010c). Tillgången till skog och 

grönområden är stor. De flesta barnen som går på Hagaströms skola bor i området 

Skuggan (67) och Stenbäck (53), men fördelningen var ganska jämn i hela 

upptagningsområdet. Övriga områden som tillhör Hagaströms skola var Duro (39), 

Tegelbruket (25), Bleke (13) och Lexe (38) (figur 8). Antalet barn i det markerade 

området är 235 och ytterligare 34 barn går på Hagaströms skola som bor utanför det 

markerade området.  

 

Trafikflöde 

2300 bilar/dygn 

Trafikflöde 

3100 bilar/dygn 

Trafikflöde 

900 bilar/dygn 
Trafikflöde 
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Styrmansgatan 

Sjätte tvärgatan 

Brynäsgatan 

Bussgata 

 N 

100 m 
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Figur 8 Upptagningsområde (markerad med grönt) för Hagaströms skola inklusive antal barn 

från områdena. Källa: Gävle kommun (2010d) 

 

På Hagaströms skola går totalt 269 barn från förskoleklass till årskurs 6. Det finns även 

fritidshem, fritidsklubb och verksamhet för en autismspektrumgrupp. Skolan byggdes på 

1950-talet men är nyligen upprustad och påbyggd (Myndigheten för skolutveckling, 

2010b).  

 

Figur 9. Översiktskarta med pilar som visar ingångarna till Hagaströms skola. Källa: Gävle 

kommun (2010a). Karta bearbetad av Johansson och Norberg (2010). 

 

Hagaströms skola har flera byggnader som är hopbyggda till en hästskoform. 

Skolbyggnaden ligger 100 meter från Hagaströmsvägen, med parkering och 

avsläppningsfil som en buffert mellan skola och väg. Från Hagaströmsvägen kommer 

 N 

500 m 

 N 

100 m 

100 m 

100 m 
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barnen antingen från parkering, avsläppningsfil eller från den gång- och cykelbana som 

går längs med hela Hagaströmsvägen (figur 9). Det finns ett övergångställe över 

Hagaströmsvägen i anslutning till gång- och cykelvägen till skolan. Från baksidan kan 

barnen komma på en gång- och cykelbana direkt upp på skolgården. Det finns också en 

skogsväg (ej biltrafik) som barnen från Stenbäck använder och den kommer fram direkt 

på skolgården. Skolområdet har naturmark med skogen inpå knuten. Framför 

skolbyggnaden finns en asfaltsyta med flera aktivitetsalternativ, lekplats och en 

basketplan. Skogen i anslutning till skolan används som lekområde.  

 

Gävle kommun har tagit fram olycksstatistik för området från Swedish Traffic Accident 

Data Aquisiton (STRADA) (Hydén, 2008). Enligt STRADA har inga olyckor 

rapporterats i närområdet (200 m) de senaste fem åren (Transportstyrelsen, 2010). 

 

 

Figur 10. Trafikflöde utanför Hagaströms skola. Källa: Gävle kommun (2010a). Karta bearbetad 

av Johansson och Norberg (2010). 

 

År 2009 har Gävle kommun utfört trafikflödesmätning på Hagaströmsvägen utanför 

Hagaströms skola och årsmedelvärdet för bilar var 1900 bilar per dygn (figur10). På den 

markerade vägen är det blandtrafik.  

Trafikflöde  
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100 m 
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4 Metoder 

Den genomförda studien har baserats på en litteraturstudie inom om ämnet trafiksäkerhet 

vid skolor ur barnperspektiv. Litteratur som har använts är vetenskapliga artiklar, 

publikationer från Vägverket (numera Trafikverket), böcker, utredningar och 

internetartiklar. Litteraturstudien har gett oss förutsättningarna att välja metoder. I 

samarbete med Gävle kommun valdes två skolor ut för att kunna göra en studie mellan 

skolorna. Vi har tittat på närområdet 200 meter från skolan. Målet med studien är att 

utforma en checklista som kan användas för att påbörja arbetet med att förbättra 

trafiksituationen vid skolor i Gävle kommun. För att kunna få fram underlag till 

checklistan för de båda skolmiljöerna valdes dessa fyra metoder: 

 

 Inventering av fysisk miljö – en modifierad klassificeringsmodell har använts 

som SWECO har utformat (Vägverket, 2010a).   

 

 Observationer av barnens färdsätt till skolan – vi har räknat antal barn och 

gjort en tidsstudie av deras färdsätt till skolan.  

 

 Enkät – utformad till barnen där de svarar på frågor om färdsätt till skolan, 

hur de vill ta sig till skolan och deras upplevelse av vissa trafiksituationer. 

 

 Statistisk analys – analyser av svaren från enkäterna. 

 
Utformningen av checklistan för arbete med trafiksäkerhet vid skolor gjordes baserat på 

en kvalitativ analys av resultaten från studien av de två skolorna och litteraturstudien. 

4.1 Inventering av fysisk miljö 

Den fysiska miljön runt båda skolorna har inventerats baserat på en modifierad version av 

en modell, Säker skolväg för barn mellan hemmet och skolan, som SWECO har gjort på 

uppdrag av Trafikverket (Vägverket, 2010a). Modellen är en klassificeringsmodell för 

barns skolvägar och den var enkel att använda på plats vid skolorna och tog upp de delar 

som vi har valt att studera. Den grundar sig på TRAST (Sveriges kommuner och 

landsting och Vägverket, 2007) som även Gävle kommun använder sig av vid sitt 

trafikarbete (Gävle kommun, 2008). Faktorerna som har studerats är skyltad hastighet, 

separeringsform, passage över vägen och vägbredd. Den klassificerar tre olika 

säkerhetsnivåer för olika trafikmiljöer på sträckor och passager sett ur barnens perspektiv 

(se säkerhetsnivåredovisning bilaga 1 och 2). Säkerhetsnivåerna visas med tre färgkoder 

på kartor över området: Grön = hög säkerhetsnivå, Gul = medelhög säkerhetsnivå och 

Röd = låg säkerhetsnivå. I SWECOs modell har enkäter till alla barnen på skolan gett 
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resultat på vilka vägar och passager som upplevs farliga, otrygga eller läskiga samt vilken 

väg som barnen går till skolan. Redovisningen har gett resultat på de områden som 

barnen tycker har låg, mellan eller hög säkerhetsnivå (Vägverket, 2010a). Enligt TRAST 

(Sveriges kommuner och landsting och Vägverket, 2007) behöver de områden med låg 

säkerhetsnivå åtgärdas. Utifrån denna trafiksäkerhetsklassning valdes de bilder som var 

med i studiens enkät.   

 

Skillnaden mellan SWECOs modell och vår studie var att SWECO har klassat de vägar 

och passager som fler än två barn själva angivit på en karta som skolväg. Vi klassade alla 

vägarnas och passagernas trafiksäkerhet inom en radie av 200 meter från skolan. Att vi 

har valt sträckan 200 meter från skolbyggnadens ytterkant beror på att detta finns som ett 

förslag på lämpligt avstånd som barn kan tänkas gå när de blivit avlämnad med bil 

(Huddinge, 2010).  

 

I denna studie har barnens ankomst till skolan studerats och inte hela skolvägen som 

modellen är utvecklad för eftersom det största trafikproblemet är vid skolan under en 

kortare tid på morgonen. Det finns även med ett till moment i SWECOs modell 

(Vägverket, 2010a) där barnen ritar sin skolväg på en karta men det har valts bort 

eftersom det inte rymdes inom tidsramen för detta examensarbete. SWECOs modell är 

lätt att följa och bra beskriven i dokumentet. Modellen lägger stor vikt vid vägbredd som 

hastighetsbegränsande faktor och även om vi ansåg att passager med en smal vägbredd på 

4,35 meter sällan finns i större bebyggda områden är den bra. Enligt den litteratur som har 

studerats var hastigheten den största avgörande faktorn ur trafiksäkerhetssynpunkt och det 

överensstämmer med SWECOs modell (Hydén, 2008; Ewing och Dumbaugh, 2009). 

SWECOs modell saknar anpassning när det är annat väglag som snö och is. Det har 

betydelse vid passager eftersom det påverkar stoppsträckan men vi har inte tagit med det 

som faktor i vår inventering.  

4.2 Observationer av barnens färdsätt till skolan  

När observationer av människor görs har tidigare undersökningar visat att beteendet 

förändras om de upptäcker att de är iakttagna (Trost, 2005). Det innebar att när 

observationerna av barnens färdsätt till skolan utfördes valdes platser med liten påverkan 

på människornas beteende. Observationen har utförts av två personer under samma 

tidsperiod från två platser med uppsikt över ingångarna till skolgården samt de platser där 

barn blir lämnade med bil. Även antal barn per ingång protokollfördes för att ta reda på 

vilka ingångar som användes mest. Vi valde att göra de två observationerna på båda 



 

20 

skolorna en gång när det var vårvinterväder med kvarliggande snö och is och en gång vid 

vårväder med snö- och isfria vägar för att se om det blev någon skillnad i färdsätt.   

 

Vid Brynässkolan utfördes båda observationerna från en busshållplats och från en 

parkerad bil i skolans närhet. Observationerna av barnens färdsätt till skolan genomfördes 

genom att räkna antal elever som gick, cyklade eller åkte bil. Vi har inte tagit med de barn 

som åkte moped eller åkte buss. Godsleveranser till skolan är inte heller medtagna i 

observationen. Observationerna utfördes mellan klockan 07.00 – 08.30 och 

protokollfördes var tionde minut för att få en tidsstudie när barnen kom till skolan (bilaga 

3).  

 

Vid Hagaströms skola gjordes en av de båda observationerna från en parkerad bil medan 

den andra observationsplatsen fick två olika placeringar, en mellan två bodar och en från 

en snöhög. Det berodde på att första gången var det mycket snö och det fanns ingen 

annan bra plats att observera från. För Hagaströms skola har observationerna gjorts inom 

samma tider och förutsättningar som på Brynässkolan. Barnen på Hagaströms skola fick 

gå ca 100 meter från vägen till skolgården om de lämnades med bil eller kom med buss. 

Andra barn kunde komma direkt till skolgården via cykelvägar eller mindre vägar.  

4.3 Enkät 

Vi valde att göra en enkät för att kunna få svar från alla barnen på skolan. För att kunna 

sammanställa materialet på ett statistiskt sätt valde vi att göra kvantitativa sakfrågor med 

fasta svarsalternativ. Populationen/urvalet var alla barnen på skolan från förskolan till och 

med årskurs 5 på Brynässkolan och från förskolan till och med årskurs 6 på Hagaströms 

skola. När barn under 16 år ska vara med i undersökningar måste normalt målsman skriva 

på ett godkännande men det behövdes inte eftersom vi gjorde enkäten i samarbete med 

skolan. Rektorerna har godkänt enkäten och vi utförde den tillsammans med lärarna i 

klassrummen. Informationen är sammanställd på klassnivå för att alla barnen ska vara 

anonyma i enkätundersökningen. Ett missiv gjordes för att informera rektorer och lärare 

på skolorna (bilaga 4). Skolorna i sin tur distribuerade det vidare till barnens föräldrar.  

 

Frågor ställdes angående barnens färdsätt till skolan och vissa trafiksituationer. Eftersom 

samma enkät skulle besvaras av både förskoleklass och årskurs sex utformades frågorna 

så att ett barn i förskoleklass skulle förstå dem. Vi gjorde korta frågor och bilder till 

många av svarsalternativen. Målet var att vår presentation och arbetet att fylla i enkäten 

skulle ta högst en lektion per klass. Synpunkter från tre lärare inhämtades för utformning 
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av frågor och vilka ord som kan användas till barn. Pilotstudier gjordes vid två tillfällen 

för att testa enkätens validitet med totalt sju barn, från förskoleklass till årskurs 5. 

Bostadsområdena som har använts i enkäterna har valts ut med hjälp av personal på 

respektive skola. 

 

Enkäten till barnen har utformats med syfte att undersöka barnens färdsätt och hur de 

upplever trafiksituationen nära skolan. Enkäten är på två A4 sidor och uppdelad i två 

delar där den ena innehåller frågor om hur barnen tar sig till skolan under de olika 

årstiderna med olika svarsalternativ som att gå, cykla, åka bil, moped eller buss. Den 

andra delen av enkäten innehåller foton från vissa trafiksituationer i närområdet till 

skolan. Barnen har svarat på frågor om hur de upplever dessa platser, om det finns platser 

som känns säkra, osäkra, farliga eller ofarliga (se bilaga 5 för Brynässkolan och bilaga 6 

för Hagaströms skola). 

 

För barnen i förskoleklass på Brynässkolan visades enkäten med projektor men det visade 

sig väldigt snabbt att en vuxen måste finnas till hands och läsa frågan igen och hjälpa till 

att visa vart de skulle ringa in det svar de ville ge. Därför indelades förskoleklassen på 

Hagaströms skola direkt i grupper med en vuxen som kunde läsa frågorna (ingen 

projektor). För årskurs 1 till 3 på båda skolorna och årskurs 4 på Brynässkolan visades 

frågorna med projektor på tavlan. Frågorna lästes upp en i taget och barnen hade då 

möjlighet att fråga om de inte förstod. Ett undantag var en del av årskurs 2 på Hagaströms 

skola som gjorde enkäten med klasslärare på grund av att de inte skulle ha möjlighet att 

göra enkäten annars. Från årskurs 4 till 6 på Hagaströms skola och årskurs 5 på 

Brynässkolan gjorde barnen enkäten genom att själva läsa frågorna (ingen projektor). Vi 

fanns till hands för att svara på frågor. Årskurs 6 på Hagaströms skola gjorde enkäten 

med sin klasslärare. För de två klasserna som gjorde enkäten endast med sin klasslärare 

blev det ingen större skillnad av barnens svar jämfört med när vi var med. Den hjälp vi 

fick av övriga klasslärare när vi gjorde enkäten visade att deras kunskap om barnen 

gjorde det lättare för oss.  

 

Barnen fyllde i enkäterna i analog form och för att kunna sammanställa materialet skrev 

vi in de enkäter som hade rätt antal svar på varje fråga. Vi använde en Access-databas och 

gjorde en kontrollrättning av det inskrivna materialet mot enkäterna. Det externa 

bortfallet, dvs. barnen som inte var i klassrummet den dagen enkäterna genomfördes, var 

17 % på Brynässkolan och 13 % på Hagaströms skola. Antal interna bortfall var 9 % på 

Brynässkolan och 12 % på Hagaströms skola. Till kategorin interna bortfall togs alla 

svaren bort om enkäten inte hade rätt antal svar på varje fråga eller inte svarat på frågan. 
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Det totala antalet enkätsvar som vi använde oss av och gjorde analyser på var 206 på 

Brynässkolan och 205 på Hagaströms skola.  

4.4 Statistisk analys 

De data från genomförda enkäter som matades in i MS Access formulär konverterades till 

en MS Excel fil. Data sorterades i MS Excel med hjälp av filter för att ta fram underlag 

till tabeller och grafer vilka även skapades i samma mjukvara. Vårt angreppsätt till att 

analysera enkäterna är inriktat på hur långt barnen har från bostaden till skolan jämfört 

med färdsätt. För att underlätta analysen klassades de olika bostadsområdena in i 

avståndsklasser (figur 11). Avståndsklasserna är samma som tillgänglighetsnivåerna i 

SWECOs första modell, Säker skolväg för barn mellan hemmet och skolhållplatsen 

(Vägverket, 2010b). De bostadsområden som i huvudsak ligger inom en radie på 1 km 

från skolan klassades in som i avståndsklassen mindre än 1km och har hög 

tillgänglighetsnivå. Nästa avstånd är mellan 1-2 km, medelhög tillgänglighetsnivå och 

mer än 2 km har låg tillgänglighetsnivå. Även resultaten från observationerna har 

analyserats med hjälp av grafer skapade i MS Excel. 

  

Figur 11: Klassning av tillgänglighetsnivå mellan bostad och skola, närmast skolan har högst 

tillgänglighetsnivå. Källa: Gävle kommun (2010d) 

 

 

N N 
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5 Resultat  

5.1 Inventering av fysisk miljö 

Vid två tillfällen för respektive skola räknades antalet bilar och antalet barn som gick 

eller cyklade till skolan. Detta gjordes i tio minuters intervall mellan 07:00 och 08:30 på 

morgonen eftersom skoldagen börjar 08:00 på Brynässkolan och 08:15 på Hagaströms 

skola. Vid ena tillfället på Hagaströms skola som genomfördes tidigt på våren låg 

fortfarande snö och is kvar. Likaså genomfördes den ena räkningen vid Brynässkolan i 

vårsnöoväder med efterföljande kaos i trafiken. Skillnaden i färdsätt blev att fler åkte bil 

under observationen vid vårvinterväder men under vårväder ökade cykel som färdsätt. I 

tid blev skillnaden att när det var snöoväder på Brynässkolan kom många sent eller till 

och med för sent! På Hagaströms skola kom barnen tidigare när de åkte bil; antagligen för 

att de åkte med föräldrarna i större utsträckning. De övriga tillfällena när det var vårväder 

för respektive skola redovisas nedan i figur 12 och figur 13. En mycket stor andel av 

barnen anländer de sista 20 – 30 minuterna innan skolan börjar oavsett färdsätt till skolan. 
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Figur 12. Tidsstudie Brynässkolan 
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Figur 13. Tidsstudie Hagaströms skola 

 

Nedan i figur 14 redovisas vilka ingångar som barnen använder och var avlämning av 

barn sker med bil till Brynässkolan. Vi gjorde trafiksäkerhetsinventeringen när det 

fortfarande var lite snö kvar och det vi observerade var att vid ingång A fanns en snöhög 

kvar vilket gjorde det svårt för barnen att gå den vägen (figur 6). Vid ingång B finns en 

parkering där föräldrarna lämnade barn med bil och vände på parkeringen, vilket innebar 

svårare trafiksituation för barnen som gick den vägen. Ingång C var en säker ingång men 

områdena runt platserna D och E var trafikfarliga. Övergångsstället vid D har en refug 

som används som vändplats av bilförarna. Vid E är det bredare väg för det finns en 

busshållplats där som gjorde det möjligt att vända där med bil för att lämna av barnen på 

samma sida som skolan. När det var snövallar längs Brynäsgatan, platserna D och E, 

kunde inte barnen komma in på gång- och cykelvägen utan fick gå på bilvägen för att 

komma till övergångsstället.  
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Figur 14. Redovisning över vilka ingångar som barnen använder och var avlämning av barn sker 

med bil till Brynässkolan. Källa: Gävle kommun (2010a). Karta bearbetad av Johansson och 

Norberg (2010). 

 

För Hagaströms skola visas vilka ingångar barnen använder och var avlämning av barn 

sker med bil i figur 15. När vi gjorde trafiksäkerhetsinventeringen såg vi att för att åka 

med bil på grusvägen till plats A behövs det tillstånd vilket innebär att det är låg trafik 

där. Barnen som kommer från gång- och cykelvägen, plats A, måste korsa den vägen för 

att komma till skolan. För de barn som gick till skolan vid plats B finns det en separerad 

gång- och cykelväg som gör det trafiksäkrare. Parkeringsplatsen vid plats B har en 

avlämningsfil som används frekvent, vilket vi såg under tidsstudieobservationen.  

 

  

Figur 15. Redovisning över vilka ingångar som barnen använder och var avlämning av barn sker 

med bil till Hagaströms skola. Källa: Gävle kommun (2010a). Karta bearbetad av Johansson och 

Norberg (2010). 

 

Avlämning med bil 

 

Gul mellan 5 - 10 barn 

 

Röd mer än 10 barn 

Avlämning med bil 

 

Mindre än 5 barn 

 

Gul mellan 5 - 10 barn 

 

Röd mer än 10 barn 

A 
B 

C 

E 
D 

A 

B 

 N 

100 m 

N 

100 m 



 

26 

Figur 16 och figur 17 redovisar trafiksäkerhetsnivåer enligt SWECOs modell på de vägar 

och passager som var 200 meter från skolorna. Kartorna visar säkerhetsredovisningar ur 

barnens perspektiv. De flesta vägarna är gula för att hastighetsbegränsningen är 30 km/h 

vid båda skolorna. Den röda vägen på Brynäs har blandtrafik med parkeringsplatser vilket 

ger en låg säkerhetsnivå. Vägarna som var röda i området vid Hagaströms skola har också 

blandtrafik som gav vägarna låg säkerhetsnivå varav två ar vägarna var grusvägar. De 

gula vägarna har en hastighetsbegränsning på 30 km/h eller 50 km/h och trottoarer på 

sidan av vägen vilket gör att de har medelhög säkerhetsnivå. De röda punkterna har 

markerade eller omarkerade passager vilka har låg säkerhetsnivå om de inte kombineras 

med en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Två markerade övergångsställen, de gröna 

punkterna, ett vid Hagaströms skola och ett vid Brynässkolan har en 

trafiksäkerhetshöjande åtgärd och klassas med en hög säkerhetsnivå. Skillnaderna mellan 

skolorna var att Brynässkolan har fler passager runt hela skolan och Hagaströms skola 

ligger en bit ifrån den trafikerade vägen där passagerna finns.  

 

  

Figur 16. Trafiksäkerhetsnivåer på de vägar och passager som var 200 meter från Brynässkolan. 

Källa: Gävle kommun (2010a). Karta bearbetad av Johansson och Norberg (2010). 
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Figur 17. Trafiksäkerhetsnivåer på de vägar och passager som var 200 meter från Hagaströms 

skola. Källa: Gävle kommun (2010a). Karta bearbetad av Johansson och Norberg (2010). 

5.2 Enkäter 

5.2.1 Barns färd till skolan 

206 barn på Brynässkolan och 205 barn på Hagaströms skola svarade fullständigt på 

enkätundersökningen som syftade till att kartlägga barnens färdsätt till skolan och deras 

upplevelser för vissa trafiksituationer. För att se en klassvis sammanställning på 

respektive skola över alla svaren på enkäten se bilaga 7 och 8. Fördelningen mellan killar 

och tjejer var jämn på Brynässkolan medan det var 14 % fler tjejer på Hagströms skola 

som svarade på enkäten. Svarsfrekvens samt antal barn som svarat per klass kan ses i 

tabell 3. 

 

Tabell 3: Svarsfrekvens samt antal elever per klass och skola som svarat på enkätundersökningen. 

Klass

Svarsfrekvens (antal)

Brynässkolan 59% (32) 86% (37) 84% (46) 72% (36) 79% (27) 74% (28)

Hagaströms skola 73% (35) 81% (44) 67% (31) 83% (40) 70% (19) 70% (19) 89% (17)

4 5 6

-

F 1 2 3

 

 

I figur 18 och figur 19 visas barnens svar i enkätundersökningen på frågan var de bor där 

svaren har klassats in i tre avståndsklasser. En majoritet av barnen som går på 

Brynässkolan och Hagaströms skola bor relativt nära skolan. Övervägande andel elever 
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på både Brynässkolan och Hagaströms skola bor inom en kilometer från skolan. Några av 

barnen har dubbelt boende och de har klassats in på det bostadsområde som ligger längst 

bort från skolan. Det var 4 % av barnen på båda skolorna som hade dubbelt boende. 
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Figur 18. Antal barn per bostadsområde och bostadsområdenas avstånd till Brynässkolan 
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Figur 19. Antal barn per bostadsområde och bostadsområdenas avstånd till Hagaströms skola) 

 

Vanligaste färdsätt till skolan skiljer sig ganska mycket mellan de två skolorna (bilaga 7 

och 8). Det dominerande färdsättet till Brynässkolan är att gå medan färdsätten cykla och 

åka bil dominerar på Hagaströms skola. Det kan bero på att i området runt Brynässkolan 

är inte alla vägar gång och cykel separerade (GC-separerade) utan många vägar har 

endast trottoarer. Barnen måste gå över en eller flera passager på vägen till skolan och 

kanske inte får cykla innan de behärskar trafiksituationer. Längs hela Hagaströmsvägen 

finns det en GC-separerad väg som gör att barnen lättare kan ta sig till skolan men längs 
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den vägen finns utfarter från bostadsområden som kan göra det trafikfarligt. Trafikflödet 

är lite högre på Brynäs och på fler vägar än i Hagaström och även det kan förändra 

färdsättet för barnen. Gemensamt för båda skolorna är att andel barn som skjutsas till 

skolan i bil fördubblas under vintertid jämfört med höst och vår samt att de barn som 

cyklar höst och vår antingen går eller åker bil under vintern. Andelen barn i en klass som 

åker bil till skolan är störst i förskoleklasserna och sedan avtagande ju äldre barnen blir 

(figur 20 och figur 21). Vi har valt att visa fördelningen på vintern eftersom det är då 

bilanvändandet är som störst. 
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Figur 20. Vanligaste färdsättet till Brynäskolan under vintertid per årskurs. 
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Figur 21. Vanligaste färdsättet till Hagaströms skola under vintertid per årskurs. 

 



 

30 

Med syfte att se om avståndet till skolan spelar roll har barnens bostadsområde klassats in 

i avståndsklasser och andel barn per färdsätt och årstid (uppdelat på vår & höst eller 

vinter) har sammanställts i figur 22 och figur 23 för Brynässkolan respektive Hagaströms 

skola. Gemensamt för båda skolorna är att den dubblering av antalet bilåkande från vår & 

höst till vinter som identifierats ovan gäller oavsett avstånd till skolan. Likaså är det 

slående att för båda skolorna bor en stor andel av de bilåkande eleverna inom en 

kilometer från skolan. Med tanke på att ungefär lika många elever på Hagaströms skola 

bor nära som långt ifrån skolan kan man se en tendens till att det relativt sett är en större 

andel barn som går och cyklar om de bor nära (< 1 km) skolan. Statistiska beräkningar 

visar på att det finns en korrelation av storleken 0,23 på 1 % signifikansnivå mellan 

avstånd till skolan och färdsätt, där större andel går och cyklar av dem som bor närmast 

skolan. 
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Figur 22 Vanligaste färdsättet för barnen mellan bostaden och Brynässkolan fördelat på olika 

avstånd och årstider. 
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Figur 23. Vanligaste färdsättet för barnen mellan bostaden och Hagaströms skola fördelat på 

olika avstånd och årstider. 

 

I tabell 4 redovisas svar på frågan om barnens möjlighet att cykla till skolan. Även om 

andelen som inte kan cykla till skolan ökar något med större avstånd, anser nästan alla 

barn att de kan cykla till skolan. Under genomförandet av enkätundersökningarna 

observerades att några barn som svarade att de inte kan cykla till skolan bor mer än en mil 

från skolan. Med andra ord är det inte oförmåga att cykla till skolan utan avståndet eller 

någon annan anledning som orsakar det höga andelen bilanvändandet. 

 

Tabell 4: Andel barn som kan, inte kan eller inte har någon cykel baserat på hur långt de  

 bor ifrån skolan för Brynässkolan (tv) och Hagaströms skola (th). 

Brynässkolan   Hagaströms skola 

Kan cykla till skolan

Avstånd Ja Nej Har ingen cykel

< 1 km 88% 5% 8%

1 - 2 km 88% 0% 12%

> 2 km 80% 10% 10%    

Kan cykla till skolan

Avstånd Ja Nej Har ingen cykel

< 1 km 99% 1% 0%

1 - 2 km 100% 0% 0%

> 2 km 87% 11% 2%  

 

En frågeställning i enkätundersökningen var om barnen fick gå eller cykla själva till 

skolan. Resultatet blev väldigt lika för de båda skolorna där mer än hälften av barnen 

anger att de får gå eller cykla själva till skolan i årskurs 1 och mer än 90 % av de barn 

som går i årskurs 3 får gå eller cykla själva till skolan. 
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5.2.2 Barnens syn på trafikmiljön och färd till skolan 

Del två i enkätundersökningen bestod av bilder (bilaga 5 och 6) från trafikmiljöer i 

skolans närhet med frågor om de känner sig rädda eller om de inte använder den vägen. 

Summering av svar på dessa frågor återfinns i tabellform i bilaga 7 och 8. Generellt sett 

var det liten andel barn som kände sig rädda ibland eller rädda ofta, men det går att utläsa 

vissa skillnader. Nedan i Figur 24 redovisas data för Brynässkolan filtrerat per klass och 

andel barn som är rädda ibland eller ofta samt om de får sällskap av vuxen till skolan. 

Andel barn i en klass som är rädda ibland eller ofta har beräknats genom att dividera 

antalet svar där barn är rädda ibland eller ofta med totala antalet svar. De antal som 

använts gäller samtliga visade trafikmiljöer (fyra). Andelen barn som har sällskap av 

vuxen avtar stadigt från förskoleklassens nivå på nästan 100 %. Andelen barn som är 

rädda ibland eller ofta och går själv är klart högst för barn som går i årskurs 5. 

Andel elever som är rädda ibland eller ofta på väg till skolan samt andel elever som 

har sällskap med vuxna till Brynässkolan
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Figur 24. Antal barn på Brynässkolan som är rädda ibland eller ofta på väg till skolan samt andel 

barn som har sällskap med vuxen. 

 

Motsvarande bild för Hagaströms skola redovisas i figur 25 nedan. Trenden för andelen 

barn som har sällskap av vuxen till skolan är lika som för Brynässkolan. Däremot finns 

största andelen barn som är rädda ibland eller ofta i de miljöer som visats i enkäten i 

årskurs 3 och 4, det vill säga två år yngre än barnen på Brynässkolan. 
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Andel elever som är rädda ibland eller ofta på väg till skolan samt andel elever som 

har sällskap med vuxna till Hagaströms skolan
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Figur 25 Antal barn på Hagaströms skola som är rädda ibland eller ofta på väg till skolan samt 

andel barn som har sällskap med vuxen. 

 

I svaren för de enskilda trafikmiljöerna i enkäterna syns det en tydlig skillnad i hur säkra 

de upplevs av barnen (figur 26 och figur 27) där andel barn som är rädda ibland eller ofta 

visas för de utvalda trafikmiljöerna vid Brynässkolan respektive Hagströms skola. Vid 

Brynässkolan är trafikmiljön i fråga 10 i enkäten klassad som säker passage enligt 

SWECOs modell för att det finns trafiksäkerhetshöjande åtgärd, men den upplevs till viss 

del med rädsla av barnen. Trafikmiljön i fråga 11 är en spontan övergång utan refug och 

mellan parkerade bilar, upplevs också som otrygg av barnen (bilaga 5). På Hagaströms 

skola är det särskilt tydligt att det är två trafikmiljöer som barnen uppfattar som mer 

otrygga (fråga 9 och 11) (bilaga 6). Dessa stämmer överens med klassningen enligt 

SWECOs modell där dessa passager klassas med låg säkerhet. Undantaget är korsningen i 

fråga 12 som är klassad som säker, där det finns en trafiksäkerhetshöjande åtgärd. Den 

upplevs av barnen som farlig i större utsträckning än den cykelväg som kommer från 

baksidan. Detta antas bero på att det inte är mycket biltrafik vid parkeringen för 

personalen i förhållande till trafiken på Hagaströmsvägen. 
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Figur 26. Trafiksituationer vid Brynässkolan där barn är rädda ibland eller ofta. 
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Figur 27. Trafiksituationer vid Hagaströms skola där som är rädda ibland eller ofta. 

 

Sett till vilket färdsätt barnen använder finns det inte någon avgörande skillnad för hur 

stor andel som är rädda ibland eller ofta förutom ett mindre antal barn som åker buss till 

skolan. 

 

Vid frågan om vilket färdsätt barnen skulle välja själva till skolan var cykla överlägset 

populärast. Det vi också såg var att moped var populärt i vissa klasser, men det 

alternativet kändes mer som ett mått på hur coola (häftiga) de ville vara baserat på det 

som hördes i klassrummen. På Hagaströms skola kunde vi se att i klasserna med yngre 

barn var det fler som ville åka buss än på Brynässkolan medan på Brynässkolan var det 

fler barn som ville åka bil till skolan än vad det var på Hagaströms skola. 
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5.3 Checklista för trafikarbete vid skolor 

Målet med denna studie var att ta fram en checklista för arbete med trafiksäkerhet vid 

skolor. Analys av de faktiska förutsättningarna för skolan såsom fysisk miljö, 

trafiksituation, barns färdsätt till skolan och barns uppfattning om trafikmiljön i skolans 

närhet ger utgångspunkten för hur kommunen och skolan ska jobba vidare med 

trafiksäkerheten. Med utgångspunkt i resultat från litteraturstudien och resultat ifrån 

denna undersökning har vi sammanställt en checklista. 

 

En modell som SWECOs klassificeringsmodell för barns skolvägar mellan hemmet och 

skolan (Vägverket, 2010a) är ett bra hjälpmedel för att klassa trafiksäkerhetsnivå på 

vägar, korsningar och passager. Tillsammans med mätningar av trafikflöde och 

observationer av vilka ingångar till skolgården som barnen använder samt vart barn som 

skjutsas till skolan lämnas, erhålls en bra uppfattning om hur trafiksituationen vid skolan 

ser ut. 

 

Genom en enkät till barnen på skolan kan på ett snabbt sätt både information om deras 

färd till skolan och barnens perspektiv på trafikmiljön runt skolan erhållas. Frågor kring 

färdsätt till skolan under olika årstider kan tillsammans med inventering av fysisk miljö 

ge en uppfattning om när trafiksituationen är som sämst så att rätt fysiska åtgärder kan 

sättas in. Uppgifter om färdsätt tillsammans med avstånd till skolan ger en uppfattning 

om det finns potential att få effekt från beteendepåverkande åtgärder (Skolbarnens 

trafikkalender, 2009). Till exempel om det är många barn som bor nära skolan och bli 

skjutsade till skolan av föräldrar kan upplysning eller kampanjer för att minska bilåkandet 

ha effekt. Bor däremot de barn som blir skjutsade med bil till skolan långt från skolan kan 

sådana insatser ha en lägre effekt. Frågor kring hur barnen själva vill ta sig till skolan ger 

en uppfattning om vilken potential det finns för att ändra beteenden. Om barnen själva 

vill gå och cykla till skolan är det sannolikt lättare att uppnå en förändring än om barnen 

inte vill det (Skolbarnens trafikkalender, 2009). Frågor om barnen brukar ha sällskap till 

skolan av någon vuxen ger en uppfattning om i vilken utsträckning det är föräldrar som 

styr val av färdsätt till skolan (Gummesson, 2007). Frågor kring hur barn uppfattar 

trafikmiljöer kan dels ge en uppfattning om deras förmåga att uppfatta trafikmiljöer som 

farliga och dels vilka trafikmiljöer som upplevs som farliga av dem själva (Björklid, 

1992). 

 

Det finns belägg för att om förändringarna genomförs i samarbete mellan kommunen och 

de som använder den fysiska miljön finns förutsättningar för att de efterlevs och används 
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i mycket större utsträckning än om kommunen själva genomför hela processen 

(Jönköpings kommun, 2009). De fysiska förändringar som kan tänkas göras måste 

utvecklas i ett samarbete mellan personal på skolan, elever, föräldrar och kommunen för 

bästa effekt (Huddinge kommun, 2010d). Det berättigar en punkt på checklistan för 

arbetet med trafiksäkerhet vid skolor. 

 

En beteendepåverkande åtgärd som föreslås i checklistan är program för ökad 

föräldrarmedvetenhet med syftet att föräldrar skall förstå hur allvarlig trafiksituationen 

vid skolor kan vara (Huddinge kommun, 2010d) Detta kan ske genom information från 

skolan om hur barn beter sig i trafik, vilken förmåga de har att uppfatta situationer och 

kunna förutse vad som kommer att hända.  

 

En beteendepåverkande åtgärd för att förändra barnens beteende kan vara att skolan 

arbetar med trafiksäkerhet i skolans närmiljö i undervisningen. Praktisk övning och 

tillämpning är viktig för att öka barnens kunskaper, de har svårt att överföra teoretiska 

kunskaper till verklighet (Huddinge, 2010d). (Kan ske på speciella trafikdagar eller som 

moment i det vanliga skolarbetet).  
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Checklista för trafikarbete vid skolor ur barnperspektiv 

 

Inventering av fysisk miljö och observationer 

 

Inventering av fysisk miljö, SWECO modell   

 Hastighet (skyltad) 

 Trafikseparering 

 Vägbredd 

 Korsningar/passager 
 

Mätning av trafikflöde     

 

Observation av trafiksituation vid lämning    

 Tidsstudier, antal barn och färdsätt per tidsperiod 

 Identifiering av platser som används för avlämning och parkering med bil 

 Identifiering av vilken väg barn anländer till skolan 
 

Barns färd till skolan 

 

Enkät till barn om deras färd till skolan    

 Färdsätt till skolan vår & höst samt vinter 

 Område där barnet bor (möjliggör koppling mellan färdsätt till skolan  

och avstånd till skolan) 

 Barns egna val av färdsätt till skolan 

 Barns upplevda känsla inför trafikmiljöer i skolans närhet 
 

Trafikarbetet vid skolan 

 

Fysiska förändringar diskuteras eller genomförs i samarbete mellan  

kommun, lärare, barn och föräldrar 

 

Program finns för att göra föräldrar medvetna om risker vid   

trafiksituationen vid lämning och hämtning vid skolan inkluderande 

information om barns förmåga att hantera trafiksituationer 

 

Program med trafikutbildning för barn i skolans närmiljö   
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6 Diskussion 

Utgångspunkten i detta arbete har varit att ha ett barnperspektiv på studien. Det har inte 

varit helt lätt att hitta fakta som fokuserat på barn eller få fram barnens åsikter och 

upplevelser utan påverkan av andra. Studierna i litteraturen som har hittats ställer 

frågorna både till föräldrar och till barn som de ska fylla i hemma, sällan till endast barn. 

Mycket av den statistik och det forskningsresultat som finns tillgängligt är relaterad till 

vuxna och inte barn till exempel figurer som krockvåldskurvan som visar risken för 

vuxna att dödas vid kollision med bil vid olika hastigheter (figur 2). 

6.1 Metoddiskussion 

6.1.1 Inventering av fysisk miljö och observationer 

Metoden att observera barns färdsätt till skolan är snabb och relativt enkel att genomföra. 

Problemet med den här sortens observationer kan vara att det inte är möjligt att se 

varifrån alla barnen kommer och var de går in i skolan, vilket gör att det inte blir ett helt 

tillförlitligt resultat. Brynässkolan har ett inhägnat område där det finns vissa ingångar för 

barnen att gå in till skolan, medan Hagaströms skola är omgiven av skog där barnen kan 

komma från vilket håll som helst. Vissa barn kan ha räknats två gånger eftersom barnen 

rörde sig även utanför områdena och tillbaka. Den här typen av observation har endast 

gett en ögonblicksbild och ger inte något generaliserbart underlag att utgå från vid 

fortsatta undersökningar men det ger en relativt tydlig bild av färdsättet vid en viss 

tidpunkt vid ett visst klockslag. 

 

Det finns inte många modeller för att klassificera gators trafiksäkerhet att tillgå och de 

flesta är gamla. De flesta modellerna tar hänsyn till barnens hela skolväg och vi har 

endast fokuserat på närområdet till skolan. Anledningen till att vi valde SWECOs 

klassificeringsmodellmodell var att den är enkel och gav de riktlinjer som vi ville få ut av 

modellen. Den tog inte hänsyn till de olika årstiderna som finns i den här delen av landet 

men den hade barnperspektivet. Vid klassning av väg finns endast vägbredd som 

kriterium på trafiksäkerhet, inte vilket underlag vägbanan har, vilket skulle kunna påverka 

hastighet och därmed trafiksäkerhetsklassningen (Vägverket, 2010a). 
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6.1.2 Enkät 

Tiden det tog för barnen att fylla i enkäten varierade, för förskolebarnen tog det ca 45 

minuter per grupp och för årskurs fem tog det ca 15 minuter att fylla i. Reliabiliteten 

(Trost, 2007) på frågorna kunde förbättras om vi t.ex. hade skrivit hur många 

svarsalternativ de kunde fylla i till varje fråga för frågorna 3, 4, 5, 8, 9, 10 och 11. Det 

kunde underlätta framför allt för de yngre barnen som inte uppfattade nyanserna i språket. 

En annan svårighet för barnen var att vi hade liknande svarsalternativ på flera frågor och 

några ringade in svaret på fel rad. Men eftersom vi medverkade under hela tiden kunde de 

ställa frågor och vi gick även runt och tittade att frågorna var ifyllda med rätt antal svar på 

varje fråga. Barnen som hade dubbelt boende varannan vecka, fick fylla i två alternativ på 

fråga 2 Vilket område bor du i. Övriga barn fick bara fylla i ett svarsalternativ. Fråga 8, 

Kan du cykla till skolan, var otydlig formulerad för de barn som hade långt till skolan 

som inte visste om de skulle fylla i att de inte kan cykla på grund av avståndet. Under 

inventering av trafikmiljön såg vi att ett av färdsätten till skolan var moped med vuxen 

därför använde vi det som svarsalternativ i enkäten. Det gjorde att några av barnen valde 

det alternativet under eget val, fråga 5 Om du fick välja själv, hur vill du ta dig till skolan, 

för att det var ”coolt”. En annan påverkan för fråga 5 var gruppdynamiken när någon sa 

ett val högt valde fler det alternativet. Trafiksituationsfrågorna 8, 9, 10 och 11 kunde vi 

ha skrivit att det är barnets väg till skolan och inte om de använder det under resten av 

dagen. Men det informerade vi om under utförandet.  

 

Validiteten i frågorna (Trost, 2007) har varit bra men frågan om alternativa färdsätt, fråga 

4, var inte nödvändig för det var ganska lika frågan om vanligaste färdsättet. Fråga 7, Får 

du gå/cykla till skolan utan vuxen, var en dubbelfråga och barnen berättade att de fick gå 

men inte cykla själva.  

 

Vid genomförandet av enkäterna blev barnen till en viss del påverkade av andra som till 

exempel lärare och andra barn. Om ett barn högt uttalar att ett alternativ är bra eller coolt 

är det lätt att andra barn tar efter och tycker likadant. När lärare hjälper till att genomföra 

enkäter och inte är helt insatta i hur enkäten skall genomföras kan frågorna ställas eller 

svarsalternativen presenteras på ett ledande sätt (Trost, 2007). Likaså kan det vara svårt 

för ett barn att erkänna att det varit rädd vid något tillfälle när en enkät genomförs i grupp 

även om varje barn skriver svaret på eget papper. Ett tänkbart sätt att undvika detta 

problem är att genomföra enkäten med färre barn enskilt, nackdelen då är att underlaget 

bli mindre eller att undersökningen tar längre tid.  
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En enkät kan göras oberoende av årstid, men det kan finnas risk att barnen påverkas av 

aktuell årstid när de anger färdsätt till skolan. Barnens och vår definition av årstiderna kan 

vara olika och en tydlig beskrivning är därför viktig. Exempelvis kan ”vinter med snö och 

is på vägarna” vara en definition av vinter.  

6.2 Inventering av fysisk miljö och observationer 

För barn på en låg- och mellanstadieskola är en trafiksäker närmiljö viktigt därför att barn 

i den åldern har begränsad förmåga att hantera trafiksituationer vilket medför att de 

kanske inte inser faran och kan vara oförsiktiga (Sandels, 1972; Demetre 1997). Detta 

innebär att barnen inte klarar alla trafiksituationer och att det därför är nödvändigt att göra 

så mycket som möjligt med fysisk miljö för att undvika farliga situationer (Sandels, 

1972). Av den anledningen är en inventering av den fysiska miljön viktig. När det gäller 

trafiksäkerhet är det viktigt att titta på alla vägar närmast skolan, både de som finns i 

närområdet till skolan (kommunala) och de vägar och parkeringar som finns inom 

skolfastigheten. Annars kan ett delat ansvar på olika fastigheter göra att åtgärder inte 

fullföljs hela vägen.  

 

Utanför skolorna i vår inventering är det en hastighetsbegränsning på 30 km/h och 

hastighetssänkning är en mycket effektiv metod för att öka trafiksäkerhet (Selberg, 1996; 

Söderlind, 1998; Leden m.fl., 2005; Ewing och Dumbaugh, 2009). Den avgör i stor grad 

hur allvarlig en olycka blir om den sker och även till att antalet olyckor minskar. Men det 

som är väsentligt är den faktiska hastigheten som bilarna kör. För att få fram det kan till 

exempel flödesmätningar göras som ger den faktiska hastigheten och även trafikmängd 

vid olika tidpunkter. En stor trafikmängd skapar en barriär för dem som vill korsa vägen 

(Sveriges kommuner och landsting och Vägverket, 2007). Med hjälp av fysiska åtgärder 

kan lösningar utformas för att sänka faktiska hastigheten som bilarna kör. Det finns ingen 

generell lösning för alla skolor utan för varje skola behöver kommunen utforma en 

handlingsplan för de fysiska åtgärderna. Det finns exempel på olika sorters fartdämpande 

hinder som att minska vägbredd och nivåhöjande passager (Sveriges kommuner och 

landsting och Vägverket, 2007). Andra insatser för att minska trafiken vid skolor och 

därmed höja trafiksäkerheten är att anlägga avlämningsplatser i skolans närhet (NTF, 

2010b; Haninge kommun, 2010). 

 

Med tanke på den stora skillnaden i biltrafik mellan vår/höst och vinter i vår studie bör 

vintersituationen vara styrande för åtgärder, fysiska såväl som för beteende. En tidsstudie 

när barnen kommer till skolan bör göras under de sämsta trafikförhållandena. 
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6.3 Barns färd till skolan 

På Brynässkolan och Hagaströms skola är andelen barn som skjutsas till skolan hög, 

särskilt vintertid. Enligt flertalet studier har det skett en ökning av andelen barn som 

skjutsas till skolan (McDonald, 2007; Beck och Greenspan, 2008; Fyhri och Hjorthol, 

2009). Vid Brynässkolan och Hagaströms skola vill en majoritet av barnen cykla eller gå 

till skolan, ändå visar resultatet på att många barn blir skjutsade till skolan och det beror 

troligen på att det är föräldrarna som väljer färdsätt. Avståndet till skolan är inte 

avgörande (Gummesson, 2007), en majoritet av alla barn bor inom 1 km från skolan och 

kan gå eller cykla men många åker med i bilen till skolan. Det är svårt att säga om det 

beror på skolvägen känns otrygg beroende på att det är mycket trafik, till exempel i 

stadsdelen Brynäs som ligger centralt, eller om avsaknad av trafikseparerade vägar hela 

vägen mellan skolan och bostaden gör att skolvägen känns otrygg. Även andra faktorer 

kan påverka, exempelvis olyckor som har hänt eller rädsla att någonting kan hända. Enligt 

Fyhri och Hjorthol (2009) kan det finnas många anledningar, allt från att skolan ligger på 

vägen till föräldrarnas arbete till trafiksäkerhet eller ren bekvämlighet. Att barn får 

mycket bilskjuts till skolan kan bero på att föräldrarna kanske jobbar i Gävle och skolan 

ligger på vägen. Det kan vara svårt för barnet att ha en uppfattning om varför de använder 

ett visst färdsätt till skolan. Det är därför viktigt att arbeta med föräldrars medvetenhet om 

skapande av trafikmiljö runt skolor och barns förmåga att hantera trafiksituationer 

(Huddinge, 2010b; Huddinge, 2010d). På Hagaströms skola kunde vi se att i klasserna 

med yngre barn var det fler som ville åka buss, antagligen för att de sällan använder det 

färdsättet. På Brynässkolan var det fler barn som ville åka bil till skolan än vad det var på 

Hagaströms skola, där var det inte lika vanligt att bli skjutsad med bil och det skulle 

kunna vara förklaringen till det. 

 

Frågorna om trafikmiljöer visade på att de yngre barnen inte var rädda men när de blev 

äldre och gick själva kände de sig mer rädda. Skillnaden kan bero på att de yngre barnens 

trafikförståelse inte är helt utvecklad och att de inte förstår vad de ska vara rädda för 

(Sandel, 1972), eller att barnens tolkning skiljer sig från vår uppfattning. Det kan vara så 

att barn tolkar ordet rädd olika baserat på erfarenhet och ålder. Enligt Björklid (1992) kan 

det finnas många orsaker till rädsla. Att barn har sällskap av en vuxen kan påverka att de 

inte är rädda eftersom barn litar på att de vuxna gör rätt. Det fanns en tydlig skillnad 

mellan de två skolorna när det gäller rädslan i trafikmiljöerna på Hagaströms skola visade 

sig rädslan 1-2 år tidigare än Brynässkolan. Om det beror på att miljön där skolorna ligger 

är olika eller att barnens kunskap om trafik varierar är svårt att dra några slutsatser om. 
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För att ta reda på det krävs en större studie på med fler skolor eller en djupare nivå på 

enkäten kombinerad med någon praktisk trafikövning.  

 

Om det var en fördel eller nackdel att ha med bilder i enkäten är svårt att säga, men 

barnen hade positiva kommentarer om bilderna. De fyra bilderna på trafikmiljöer i 

området gav inte barnen några svårigheter att förstå vilka platser som bilderna på 

trafikmiljöer visade även om de inte brukade gå den vägen till skolan. Det innebär att 

yngre barn i förskolan kan relatera till olika miljöer om de ser gatubilder på en enkät. 

Frågan är om de har kunskapen att omsätta det till trafiksituationer och hur de känner 

(Björklid, 1992). För att få reda på det skulle andra svarsalternativ kunna användas och 

enkäten genomföras enskilt eller i mindre grupper och de yngre barnen kan då ställa 

frågor och få svar. 

 

Utformningen av enkäten gjordes samtidigt som inventeringen av trafikmiljöer vilket 

avgjorde att vi valde de bilder som användes för frågor kring trafikmiljöer. Barnen hade 

inte arbetat med trafikfrågor innan studien. Ett alternativt sätt hade varit att ha kontakt 

med barn och lärare innan enkäten utformades och på så sätt fått deras synpunkter om 

otrygga trafikmiljöer (Huddinge, 2010d). Då hade vi kunnat jämföra med vår klassning 

av trafiksäkerhet och det hade antagligen gett ett annat resultat. Vi upptäckte att några 

barn gärna ville berätta om farliga och läskiga platser. 

6.4 Trafiksäkerhet 

Vilka åtgärder är effektivast; andra färdsätt än bil; att utbilda och göra barnen 

uppmärksamma på trafik; eller som Sandels (1972) hävdar att det vore bäst att anpassa 

trafikmiljön till barnen? Att enbart försöka bygga bort farorna i trafiken är inte möjligt, 

om än önskvärt med tanke på den negativa effekten på barns kompetens i trafiken. Därför 

är det fortfarande viktigt med utbildning och möjlighet att träna på olika trafiksituationer. 

Ett angreppssätt där både beteenderelaterade åtgärder och fysiska åtgärder tillsammans 

sätts in för att öka trafiksäkerheten borde ge bra förutsättningar att förbättra 

olycksstatistiken. 

 

Eftersom bilanvändandet ökar i samhället (SCB, 2010) och fler föräldrar skjutsar sina 

barn till skolan innebär att det också ökad trafik kring skolor. Det är inte bara den rörliga 

trafiken som påverkar trafiksäkerheten utan även de stillastående bilarna och de som är 

parkerade. Att föräldrarna anser att det inte är en säker skolväg och skjutsar sina barn är 

en kortsiktig lösning. När barnen blir äldre och tar sig till skolan själva, kommer föräldrar 
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till yngre barn att fortsätta att skjutsa till skolan med bil. Därmed bidrar föräldrar som är 

måna om att skydda sina yngre barn till att göra vägen osäkrare för andra barn. Det blir en 

negativ trend som behöver brytas. Ett viktigt steg för att ge en säkrare skolväg är att 

utbilda föräldrar och öka deras medvetenhet om barns förutsättningar att hantera 

trafiksituationer (Huddinge, 2010d). 

 

En annan effekt av att barn blir skjutsade i bil är att de får en senare egen debut i att 

hantera trafiksituationen och där igenom sämre kompetens att hantera situationen högre 

upp i åldrarna. Detta bekräftas av olycksstatistiken (Demetre, 1997). För barnen är det 

farligast att korsa en gata och speciellt om det är skymd sikt. Barnen är korta och kan ha 

brister i kompetensen att korsa en gata med parkerade bilar som skymmer sikten. Att 

korsa en gata är en vanlig situation oavsett om barn går, cyklar eller blir skjutsade till 

skolan. Det går att förbättra kompetensen genom att låta barn träna på att hantera 

situationen till exempel genom att tränas med rollspel i trafik, vandrande skolbuss eller 

utbildning genom en bordsmodell (Demetre, 1997; Fyhri m.fl., 2004; Rosenbloom m.fl., 

2008). Frågan är om enbart utbildning är tillräckligt för att öka trafiksäkerheten till en 

acceptabel nivå. 

 

Enkäten tog inte lång tid för barnen att göra på de båda skolorna och med en färdig enkät 

att använda är det bra med uppföljning på temat trafik. Fast det behövs även arbete med 

information och nya tankar om hur trafiksituationen kan förbättras (Huddinge, 2010d). 

Det kan göras varje år med en uppföljning på färdsättet till skolan för att se om det 

förändras. För att få igång trafiktänkandet hos både barnen, föräldrarna och lärarna kan 

det vara bra att ha dagar som handlar om trafik på skolan. En del av träningen kan vara att 

diskutera utformning av miljö med barn. 

 

Även en handlingsplan kan vara bra att upprätta för att säkerställa att någon får ansvaret 

för att de beslut som tas verkligen genomförs. I handlingsplanen är det bra om 

ansvarsområdena är uppdelade och att alla delar får en tidsplan (Huddinge, 2010c). 

Ansvaret för förändringarna kan ligga på olika fastighetsägare, som t.ex. Gävle kommun 

och Gavlefastigheter 
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7 Slutsats 

När kommuner arbetar med att förbättra trafiksäkerhet vid skolor är det viktigt att 

barnperspektivet hålls i fokus under analys, planering och genomförande. Det är extra 

viktigt beroende på att barn inte har samma förutsättningar som vuxna att hantera 

trafiksituationer. Barn handlar impulsivt och har inte kunskaper och erfarenheter att 

kunna förutse vad deras handlingar får för konsekvenser.  

 

Förutsättningarna i samhället har förändrats bland annat genom att bilanvändandet har 

ökat. Båda föräldrarna jobbar och därför väljer många föräldrar att skjutsa sina barn till 

skolan. Trafiksäkerheten vid skolorna på morgonen när alla barnen kommer är ofta 

otrygg. För att kunna förbättra trafiksituationen behövs underlag så att det går att 

analysera hur situationen ser ut för varje enskild skola. 

 

Det som är det generella resultatet för alla skolor som upplever trafikproblem är att det 

behövs både beteendepåverkande och fysiska åtgärder för att uppnå bästa resultat. Det 

arbetet görs bäst när alla (skola, barn, föräldrar och kommun) tillsammans är delaktiga 

och jobbar mot samma mål, att barnen ska ha en bra och trygg trafikmiljö vid skolan. 

 

I arbetet med trafiksäkerhet vid skolor är den framtagna checklistan ett bra stöd för att ta 

fram rätt underlag och för att säkerställa att barnens perspektiv tas med i analysen. 

Används checklistan som tagits fram i denna studie kommer hänsyn tas till de slutsatser 

som dragit ovan! 

 



 

45 

Referenser 

Arnberg, P.W., Derefeldt, G. och Sandels, S. (1979) Trafikmiljö för barn i förskola. 

Statens väg- och trafikinstitut, VTI-rapport nr 178, 1979. 

 

Barnombudsmannen (2010) FN:s Barnkonvention. [Elektronisk] 

http://www.barnombudsmannen.se (Tillgänglig: 2010-05-25)  

 

Beck, L. F. och Greenspan, A. I. (2008) Why don`t more children walk to school? 

Journal of Safety Research, vol. 39, s. 449-452. DOI:10.1016/j.jsr.2008.07.002 

 

Björklid, P. (1992) Barns och ungdomars upplevelser av trafiksäkerhet i olika närmiljöer: 

En intervjustudie från tre boendemiljöer med olika trafiktekniska lösningar. TBF 1993:3 

(Transportforskningsberedningen): Allmänna Förlaget Stockholm 

  

Boverket (2002) Stadsplanera – istället för trafikplanera och bebyggelseplanera. 

Karlskrona: Boverket.  

 

Demetre, J. D. (1997) Applying Developmental Psychology to Children’s Road Safety: 

Problems and Prospects, Journal of Applied Developmental Psychology, vol. 18, ss. 263-

270. DOI:10.1016/S0193-3973(97)90040-X  

 

Ewing, R. och Dumbaugh, E. (2009) The built environment and traffic safety: A review 

of empirical evidence, Journal of planning literature, vol. 23 (4), ss. 347-367. 

DOI:10.1177/0885412209335553 

 

Falconer, D. och Sundbäck, B. (2005) ‘Kör inte om bland barn’, Aftonbladet, 24 augusti 

[Elektronisk]. http://www.aftonbladet.se/debatt/article308711.ab (Tillgänglig: 23 Mars 

2010) 

 

Featherstone, M. (2004) Automobilities: An introduction, Theory Culture Society, vol. 21 

(1), ss. 1-24. DOI:10.1177/0263276404046058 

 

Fyhri, A., Bjornskau, T., Ulleberg, P. (2004) Traffic education for children with a 

tabletop model, Transportation Research, vol. F, no. 7, ss. 197-207. 

DOI:10.1016/j.trf.2004.08.002 

http://www.barnombudsmannen.se/
http://www.aftonbladet.se/debatt/article308711.ab


 

46 

 

Fyhri, A. och Hjorthol, R. (2009) Children’s independent mobility to school, friends and 

leisure activities,  Journal of Transport Geography, vol. 17, ss. 377-384. 

DOI:10.1016/j.jtrangeo.2008.10.010 

 

Gummesson, M. (2007) Barns säkra tillgänglighet till skolan, Göteborg: Chalmers 

tekniska högskola 

 

Gävle kommun (2008) Trafikstrategi i Gävle kommun del 1 – vision och mål. Gävle: 

Gävle kommun 

 

Gävle kommun (2010a) Kommunkartan [Elektroniskt] www.gavle.se (Tillgänglig: 2010-

05-25) 

 

Gävle kommun (2010b) Karta över 30-områden. [Elektroniskt] 

http://www.gavle.se/Trafik--infrastruktur/Trafik-och-gator/Trafikregler-och-

sakerhet/Lokala-trafikforeskrifter/ (Tillgänglig: 2010-05-25) 

 

Gävle kommun (2010c) Fakta om delområden. [Elektroniskt] 

http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunfakta/Statistik/Fakta-om-delomraden/ 

(Tillgänglig: 2010-05-25) 

 

Gävle kommun (2010d) Bearbetad GIS-karta [Elektroniskt] www.gavle.se (Tillgänglig: 

2010-05-25) 

 

Haninge kommun (2010) Avlämningsplatser förbättrad trafiksäkerhet [Elektroniskt] 

www.haninge.se (Tillgänglig: 2010-05-31) 

 

Huddinge kommun (2010a) Avlämningsplatser [Elektroniskt] www.huddinge.se 

(Tillgänglig: 2010-05-31) 

 

Huddinge kommun (2010b) Den goda dialogen. Dokumentation från två seminarier för 

en barnvänligare trafikmiljö i området runt Hörningsnäs-Ängsnässkolan, Huddinge 

kommun [Elektroniskt] www.huddinge.se (Tillgänglig: 2010-06-03) 

 

Huddinge kommun (2010c) Handlingsplan för hälsa och säkerhet i Hörningsnässkolan 

och Ängsnässkolan. [Elektroniskt] www.huddinge.se (Tillgänglig: 2010-05-31) 

http://www.gavle.se/
http://www.gavle.se/Trafik--infrastruktur/Trafik-och-gator/Trafikregler-och-sakerhet/Lokala-trafikforeskrifter/
http://www.gavle.se/Trafik--infrastruktur/Trafik-och-gator/Trafikregler-och-sakerhet/Lokala-trafikforeskrifter/
http://www.gavle.se/Kommun--politik/Kommunfakta/Statistik/Fakta-om-delomraden/
http://www.gavle.se/
http://www.haninge.se/
http://www.huddinge.se/
http://www.huddinge.se/
http://www.huddinge.se/


 

47 

 

Huddinge kommun (2010d) Säker och lekvänlig skolväg. Håller våra barn på att bli en 

baksätesgeneration? [Elektroniskt] www.huddinge.se (Tillgänglig: 2010-05-31) 

 

Hydén, C. (2008) Trafiken i den hållbara staden. Lund: Studentlitteratur 

 

If Skadeförsäkring AB (2009) Föräldrar största hotet mot trafiksäkerheten i skolorna 

enligt rektorerna [Elektroniskt] 

http://www.if.se/web/se/Om/Senastenytt/Pages/Foraldrarstorstahotetmottrafiksakerheteni

skolanenligtrektorerna.aspx (Tillgänglig: 2010-05-31) 

 

Jönköpings kommun (2009) Gå och cykla till skolan. Inspiration till föräldrar i 

Jönköpings kommun. Jönköping: Jönköpings kommun 

 

Leden L., Gårder P. och Johansson C. (2005) Safe pedestrian crossings for children and 

elderly, Accident analysis & prevention, vol. 38, ss. 289-294. 

DOI:10.1016/j.aap.2005.09.012 

 

Lillebye, E. (1996) Architectural and functional relationships in street planning: an 

historical view, Landscape and Urban Planning, vol. 35, ss. 85–105. DOI:10.1016/0.169-

2046(96)00307-6 

 

McDonald, N. C. (2008) Children’s mode choice for the school trip: the role of distance 

and school location in walking to school, Transportation, vol. 35, ss. 23-35. 

DOI:10.1007/s11116-007-9135-7 

 

Miller, J.A., Austin, J. och Rohn, D (2004) Teaching pedestrian safety skills to children, 

Environment and behaviour, vol. 36, no. 3, ss. 368-385. 

DOI:10.1177/0013916503260880 

 

Myndigheten för skolutveckling (2010a) Brynässkolan [Elektroniskt] 

http://www.skola.gavle.se/brynas/brynas/ (Tillgänglig: 2010-05-31) 

 

Myndigheten för skolutveckling (2010b) Hagaströms skola [Elektroniskt] 

http://www.skola.gavle.se/hagastrom/ (Tillgänglig: 2010-05-31) 

 

http://www.huddinge.se/
http://www.if.se/web/se/Om/Senastenytt/Pages/Foraldrarstorstahotetmottrafiksakerheteniskolanenligtrektorerna.aspx
http://www.if.se/web/se/Om/Senastenytt/Pages/Foraldrarstorstahotetmottrafiksakerheteniskolanenligtrektorerna.aspx
http://www.skola.gavle.se/brynas/brynas/
http://www.skola.gavle.se/hagastrom/


 

48 

NTF (2010a) Många bilförare nonchalerar barns säkerhet vid skolor. [Elektroniskt] 

http://www.ntf.se/sormland/default.asp?RecID=38849 (Tillgänglig: 2010-05-25) 

 

NTF (2010b) Ny ordförande van att hålla i rodret. [Elektroniskt] 

www.ntf.se/stockholm/default.asp?Display=print&RecID=41631 (Tillgänglig: 2010-05-

05) 

 

NTF (2010c) Trafikmiljö. [Elektroniskt] http://www.ntf.se/laddaner/default20298.asp 

(Tillgänglig: 2010-05-05) 

 

NTF och Länsförsäkringar (2010) Säker skola. [Elektroniskt] 

http://www.trafikfarligamiljoer.se/ (Tillgänglig: 2010-06-02) 

 

Petch, R. O. och Henson, R. R. (2000) Child road safety in the urban environment, 

Journal of Transport Geography, vol. 8, ss. 197-211. DOI:10.1016/S0966-

6923(00)00006-5 

 

Rosenbloom, T., Haviv, M., Peleg, A. och Nemrodov, D. (2008) The effectiveness of 

road-safety crossing guards: Knowledge and behavioural intentions, Safety Science, vol. 

46, ss. 1450-1458. DOI:10.1016/j.ssci.2007.11.001 

 

Sandels, S. (1972) Små barn i trafiken. Stockholm: Kungliga Boktryckeriet P.A. Norstedt 

& Söner 726173. 

 

Selberg, K. (1996) Road and traffic environment, Landscape and Urban Planning, vol. 

35, ss. 153-172. DOI:10.1016/0169-2046(96)00308-8 

 

Skolbarnens trafikkalender (2009) Barn och trafik del 2. 2009/2010. Stockholm 

 

Skolverket (2004) Trafikundervisningen i grundskolan. [Elektroniskt] 

http://www.skolverket.se/publikationer?id=1371 (Tillgänglig: 2010-05-24) 

 

SCB (2010) Fordonsstatistik för antal registrerade personbilar [Elektroniskt] 

http://www.scb.se (Tillgänglig: 2010-05-12) 

 

Söderlind, J. (1998) Stadens renässans. Från särhälle till samhälle. Om närhetsprincipen 

i stadsplaneringen. Stockholm: SNS Förlag. 

http://www.ntf.se/sormland/default.asp?RecID=38849
http://www.ntf.se/stockholm/default.asp?Display=print&RecID=41631
http://www.ntf.se/laddaner/default20298.asp
http://www.trafikfarligamiljoer.se/
http://www.skolverket.se/publikationer?id=1371
http://www.scb.se/


 

49 

 

Sveriges kommuner och landsting och Vägverket (2007) TRAST, Trafik för en attraktiv 

stad. Stockholm: Edita 

 

Trafikverket (2010) Nollvision [Elektronisk] 

http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Vart-

trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/ (Tillgänglig: 2010-05-23) 

 

Transportstyrelsen (2010) STRADA [Elektronisk] http://www.transportstyrelsen.se/ 

(Tillgänglig: 2010-05-26) 

 

Trost, J. (2005) Kvalitativa intervjuer. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Trost, J. (2007) Enkätboken. 3:e uppl. Lund: Studentlitteratur 

 

Vägverket (2003) Skolbarnens resekedjor. ARS P0479 [Elektronisk] 

http://www.vv.se/Trafiken/Barn-och-ungdom/Skrifter-om-barn-och-trafik/ (Tillgänglig: 

2010-05-31) 

 

Vägverket (2007) Regeringsuppdrag Att vidareutveckla stödet till skolans arbete med 

trafikfrågor. [Elektronisk] http://www.vv.se/Trafiken/Barn-och-ungdom/Skrifter-om-

barn-och-trafik/ (Tillgänglig: 2010-05-23) 

 

Vägverket (2008) Målstyrning av trafiksäkerhets Målstyrning av trafiksäkerhetsarbetet - 

aktörssamverkan mot nya etappmål år 2020. Vägverket, publikation 2008:31  

 

Vägverket (2010a) Säker skolväg för barn mellan hemmet och skolan, etapp 2. 

[Elektronisk] 

http://www.vv.se/PageFiles/27104/slutrapport.pdf?epslanguage=sv (Tillgänglig: 2010-

05-23) 

 

Vägverket (2010b) Säker skolväg för barn mellan hemmet och skolhållplatsen. 

[Elektronisk] 

http://www.vv.se/PageFiles/10996/saker_skolvag_for_barn_mellan_hemmet_och_skolhal

lplatsen.pdf?epslanguage=sv (Tillgänglig: 2010-06-02) 

 

Åström, K. (1993) Stadsplanering i Sverige. Stockholm: Byggförlaget. 

http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Vart-trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/
http://www.trafikverket.se/Privat/Trafiksakerhet/Vart-trafiksakerhetsarbete/Trafiksakerhetsmal/
http://www.transportstyrelsen.se/
http://www.vv.se/Trafiken/Barn-och-ungdom/Skrifter-om-barn-och-trafik/
http://www.vv.se/Trafiken/Barn-och-ungdom/Skrifter-om-barn-och-trafik/
http://www.vv.se/Trafiken/Barn-och-ungdom/Skrifter-om-barn-och-trafik/
http://www.vv.se/PageFiles/27104/slutrapport.pdf?epslanguage=sv
http://www.vv.se/PageFiles/10996/saker_skolvag_for_barn_mellan_hemmet_och_skolhallplatsen.pdf?epslanguage=sv
http://www.vv.se/PageFiles/10996/saker_skolvag_for_barn_mellan_hemmet_och_skolhallplatsen.pdf?epslanguage=sv


 

50 

Säkerhetsnivåer för olika trafikmiljöer på sträckor 

Kombinationer Säkerhetsnivå 

Friliggande GC-väg Grön 

Gångfartsområde Grön 

Avskild GC-väg Grön 

Avskild GC-väg med kantsten+30 km/h+ trafiksäkerhetshöjande 

åtgärd 
Grön 

Trottoar+30 km/h+trafiksäkerhetshöjande åtgärd Grön 

Cykelfält+30km/h+ trafiksäkerhetshöjande åtgärd Grön 

Avskild GC-väg med kantsten+30 km/h Gul 

Avskild GC-väg med kantsten+40 km/h Gul 

Avskild GC-väg med kantsten+50 km/h Gul 

Trottoar+30km/h Gul 

Trottoar+50km/h+smal vägbredd Gul 

Cykelfält+30 km/h Gul 

Cykelfält+40 km/h Röd 

Cykelfält+50 km/h Röd 

Avskild GC-väg med kantsten+60 km/h Röd 

Avskild GC-väg med kantsten+70 km/h Röd 

Avskild GC-väg med kantsten+80 km/h Röd 

Avskild GC-väg med kantsten+90 km/h Röd 

Trottoar+40 km/h Röd 

Trottoar+50 km/h Röd 

Trottoar+60 km/h Röd 

Trottoar+70 km/h Röd 

Trottoar+80 km/h Röd 

Trottoar+90 km/h Röd 

Cykelfält+60 km/h Röd 

Cykelfält+70 km/h Röd 

Cykelfält+80 km/h Röd 

Cykelfält+90 km/h Röd 

Vägren Röd 

Blandtrafik Röd 

Källa: Vägverket (2010a) 
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Säkerhetsnivåer för olika trafikmiljöer vid passager 

Kombinationer Säkerhetsnivå 

Planskild passage Grön 

Gångfartsområde Grön 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärd Grön 

Signalreglerat övergångställe+30 km/h Gul 

Signalreglerat övergångställe+40 km/h Gul 

Signalreglerat övergångställe+50 km/h Gul 

Signalreglerat övergångställe+60 km/h Gul 

Signalreglerat övergångställe+70 km/h Gul 

Omarkerad passage+30 km/h+smal vägbredd Gul 

Omarkerad passage+50 km/h+smal vägbredd Gul 

Markerad passage+30 km/h+smal vägbredd Gul 

Markerad passage+50 km/h+smal vägbredd Gul 

Signalreglerat övergångställe+80 km/h Röd 

Signalreglerat övergångställe+90 km/h Röd 

Markerat övergångställe Röd 

Omarkerad passage Röd 

   Källa: Vägverket (2010a) 
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Observationsprotokoll Brynässkolan 

 

Källa: Gävle kommun (2010a). Karta bearbetad av Johansson och Norberg (2010). 

 

Tid 

Antal 

bilar 

Antal barn cykel Antal barn som går 

Skolgård Övergång-

ställe 

Spelplan Skolgård Övergång-

ställe 

Spelplan 

7.00-7.10        

7.10-7.20        

7.20-7.30        

7.30-7.40        

7.40-7.50        

7.50-8.00        

8.00-8.10        

8.10-8.20        

8.20-8.30        
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Observationsprotokoll Brynässkolan 

 

Källa: Gävle kommun (2010a). Karta bearbetad av Johansson och Norberg (2010). 

 

Tid Antal bilar 

Antal barn cykel Antal barn som går 

Skolgård Parkering Skolgård Parkering 

7.00-7.10      

7.10-7.20      

7.20-7.30      

7.30-7.40      

7.40-7.50      

7.50-8.00      

8.00-8.10      

8.10-8.20      

8.20-8.30      

Observations 

område 

Observations- 

plats 
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Observationsprotokoll Hagaströms skola 

 

Källa: Gävle kommun (2010a). Karta bearbetad av Johansson och Norberg (2010). 

 

Tid Antal bilar Antal barn cykel Antal barn som går 

7.00-7.10    

7.10-7.20    

7.20-7.30    

7.30-7.40    

7.40-7.50    

7.50-8.00    

8.00-8.10    

8.10-8.20    

8.20-8.30    

Observations 

område 

Observations- 

plats 
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Observationsprotokoll Hagaströms skola 

 

Källa: Gävle kommun (2010a). Karta bearbetad av Johansson och Norberg (2010). 

 

Tid Antal bilar Antal barn cykel Antal barn som går 

7.00-7.10    

7.10-7.20    

7.20-7.30    

7.30-7.40    

7.40-7.50    

7.50-8.00    

8.00-8.10    

8.10-8.20    

8.20-8.30    

Observations 

område 

Observations- 

plats 
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Missiv  

 

Vi är två studenter, Lena Norberg och Kristina Johansson, som läser till 

samhällsplanerare på Högskolan i Gävle. Under tio veckor i vår kommer vi att 

göra ett examensarbete där vi ska titta på trafiksäkerhet vid två skolor i Gävle, 

Brynässkolan och Hagaströmsskolan. All information kommer att behandlas 

anonymt. Vi kommer använda resultatet på ett sådant sätt att det blir möjligt att 

identifiera klasser men inte enskilda elever. Uppsatsen kommer att bli offentlig för 

alla och tillgänglig elektroniskt i Digitala vetenskapliga arkivet, DiVA. Det är ett 

system som innehåller forskningspublikationer och uppsatser/examensarbeten som 

har producerats av högskolans studenter, lärare och forskare och görs tillgängliga 

för allmänheten. 

 

Detta examensarbete görs hos Gävle kommun, tekniska kontoret, med Helena 

Werre som handledare. Vetenskaplig handledare från Högskolan är Janne 

Margrethe Karlsson. Denna studie görs med tillåtelse från rektor Kurt 

Hjalmarsson, Stenebergsskolan (tidigare Brynässkolan) och rektor Ingrid Larsson, 

Hagaströmsskolan. 

 

Delar i studien: 

 

 Enkät till barnen med syfte att undersöka barnens resvanor och hur de upplever 

trafiksituationen nära skolan. Enkäten är uppdelad på två delar där den ena 

innehåller frågor på hur barnen tar sig till skolan under de olika årstiderna med 

olika svarsalternativ som att gå, cykla, åka bil, moped eller buss. Den andra 

delen av enkäten innehåller foton från vissa delar av skolvägen och barnen 

kommer att svara på frågor om hur de upplever dessa platser, om det finns 

platser som känns säkra, osäkra, farliga eller ofarliga. 

 

 Analys av närområdet ur trafiksäkerhetssynpunkt (hastigheter, 

övergångsställen, parkeringar, busstopp, avlämningsplatser, gång och cykelväg 

m.m.) . 

 

 Olycksstatistik från Swedish Traffic Accident Data Acquisition, STRADA, 

som är ett informationssystem innehållande data om skador och olyckor som 

sker i trafiken i Sverige.  

 

 Räkna bilar, cyklister och gående till skolan.  

 

 Kommunens data från mätningar av trafikflöden vid skolorna kommer att 

användas. 

 

Resultatet av studien är tänkt att bli en checklista för Gävle kommun som kan 

användas vid arbetet med att förbättra trafiksäkerheten vid skolor. 

 

 

 

Gävle 2010-04-15 
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Resultat enkäter Brynässkolan 

 

Kön Boende ort

Klass Kille Tjej Brynäs Gävle strand Öster Nordost Centrum Söder Annan

F 16 16 30 0 1 0 0 1 1

1:a 22 15 32 0 3 1 0 0 4

2:a 23 23 39 2 3 1 0 2 1

3:a 16 20 29 1 4 0 0 2 2

4:a 12 15 25 0 2 0 0 0 1

5:a 14 14 21 0 2 1 1 2 1  

 

Mest använda färdsätt till skolan vår och höst Mest använda färdsätt till skolan vinter

Klass Gå Cykel Moped Bil Buss Gå Cykel Moped Bil Buss

F 11 7 0 14 0 13 0 0 19 0

1:a 24 2 2 7 2 16 0 0 19 2

2:a 21 16 0 9 0 28 1 0 16 1

3:a 17 12 1 4 2 20 0 0 13 3

4:a 18 6 1 2 0 18 0 0 9 0

5:a 17 10 0 0 1 19 0 0 7 2  

 

Annat färdsätt till skolan vår och höst Annat färdsätt till skolan vinter

Klass Gå Cykel Moped Bil Buss Samma Gå Cykel Moped Bil Buss Samma

F 13 11 0 7 1 0 11 0 1 19 1 0

1:a 15 8 1 11 2 0 21 1 0 10 5 0

2:a 16 17 1 11 1 0 23 3 0 18 2 0

3:a 15 14 1 4 2 0 16 1 1 16 2 0

4:a 14 8 0 4 1 0 14 0 0 12 1 0

5:a 16 8 0 4 0 0 18 0 0 8 2 0  

 

Elevernas val av färdsätt

Klass Gå Cykla Moped Bil Buss

F 4 14 2 8 4

1:a 3 15 12 0 7

2:a 7 19 8 6 6

3:a 3 16 6 9 2

4:a 6 9 9 2 1

5:a 8 9 1 9 1  

 

Sällskap till skolan Får gå utan vuxen Kan cykla till skolan

Klass Vuxen Syskon Kompis Nej Ja Nej Ja Nej Har ingen cykel

F 31 10 2 2 8 24 27 3 2

1:a 29 12 11 9 21 16 32 2 4

2:a 28 18 25 10 36 10 41 1 4

3:a 10 12 20 8 35 1 30 2 4

4:a 8 10 13 8 26 1 25 0 2

5:a 2 10 17 12 28 0 26 1 1  

 

Fråga 9 Fråga 10

Klass aldrig rädd Ibland rädd Ofta rädd

Använder inte den 

vägen Aldrig rädd Ibland rädd Ofta rädd

Använder inte det här 

övergångsstället

F 8 1 1 22 7 1 0 24

1:a 11 1 0 25 9 1 0 27

2:a 17 0 0 29 9 1 0 36

3:a 13 2 0 21 11 0 1 24

4:a 5 0 0 22 5 0 0 22

5:a 7 0 1 20 5 2 0 21  
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Fråga 11 Fråga 12

Klass Aldrig rädd Ibland rädd Ofta rädd

Använder inte den 

vägen Aldrig rädd Ibland rädd Ofta rädd

Använder inte det här 

övergångsstället

F 11 2 2 17 21 1 0 10

1:a 16 3 0 18 19 3 0 15

2:a 18 2 0 26 15 1 2 28

3:a 22 0 0 14 21 3 0 12

4:a 11 2 0 14 17 1 0 9

5:a 14 5 0 9 13 3 0 12  
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Resultat enkäter Hagaströms skola 

 

Kön Boende ort

Klass Kille Tjej Lexe Stenbäck Bleke Skuggan Duroområdet Tegelbruket Annat

F 19 16 6 5 1 6 5 6 6

1:a 25 19 6 6 1 4 6 8 16

2:a 12 19 7 4 0 3 9 2 9

3:a 15 25 8 8 4 8 6 3 6

4:a 11 8 3 1 1 5 5 0 5

5:a 7 12 2 1 1 8 4 0 5

6:a 7 10 2 1 3 4 4 1 2  

 

Mest använda färdsätt till skolan vår och höst Mest använda färdsätt till skolan vinter

Klass Gå Cykel Moped Bil Buss Gå Cykel Moped Bil Buss

F 2 16 0 17 0 4 0 0 29 2

1:a 6 21 1 16 0 11 0 0 32 1

2:a 1 21 0 8 1 9 0 0 20 2

3:a 3 27 1 5 4 16 0 0 21 3

4:a 3 11 0 5 0 9 0 0 9 1

5:a 2 15 0 2 0 9 0 0 8 2

6:a 4 12 0 1 0 13 0 0 4 0  

 

Annat färdsätt till skolan vår och höst Annat färdsätt till skolan vinter

Klass Gå Cykel Moped Bil Buss Samma Gå Cykel Moped Bil Buss Samma

F 4 13 0 17 1 0 2 0 0 32 1 0

1:a 8 18 0 17 1 0 17 2 0 23 2 0

2:a 7 8 1 13 2 0 11 0 1 18 1 0

3:a 15 10 0 12 3 0 10 0 0 27 3 0

4:a 5 6 0 5 3 0 4 2 0 10 3 0

5:a 7 6 0 6 0 0 8 0 0 9 2 0

6:a 7 8 0 1 1 0 9 1 0 6 1 0  

 

Elevernas val av färdsätt

Klass Gå Cykla Moped Bil Buss

F 1 13 3 4 14

1:a 6 22 11 5 0

2:a 3 16 3 5 4

3:a 1 24 8 2 5

4:a 1 12 2 2 2

5:a 1 10 5 1 0

6:a 3 3 5 2 0  

 

Sällskap till skolan Får gå utan vuxen Kan cykla till skolan

Klass Vuxen Syskon Kompis Nej Ja Nej Ja Nej Har ingen cykel

F 33 17 1 1 8 27 33 2 0

1:a 39 18 10 8 28 16 41 3 0

2:a 24 10 18 10 22 9 31 1 0

3:a 29 18 24 14 36 4 38 2 1

4:a 5 12 10 6 19 0 17 2 0

5:a 7 3 13 5 18 1 18 0 1

6:a 2 6 11 9 17 0 17 0 0  
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Fråga 9 Fråga 10

Klass aldrig rädd Ibland rädd Ofta rädd

Använder inte den 

vägen Aldrig rädd Ibland rädd Ofta rädd

Använder inte det här 

övergångsstället

F 28 4 0 3 12 0 0 23

1:a 33 3 1 7 13 1 0 30

2:a 26 1 0 4 6 0 0 25

3:a 22 12 1 5 12 0 0 28

4:a 11 4 0 4 11 3 0 5

5:a 17 2 0 0 14 0 0 5

6:a 14 2 0 1 12 2 0 3  

 

Fråga 11 Fråga 12

Klass Aldrig rädd Ibland rädd Ofta rädd

Använder inte den 

vägen Aldrig rädd Ibland rädd Ofta rädd

Använder inte det här 

övergångsstället

F 22 4 0 9 27 1 0 7

1:a 28 2 1 13 17 6 0 21

2:a 25 3 1 2 22 0 1 8

3:a 20 9 1 10 17 4 0 19

4:a 11 3 1 4 11 2 0 6

5:a 16 1 0 2 13 0 0 6

6:a 13 4 0 0 14 1 0 2  
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