
Hållbar stad - öppen för världen/Trafikkontoret/Barns 
skolresor
Trafikkontoret, avdelning Samhälle

goteborg.se

Barns 
skolresor



2

Sammanfattning
Bakgrund och syfte
Enkätfabriken har på uppdrag av Göteborgs stad genomfört en undersökning om barns skolvägar. Syftet med 
undersökningen var att kartlägga barns resmönster samt föräldrars upplevelse av trafiksäkerheten i staden för 
barn påväg till och från skolan. Bakgrunden till detta är Trafikkontorets mål om att 70 procent av barnen i 
staden ska gå eller cykla till skolan senast 2035. Undersökningen genomfördes under juni och juli 2022 via en 
webbenkät genom en inbjudan som skickades ut via post. Enkäten kunde besvaras på svenska, engelska, persis-
ka, somaliska och arabiska. 

Undersökningens målgrupp var föräldrar till barn födda mellan 2006-2015, det vill säga barn i årskurs 0-9. 
Totalt drogs ett urval på 8009 personer, och urvalets storlek drogs med målet att få minst 100 svar per område 
i staden. Totalt inkom 3 714 svar vilket innebär en svarsfrekvens om totalt 46 %. Om hänsyn tas till att en 
stratifiering gjorts blir svarsfrekvensen ytterligare något högre. 

Nedan följer en kortare sammanfattning av vad som framgår i rapporten. 

Färdmedel till skolan 
Det vanligaste sättet att ta sig till skolan, både under sommar-och vinterhalvåret, är genom gång, följt av kollek-
tivtrafik. Totalt 37-38 % av barnen går till skolan och 32-36 % reser kollektivt. Det finns också vissa skillnader 
mellan åldrar, och barn i årskurs 7-9 går till skolan i lägst grad. Vad som också framgår är att de äldre barnen 
åker kollektivt i högre grad än de som är yngre, medan de yngre i högre grad får skjuts med privat bil. Vidare 
framgår avståndet till skolan är avgörande för typ av färdmedel.  Bland annat syns en tydlig skillnad mellan de 
som har 2 km eller kortare till skolan jämfört med de som har längre än 2 km till skolan. Vad som syns är att 
andelen som går tydligt sjunker bland de som har 2 km eller längre till skolan. Det är även betydligt vanligare 
att bli skjutsad till eller från skolan under vinterhalvåret än under sommarhalvåret, och det är mer vanligt att 
skjutsas till skolan än hem från skolan, både under sommaren och vintern. 

Genom logistisk regression framgår även att barnets ålder (yngre), avstånd till skolan (längre) samt boendeform 
(villa) påverkar sannolikheten för att barnet blir skjutsat till och från skolan, såväl på sommaren som på vintern. 
Sannolikheten att cykla ökar genom restid till skolan (kortare), barnets kön (kille), boendeform (villa) samt 
föräldrars utbildning (akademisk). 

Skäl till val av färdmedel 
Av de som vanligtvis skjutsar sina barn till eller från skolan är det vanligaste skälet för att det är praktiskt för 
familjen. Detta gäller för de som har 2 km eller längre till skolan. Bland de som bor 1-2 km är det däremot 
vanligast att barnet inte vill eller orkar cykla eller gå samt tidsbrist. Det främsta skälet bland de som bor 1 km 
eller kortare från skolan är att de själva/annan förälder ändå kör förbi skolan på väg till/hem från jobbet. Vad 
gäller skäl till att gå/cykla respektive att inte gå/cykla är avståndet den mest avgörande faktorn. Av de vars barn 
vanligtvis går eller cyklar till skolan är det främsta skälet för att sträckan är kort, följt av att det är bekvämt och 
enkelt. Vad gäller skäl till att barnen inte går eller cyklar till skolan är långt avstånd den främsta anledningen, 
följt av tidsbrist på morgonen eller eftermiddagen så att det inte finns tid att gå eller cykla. 

Trafiksäkerhet 
En majoritet om 68 % upplever att deras barns skolväg är säker. Av de som inte gör det uppger störst andel att 
de upplever att barnets väg är osäker på grund av trafiken, och av dessa anser flest att vägen är osäker för att 
barnet måste korsa vägar. Vad gäller trafiksäkerheten runt skolan anser en något mindre andel, 62 %, att situa-
tionen är trygg. Av de som inte gör det anser störst andel att trafiksäkerheten är otrygg på grund av trafik som 
ska till eller från skolan. Vidare framgår att majoriteten i någon utsträckning hade trafiksäkerheten i åtanke vid 
valet av barnens skola. De med barn i de yngsta åldersgrupperna uppger i högre grad än de med barn i de äldsta 
åldersgrupperna att trafiksäkerheten hade ganska eller mycket stor påverkan vid valet. En tredjedel uppger att 
trafiksäkerheten inte hade någon påverkan alls. 
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Bakgrund
Enkätfabriken har på uppdrag av Göteborgs stad genomfört en 
undersökning om barns skolvägar. Syftet med undersökningen var 
att kartlägga barns resmönster samt föräldrars upplevelse av trafiksä-
kerheten i staden för barn påväg till och från skolan. Bakgrunden till 
detta är Trafikkontorets mål om att 70 procent av barnen i staden ska 
gå eller cykla till skolan senast 2035.

Urval & Svarsfrekvens

Urvalet drogs från statens personadressregister. Stratifiering gjordes 
för att få tillräckligt med svar i samtliga av stadens områden. Områ-
desnivån som använts är enligt stadens indelning för mellanområden. 
Urvalets storlek drogs med målet att få minst 100 svar per område. 
Stratumens storlek baserade på tidigare genomförde uppdrag åt 
staden. 

Totalt drogs ett urval på 8009 vårdnadshavare till barn födda mellan 
2006 och 2015. När insamlingen stängts hade totalt 3 714 av dessa 
svarat. Det innebär en svarsfrekvens på totalt 46%. Om hänsyn tas till 
att en stratifiering gjorts blir svarsfrekvensen ytterligare något högre. 
Då en stratifiering genomförts har även resultatet viktats efteråt för 
att få resultatet representativt för staden. Ingen ytterligare variabel, 
utöver mellanområde, har använts i viktningsmodellen. 
Diagram 1. Svarsfrekvens över tid

46%
Svarsfrekvens
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Tabell 1. Svarsfrekvens per mellanområde

Mellanområde 2021- Urval Antal svar Svarsfrekvens

10 Östra Angered 228 115 50%

11 Bergsjön 331 120 36%

12 Gamlestaden-Utby 216 115 53%

13 Kortedala 268 116 43%

14 Södra Angered 335 99 30%

15 Centrala Angered 361 140 39%

16 Norra Angered 354 111 31%

30 Kålltorp-Torpa-Björkekärr 197 109 55%

31 Kallebäck-Skår-Kärralund 213 101 47%

32 Krokslätt-Johanneberg 216 116 54%

33 Guldheden-Landala 223 111 50%

34 Olivedal-Haga-Annedal-Änggården 195 92 47%

35 Kungsladugård-Sanna 198 92 46%

36 Majorna-Stigberget-Masthugget 183 101 55%

37 Norra Centrum 207 103 50%

38 Lunden-Härlanda-Överås 173 89 51%

39 Olskroken-Redbergslid-Bagaregården 156 75 48%

50 Stora Högsbo 198 94 47%

51 Askim-Hovås 226 117 52%

52 Billdal 213 106 50%

53 Södra Skärgården 164 76 46%

54 Bratthammar-Näset-Önnered 205 113 55%

55 Centrala Tynnered 223 101 45%

56 Frölunda Torg-Tofta 299 127 42%

57 Älvsborg 205 110 54%

70 Kärra-Rödbo 217 109 50%

71 Backa 244 116 48%

72 Kvillebäcken 230 100 43%

73 Kyrkbyn-Rambergsstaden 224 116 52%

74 Norra Älvstranden 182 87 48%

75 Södra Torslanda 191 97 51%

76 Björlanda 168 92 55%

77 Tuve-Säve 190 96 51%

78 Kärrdalen-Slättadamm 186 105 56%

79 Östra Biskopsgården 181 74 41%

80 Västra Biskopsgården 208 73 35%
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Genomförande
Undersökningen genomfördes under juni och juli 2022. Totalt drogs ett urval på 8009 
personer bestående av föräldrar till barn födda mellan 2006-2015, det vill säga barn i 
årskurs 0-9.  Insamlingen genomfördes via en webbenkät genom en inbjudan som skickades 
ut på post. Med inbjudan följde en unik kod och en qr kod som användes för att delta i 
undersökningen. Därefter genomfördes två påminnelser via post och två påminnelser via 
SMS. Enkäten kunde besvaras på svenska, engelska, persiska, somaliska och arabiska. Totalt 
13 svar lämnades på andra språk än svenska, varav 9 av dessa på engelska. 

Insamling Tabellrubrik

Inbjudan 1 juni

Påminnelse 1: SMS 14 juni

Påminnelse 2: post 17 juni

Påminnelse 3: post 1 juli

Påminnelse 4: SMS 5 juli

Geografi
För att få tillräckligt stora baser har en klustring av mellanområden genomförts. Klustring-
en har gjorts med fokus på att sätta samman områden som ligger geografiskt nära varandra 
och har likartade resmönster. Område 2, 5 och 11 har varit svåra att slå ihop med andra 
och har därför lägre baser. Orsaken till detta är att deras resmönster skiljer sig markant mot 
grannområden vilket gör att en sammanslagning inte skulle bli rättvisande. 

ID Gruppering namn

1 14 Södra Angered+ 15 Centrala Angered+16 Norra Angered

2 10 Östra Angered

3 11 Bergsjön + 13 Kortedala

4 12 Gamlestaden-Utby

5 30 Kålltorp-Torpa-Björkekärr + 38 Lunden-Härlanda-Överås + 39 Olskroken-Redbergslid-Bagaregår-
den

6 31 Kallebäck-Skår-Kärralund + 32 Krokslätt-Johanneberg

7 33 Guldheden-Landala + 37 Norra Centrum

8 34 Olivedal-Haga-Annedal-Änggården+35 Kungsladugård-Sanna+36 Majorna-Stigberget-Masthugget

9 50 Stora Högsbo + 55 Centrala Tynnered + 56 Frölunda Torg-Tofta

10 51 Askim-Hovås + 52 Billdal

11 53 Södra Skärgården

12 54 Bratthammar-Näset-Önnered + 57 Älvsborg

13 73 Kyrkbyn-Rambergsstaden+74 Norra Älvstranden

14 72 Kvillebäcken+78 Kärrdalen-Slättadamm

15 70 Kärra-Rödbo+71 Backa+77 Tuve-Säve

16 75 Södra Torslanda+76 Björlanda

17 79 Östra Biskopsgården+80 Västra Biskopsgården
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Resultat
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Resor till skolan
Inledningsvis ställdes en fråga om hur barnen vanligtvis reser till skolan  
under sommarhalvåret respektive vinterhalvåret. Det vanligaste färdmedlet  
oavsett årstid är gång, följt av kollektivtrafik utan några större skillnader  
mellan årstiderna. 37-38 % av barnen går till skolan och 32-36 % reser  
kollektivt. Vad gäller cykling och skjuts med privat bil syns tydligare skillnader  
mellan årstiderna. En andel om 12 % cyklar vanligtvis under sommarhalvåret, medan motsvaran-
de andel under vinterhalvåret är 4 %. Under vinterhalvåret är det däremot än större andel (18  %) 
som får skjuts med privat bil än under sommarhalvåret (12 %). 

Det finns också skillnader utifrån barnens ålder, se tabell 1 på nästa sida. Barn i årskurs 2 är den 
grupp som i högst grad går till skolan, både under sommarhalvåret och vinterhalvåret (49-50 %). 
Barn i årskurs 7-9 går i lägst grad till skolan, 23-27 %. Barnen i årkurs 9 sticker även ut genom 
att under sommarhalvåret cykla till skolan i lägst grad (5 %), men i högre grad åka moped  
(14 %). Vidare framgår att barnen i årskurs 7-9 åker kollektivt i högre grad än de som är yngre, 
och bland barnen i årkurs 0-6 ökar andelen som åker kollektivt med stigande ålder. Det är istället 
mer vanligt bland de yngre åldersgrupperna att få skjuts med privat bil, och framför allt bland 
barnen i årskurs 0 och årskurs 1. 

I tabell 2 på nästa sida redovisas även skillnader utifrån avstånd till skolan, och det är tydligt att 
avstånd i stor utsträckning är avgörande för typ av färdmedel. Andelen barn som går till skolan 
är klart högst bland de som har kortare än 500 meter till skolan. Av dessa går 89-90 % till skolan 
både under sommaren och vintern. Bland de som har 0,5-1 km till skolan går 62-66 % och bland 
de som har 1-2 km till skolan går 30-31 %. En tydlig skillnad syns mellan de som har 2 km eller 
kortare till skolan jämfört med de som har längre än 2 km till skolan. Bland de som har längre än 
2 km till skolan sjunker andelen som går tydligt- 6-8 % bland de som har 2-9 km till skolan och 
0-1 % bland de som har minst 6 km går till skolan. 

Diagram 1. Hur reser ditt barn vanligtvis till skolan.

Totalt  
37-38 % 
går till 
skolan 
oavsett 
årstid 



Tabell 1. Hur reser ditt barn vanligtvis till skolan under sommarhalvåret uppdelat på 
årskurs

Åk 9 Åk 8 Åk 7 Åk 6 Åk 5 Åk 4 Åk 3 Åk 2 Åk 1 Åk 0

Gång 24% 27% 23% 40% 40% 41% 45% 50% 43% 40%

Cykel 5% 11% 13% 13% 14% 12% 15% 12% 13% 14%

Elsparkcykel 0% 1% 1% 1% 1% 1% 0% 0% 0% 0%

Moped 14% 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

A-traktor 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Kollektivtrafik 
(inkl skolskjuts)

49% 50% 52% 37% 34% 26% 21% 19% 17% 14%

Skjuts med 
privat bil

4% 4% 7% 5% 8% 15% 16% 18% 23% 27%

Skjuts med 
cykel (tex i 
lastcykel eller 
cykelvagn)

0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 2% 2%

Annat 4% 4% 4% 4% 3% 3% 2% 1% 1% 1%

Antal svar 375 420 370 371 369 365 369 400 335 341

Tabell 2. Hur reser ditt barn vanligtvis till skolan under vinterhalvåret uppdelat på årskurs

Åk 9 Åk 8 Åk 7 Åk 6 Åk 5 Åk 4 Åk 3 Åk 2 Åk 1 Åk 0

Gång 25% 26% 26% 41% 44% 46% 45% 49% 42% 40%

Cykel 2% 4% 4% 4% 3% 5% 5% 5% 5% 4%

Elsparkcykel 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Moped 4% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

A-traktor 1% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0%

Kollektivtrafik 
(inkl skolskjuts)

58% 58% 56% 43% 36% 27% 23% 20% 18% 17%

Skjuts med 
privat bil

7% 7% 10% 8% 14% 19% 25% 24% 32% 36%

Skjuts med 
cykel (tex i 
lastcykel eller 
cykelvagn)

0% 0% 0% 1% 0% 1% 0% 2% 1% 1%

Annat 3% 4% 3% 3% 4% 3% 2% 1% 1% 1%

Antal svar 375 420 370 371 369 365 369 400 335 341



Tabell 3. Hur reser ditt barn vanligtvis till skolan under sommarhalvåret uppdelat på 
avstånd till skolan

Kortare 
än 500 
meter

0,5-1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 4-5 km 5-10 km Mer än 
10 km

Gång 89% 62% 30% 8% 7% 6% 0% 1%

Cykel 5% 19% 22% 15% 6% 3% 2% 2%

Elsparkcykel 0% 1% 1% 1% 0% 0% 1% 0%

Moped 1% 1% 2% 4% 7% 1% 2% 1%

A-traktor 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 0%

Kollektivtrafik 
(inkl skolskjuts)

3% 6% 28% 46% 60% 72% 74% 72%

Skjuts med 
privat bil

1% 8% 15% 24% 17% 14% 19% 15%

Skjuts med 
cykel (tex i 
lastcykel eller 
cykelvagn)

0% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 0%

Annat 1% 2% 1% 1% 2% 2% 2% 10%

Antal svar 636 841 701 460 175 196 344 243

Tabell 4. Hur reser ditt barn vanligtvis till skolan under vinterhalvåret uppdelat på avstånd 
till skolan

Kortare 
än 500 
meter

0,5-1 km 1-2 km 2-3 km 3-4 km 4-5 km 5-10 km Mer än 
10 km

Gång 90% 66% 31% 6% 6% 6% 0% 0%

Cykel 2% 7% 8% 4% 0% 0% 0% 1%

Elsparkcykel 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Moped 0% 0% 0% 1% 2% 0% 0% 1%

A-traktor 0% 0% 0% 0% 1% 1% 0% 0%

Kollektivtrafik 
(inkl skolskjuts)

4% 10% 36% 53% 60% 75% 77% 72%

Skjuts med 
privat bil

2% 14% 23% 33% 27% 17% 20% 16%

Skjuts med 
cykel (tex i 
lastcykel eller 
cykelvagn)

0% 1% 1% 1% 1% 0% 1% 0%

Annat 2% 2% 1% 2% 3% 1% 2% 10%

Antal svar 636 841 701 460 175 196 344 243



11

Avstånd till skolan
Diagrammet och tabellen visar ungefärligt avstånd mellan bostad och skola. En tydlig majoritet har mindre 
än 2 kilometer till skolan. Det gäller framförallt de yngre barnen. Bland de äldsta barnen är det en betydligt 
större andel som har över  5 kilometer till skolan.

Diagram 2. Ungefär hur många kilometer är det mellan er bostad och skolan?

Tabell 5. Avstånd uppdelat på årskurs

Åk 9 Åk 8 Åk 7 Åk 6 Åk 5 Åk 4 Åk 3 Åk 2 Åk 1 Åk 0

Kortare än 500 
meter 11% 10% 8% 15% 21% 22% 20% 28% 22% 23%

0,5-1 km 14% 19% 16% 23% 23% 27% 29% 26% 34% 25%

1-2 km 17% 18% 22% 23% 18% 16% 24% 17% 19% 21%

2-3 km 13% 17% 15% 13% 10% 13% 11% 13% 9% 13%

3-4 km 8% 5% 6% 7% 5% 5% 2% 3% 4% 6%

4-5 km 10% 7% 7% 5% 6% 5% 5% 3% 4% 4%

5-10 km 13% 14% 13% 10% 12% 9% 7% 6% 5% 6%

Mer än 10 km
14% 11% 13% 6% 6% 4% 4% 4% 3% 3%

18%

23%

20%

13%

5%

5%

10%

7%

0% 5% 10% 15% 20% 25%

Kortare än 500 meter

0,5-1 km

1-2 km

2-3 km

3-4 km

4-5 km

5-10 km

Mer än 10 km



12

Barn som blir skjutsade med bil

Under vinterhalvåret är det 18 % av barnen som blir skjutsade med bil till skolan medan det är 12 % som 
blir det såväl vinter som sommar. En tydlig koppling till avstånd finns där något längre resor oftare görs 
med bil. Vid resor på mellan 2-3 km är det 24% av resorna som görs med bil. Liknande mönster finns 
utifrån tid till skolan där resor mellan 6-10 km är de vanligaste som görs med bil. Antal resor på över 
60  minuter är få. Skjuts med bil är som vanligast längre från centrum i områden med större andel villor. 
Medan de är som ovanligast bland barn som bor centralt och i skärgården. 

En modell har tagits fram för att förklara varför en resa görs med bil. Modellen har genomförts med 
logistisk regression och visar att följande faktorer påverkar sannolikheten för att barnet blir skjutsat såväl på 
sommar som vinter. 

 » 1. Barnets ålder, ju yngre barnet är desto sannolikare att det skjutsas.

 » 2. Ökat avstånd till skolan ökar sannolikheten för skjutsning med bil

 » 3. Om barnet är bosatt i villa/radhus ökar sannolikheten för skjutsning med bil.

Med hänsyn taget till ovanstående faktorer syns ingen effekt vad gäller föräldrars kön, barnets kön eller 
förälderns utbildning. Det verkar alltså primärt handla om ålder, avstånd och typ av bostad. Störst är 
sannolikheten att en resa görs med bil bland yngre barn med något längre avstånd till skolan och som bor i 
villa/radhus. 

Diagram 3. Andel barn som blir skjutsade vinter 
och sommar utifrån avstånd till skolan

Diagram 4. Andel barn som blir skjutsade vinter 
och sommar utifrån tid till skolan



Karta 1. Skjuts med bil till och från skola under sommar och vinter

*Låga baser för Gamlestaden-Utby, Södra Skärgården och Östra Angered.

Skjuts med bil 
vinter

Skjuts med bil 
sommar och 

vinter

14 Södra Angered+ 15 Centrala Angered+16 Norra Angered 15% 11%

10 Östra Angered 39% 29%

11 Bergsjön + 13 Kortedala 14% 9%

12 Gamlestaden-Utby 15% 9%

30 Kålltorp-Torpa-Björkekärr + 38 Lunden-Härlanda-Överås + 39 
Olskroken-Redbergslid-Bagaregården 13% 8%

31 Kallebäck-Skår-Kärralund + 32 Krokslätt-Johanneberg 15% 12%

33 Guldheden-Landala + 37 Norra Centrum 9% 8%

34 Olivedal-Haga-Annedal-Änggården+35 Kungsladugård-Sanna+36 
Majorna-Stigberget-Masthugget 7% 5%

50 Stora Högsbo + 55 Centrala Tynnered + 56 Frölunda Torg-Tofta 12% 7%

51 Askim-Hovås + 52 Billdal 32% 21%

53 Södra Skärgården 0% 0%

54 Bratthammar-Näset-Önnered + 57 Älvsborg 22% 13%

73 Kyrkbyn-Rambergsstaden+74 Norra Älvstranden 10% 8%

72 Kvillebäcken+78 Kärrdalen-Slättadamm 14% 11%

70 Kärra-Rödbo+71 Backa+77 Tuve-Säve 26% 20%

75 Södra Torslanda+76 Björlanda 34% 20%

79 Östra Biskopsgården+80 Västra Biskopsgården 12% 9%



Barn som cyklar
Under sommarhalvåret är det 12 % av barnen som cyklar till skolan, medan 4 % gör det såväl vinter som 
sommar. En tydlig koppling till avstånd finns där resor mellan 500 meter och 3 km ofta görs med cykel 
Liknande mönster finns utifrån tid till skolan där resor mellan 6-10 min är de vanligaste som görs med 
cykel. 

Geografiskt är det de västliga stadsdelarna som har störst andel resor med cykel. I skärgården är andelen 
överlägset störst följt av i Bratthammar-Näset-Önnered + Älvsborg. 

En modell har tagits fram för att förklara varför en resa görs med cykel. Modellen har genomförts med 
logistisk regression och visar att följande faktorer påverkar sannolikheten för att barnet cyklar under 
sommar och vinter. 

 » Kortare tid ökar sannolikheten för att resan görs med cykel

 » Sannolikheten ökar om barnet är en kille

 » Sannolikheten ökar om barnet bor i villa/radhus

 » Sannolikheten ökar om föräldrar har en akademisk utbildning

Med hänsyn taget till ovanstående faktorer syns ingen effekt vad gäller barnets ålder och avstånd till 
skolan. Vad gäller avstånd så ersätts den av tid till skolan som bättre förklarar sambandet. 

Diagram 5. Andel barn som cyklar utifrån 
avstånd till skolan

Diagram 6. Andel barn som cyklar utifrån tid till 
skolan



Karta 2. Cyklar till och från skola under sommar*

*Låga baser för Gamlestaden-Utby, Södra Skärgården och Östra Angered.

Cyklar sommar-
halvår

Cyklar sommar 
och vinter

14 Södra Angered+ 15 Centrala Angered+16 Norra Angered 2% 1%

10 Östra Angered 9% 0%

11 Bergsjön + 13 Kortedala 2% 0%

12 Gamlestaden-Utby 22% 9%

30 Kålltorp-Torpa-Björkekärr + 38 Lunden-Härlanda-Överås + 39 
Olskroken-Redbergslid-Bagaregården 12% 3%

31 Kallebäck-Skår-Kärralund + 32 Krokslätt-Johanneberg 13% 5%

33 Guldheden-Landala + 37 Norra Centrum 3% 2%

34 Olivedal-Haga-Annedal-Änggården+35 Kungsladugård-Sanna+36 
Majorna-Stigberget-Masthugget 6% 2%

50 Stora Högsbo + 55 Centrala Tynnered + 56 Frölunda Torg-Tofta 7% 1%

51 Askim-Hovås + 52 Billdal 17% 4%

53 Södra Skärgården 55% 50%

54 Bratthammar-Näset-Önnered + 57 Älvsborg 36% 11%

73 Kyrkbyn-Rambergsstaden+74 Norra Älvstranden 6% 1%

72 Kvillebäcken+78 Kärrdalen-Slättadamm 13% 4%

70 Kärra-Rödbo+71 Backa+77 Tuve-Säve 9% 2%

75 Södra Torslanda+76 Björlanda 28% 9%

79 Östra Biskopsgården+80 Västra Biskopsgården 5% 2%



Barn som åker kollektivt
Under sommarhalvåret är det 32 % av barnen som åker kollektivt till skolan, medan 31 % gör det såväl 
vinter som sommar. En tydlig koppling till såväl avstånd som tid finns där långa resor görs kollektivt. 
Samband är förhållandevis linjärt där ju längre resan är desto större är sannolikheten för att kollektivtra-
fiken nyttjas. För resor som tar över 30 minuter är andelen resor som sker med kollektivtrafik över 80%

Geografiskt är det stadsdelar i olika delar av staden som har högst andel resande med kollektivtrafiken. 
Klart är att högst andel av resorna sker i Södra Angered+ Centrala Angered+ Norra Angered. Men även 
i Biskopsgården och i de mer centrala stadsdelarna är andelen resor med kollektivtrafiken hög. I dessa 
områden är det även en större andel som har 5 kilometer eller mer till skolan. 

En modell har tagits fram för att förklara varför en resa görs kollektivt. Modellen har genomförts med 
logistisk regression och visar att följande faktorer påverkar sannolikheten för att barnet cåker kollektivt 
såväl under sommar som vinter. 

 » Sannolikheten ökar om avståndet är långt

 » Sannolikheten ökar om tiden till skolan är lång

 » Sannolikheten minskar ju yngre barnet är

 » Sannolikheten minskar om barnet bor i villa/radhus 

Med hänsyn taget till ovanstående faktorer syns ingen effekt vad gäller barnets kön eller föräldrars 
utbildning. 

Diagram 7. Andel barn som åker kollektivtrafik 
under sommar och vinter utifrån avstånd till skolan

Diagram 8. Andel barn som åker kollektivtrafik 
under sommar och vinter utifrån tid till skolan



Karta 3. Åker kollektivt till och från skola under sommar och vinter*

*Låga baser för Gamlestaden-Utby, Södra Skärgården och Östra Angered.

Kollektivtrafik 
sommar och 

vinter

14 Södra Angered+ 15 Centrala Angered+16 Norra Angered 45%

10 Östra Angered 19%

11 Bergsjön + 13 Kortedala 43%

12 Gamlestaden-Utby 33%

30 Kålltorp-Torpa-Björkekärr + 38 Lunden-Härlanda-Överås + 39 Olskroken-Redberg-
slid-Bagaregården 24%

31 Kallebäck-Skår-Kärralund + 32 Krokslätt-Johanneberg 35%

33 Guldheden-Landala + 37 Norra Centrum 42%

34 Olivedal-Haga-Annedal-Änggården+35 Kungsladugård-Sanna+36 Majorna-Stigber-
get-Masthugget 29%

50 Stora Högsbo + 55 Centrala Tynnered + 56 Frölunda Torg-Tofta 41%

51 Askim-Hovås + 52 Billdal 18%

53 Södra Skärgården 26%

54 Bratthammar-Näset-Önnered + 57 Älvsborg 12%

73 Kyrkbyn-Rambergsstaden+74 Norra Älvstranden 31%

72 Kvillebäcken+78 Kärrdalen-Slättadamm 41%

70 Kärra-Rödbo+71 Backa+77 Tuve-Säve 30%

75 Södra Torslanda+76 Björlanda 14%

79 Östra Biskopsgården+80 Västra Biskopsgården 40%
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Hur barnen vill resa 
Det ställdes också en fråga vilket färdsätt det blir till skolan om barnen får bestämma helt själva. Här 
framgår att gång tätt följt av kollektivtrafik samt skjuts med privat bil är de tre färdsätt som barnen i högst 
grad föredrar. En andel om 24-27 % uppger att dessa tre sätt är vad barnen föredrar. 17 % svarar att barnen 
föredrar att cykla, medan övriga alternativ är klart mindre vanliga. Det syns även vissa skillnader utifrån 
barnens ålder, se tabell 5. Vad som bland annat framgår är att de yngre åldersgrupperna föredrar att cykla i 
högre grad än de äldre, medan de som är äldre i högre grad föredrar kollektivtrafik. 

Diagram 9. Om ditt barn fick bestämma helt själv vilket färdsätt blir det då till skolan?

Antal svar: 3 615

Tabell 6. Om ditt barn fick betämma själv vilket färdsätt blir det då till skolan delat på årskurs

Åk 9 Åk 8 Åk 7 Åk 6 Åk 5 Åk 4 Åk 3 Åk 2 Åk 1 Åk 0

Gå 20% 23% 18% 27% 31% 36% 33% 32% 30% 24%

Cykla 7% 11% 11% 13% 13% 16% 22% 25% 25% 32%

Moped 17% 13% 1% 0% 1% 0% 0% 0% 1% 1%

A-traktor 3% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Skjuts med privat 
bil

22% 22% 30% 24% 25% 20% 27% 21% 26% 24%

Skjuts med cykel 0% 0% 0% 0% 0% 1% 0% 2% 1% 2%

Kollektivtrafik (inkl 
skolskjuts)

29% 27% 37% 30% 26% 24% 18% 18% 16% 15%

Annat 1% 2% 3% 4% 3% 2% 0% 2% 2% 2%

Totalt 361 409 362 358 359 355 362 392 321 335
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Samband mellan vilja och faktiskt resande
Diagrammet nedan  visar sambandet mellan hur barnet vill resa och hur det reser. Tydligt är att det finns en 
större vilja att få skjuts med bil eller cykla än vad barnet faktiskt gör. Samtidigt är det fler barn som går och 
åker kollektivtrafik i förhållande till vad de vill. 

Diagram 10. Om ditt barn fick bestämma helt själv vilket färdsätt blir det då till skolan i 
förhållande till hur barnet rese under sommarhalvåret
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Skjuts till skola
Diagrammet nedan visar hur många dagar i veckan barnen blir skjutsade med bil till respektive 
hem från skolan. Basen består av de som i föregående fråga svarat att de vanligtvis skjutsas under 
sommar- eller vinterhalvåret. Här framgår att det är betydligt vanligare att bli skjutsad till eller 
från skolan under vinterhalvåret än under sommarhalvåret, samt att det både under sommaren och 
vintern är mer vanligt att få skjuts till skolan än hem från skolan. 77 % blir skjutsade till skolan fem 
dagar i veckan under vintern, medan 50 % blir skjutsade från skolan lika ofta. Under sommarhalvå-
ret blir 57 % skjutsade till skolan fem dagar i veckan, och 38 % från skolan lika ofta. 

Diagram 11.  I genomsnitt hur många dagar i veckan blir barnet skjutsad

Antal svar: 658
Bas: respondenter som svarat att de vanligtvis skjutsar barn till skola



Anledningar till att skjutsa
De som svarat att de vanligtvis skjutsar sina barn till/från skolan fick också svara på en fråga om 
varför de gör det. Den klart vanligaste anledningen till att skjutsa barnen är för att det är praktiskt 
för familjen. En andel om 41 % uppger detta som en av max två huvudsakliga anledningar.  Näst 
vanligast är för att trafiken är för farlig för att gå/cykla själv samt för att det är lättare för barnen att 
komma i tid, vilket 21-22 % uppger. 18 % svarar att det är för långt att gå/cykla. De som svarade 
”Annat” kunde också i fritext ta upp av vilka anledningar de kör sitt barn till och från skolan. Bland 
annat nämns yngre syskon som ändå behöver skjuts, barnets unga ålder och vädret. 

I tabellen på nästa sida redovisas även frågan nedbrutet på barnens kön, där vissa skillnader syns. 
Föräldrar till flickor uppger i något högre grad än föräldrar till pojkar att det är för långt att gå/
cykla samt att det finns andra risker på vägen till skolan om barnet skulle gå/cykla själv. Föräldrar till 
pojkar svarar däremot i något högre grad än föräldrar till flickor att det är praktiskt för familjen, att 
det är lättare för barnet att komma i tid samt att det är bekvämt för barnet att åka med bil. 

Diagram 12. Av vilka huvudsakliga anledningar kör du ditt barn till eller från skolan?

Antal svar: 658
Bas: respondenter som svarat att de vanligtvis skjutsar barn till skola. Max två alternativ var möjliga att välja



Tabell 7. Av vilka huvudsakliga anledningar kör du ditt barn till eller från skolan 
delat på kön

Flicka Pojke

Det är för långt att gå/cykla 21% 15%

Trafiken är för farlig för att gå/cykla själv 22% 21%

Det finns andra risker på vägen till skolan om barnet skulle gå/cykla själv 17% 13%

Barnet har ett funktionshinder 3% 3%

Lättare för barnet att komma i tid 19% 23%

Bekvämt för barnet att åka med bil 11% 15%

Praktiskt för familjen (kör ändå bil till jobbet etc) 40% 44%

Dåliga kollektiva kommunikationer 13% 14%

Annat 11% 9%

Totalt 319 307
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Cykling och gång
De som svarat att barnen vanligtvis inte cyklar eller går till skolan fick också svara på en fråga om vilka de 
främsta skälen till detta är. En andel om 40 % uppger att det beror på för långt avstånd, vilket är den klart 
vanligaste anledningen. 15 % svarar att barnen inte går eller cyklar på grund av tidsbrist, och en lika stor 
andel att barnet inte vill eller orkar. Det är även 10-12 % som svarar att biltrafik runt skolan skapar otrygghet 
och/eller att det inte finns några säkra vägar att gå eller cykla på till skolan. En liten andel om 5 % svarar att 
barnet inte har en fungerande cykel, och 3 % att barnet inte kan cykla. 

I tabellen på nästa sida redovisas frågan nedbrutet på avstånd från skolan. Vad som framgår är att avståndet 
är det främsta skälet för samtliga som bor 2 km eller längre från skolan. Bland dessa syns också en tydlig 
ökning i andelen som uppger att avståndet är det främsta skälet desto längre bort från skolan de bor. Av de 
som bor 2-3 km från skolan uppger 24 % att barnet inte cyklar eller går till skolan för att det är för långt, 
medan motsvarande andel bland de som bor mer än 10 km från skolan är 84 %. Bland de som bor 2 km eller 
kortare från skolan syns inte samma mönster, och avståndet är inte heller det skäl som störst andel anger. 
Det främsta skälet bland de som bor 1 km eller kortare från skolan är att de själva/annan förälder ändå kör 
förbi skolan på väg till/hem från jobbet. Bland de som bor 1-2 km är det däremot vanligast att barnet inte 
vill eller orkar cykla eller gå samt tidsbrist. 

Diagram 13. Vilka är de främsta skälen till att barnet inte cyklar eller går till skolan?

Antal svar: 1765
Bas: respondenter som svarat att de vanligtvis inte cyklar. Max två alternativ var möjliga att välja
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Tabell 8. Vilka är de främsta skälen till att barnet inte cyklar eller går till skolan 
uppdelat på avstånd

Kortare 
än 500 
meter

0,5-1 
km 1-2 km 2-3 

km
3-4 
km

4-5 
km

5-10 
km

Mer 
än 10 
km

För långt avstånd 13% 7% 13% 24% 36% 45% 68% 84%

Tidsbrist på morgonen eller eftermid-
dagen så det finns inte tid att gå eller 
cykla

13% 22% 20% 18% 16% 12% 9% 7%

Vi/annan förälder kör ändå bil förbi 
skolan på väg till/hem från jobbet 

24% 26% 13% 10% 9% 5% 3% 1%

Fria skolkortet i kollektivtrafiken 17% 9% 19% 12% 19% 15% 13% 9%

Annat 17% 17% 6% 10% 6% 4% 7% 7%

Finns inga säkra vägar att gå eller 
cykla på till skolan

3% 10% 12% 15% 15% 19% 10% 6%

Biltrafik runt skolan skapar otrygghet 7% 11% 11% 13% 15% 9% 10% 2%

Ingen vuxen har möjlighet att följa 
med

1% 9% 9% 9% 11% 6% 5% 2%

Barnet vill eller orkar inte gå eller 
cykla

13% 13% 22% 20% 19% 13% 9% 5%

Barnet kan inte cykla 3% 2% 4% 2% 2% 3% 1% 5%

Barnet har ingen fungerande cykel 17% 5% 7% 3% 4% 4% 4% 3%

Kompisar går eller cyklar inte till 
skolan

9% 8% 12% 15% 11% 6% 3% 3%

Cykeln riskerar förstöras eller stjälas 
på skolan

2% 8% 11% 7% 6% 4% 5% 3%

Antal svar 36 146 333 357 153 176 337 238
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Skäl till att cykla eller gå
De som svarade att barnet vanligtvis cyklar eller går till skolan fick svara på en fråga om vilka de hu-
vudsakliga anledningarna till detta är. Vanligast är på grund av kort sträcka (69 %), följt av bekvämt och 
enkelt (49 %). 37 % uppger att barnet cyklar/går för att det är bra för hälsan, och 25 % för att det är bra 
för barnets självständighet. De som svarade ”Annat” kunde också i fritext ta upp av vilka anledningar 
barnet cyklar eller går till skolan. Flera nämner att det är för att det inte finns några andra alternativ. 

När det kommer till skillnader mellan åldersgrupperna framgår i tabell 4 nedan att kort sträcka är det 
främsta skälet till att gå/cykla oavsett barnets ålder. Det finns dock vissa skillnader vad gäller övriga skäl. 
Exempelvis är det mer vanligt bland barnen i årskurs 3 än bland övriga att cykla/gå för att det är bra för 
självständigheten. En ytterligare skillnad som syns är att det är mindre vanligt bland barnen i årskurs 9 än 
bland övriga att cykla eller gå för att det är bra för hälsan.

Diagram 14. Av vilka huvudsakliga anledningar går/cyklar ditt barn till eller från skolan?

Antal svar: 1 845
Bas: respondenter som svarat att de vanligtvis cyklar. 

Tabell 9. Av vilka huvudsakliga anledningar går/cyklar ditt barn till eller från skolan 
uppdelat på årskurs

Åk 9 Åk 8 Åk 7 Åk 6 Åk 5 Åk 4 Åk 3 Åk 2 Åk 1 Åk 0

Bekvämt och enkelt 58% 45% 51% 48% 43% 50% 54% 51% 50% 47%

Dåliga kollektiva kommunikationer 4% 4% 9% 6% 6% 3% 6% 4% 2% 5%

Tidseffektivt 19% 26% 26% 21% 16% 19% 18% 18% 21% 17%

Kort sträcka 75% 66% 66% 68% 71% 73% 67% 67% 74% 67%

Miljöskäl 5% 9% 11% 14% 11% 14% 20% 15% 16% 20%

Bra för hälsa 23% 35% 34% 35% 32% 43% 48% 34% 32% 47%

Bra för barnets självständighet 9% 17% 23% 22% 23% 26% 40% 27% 23% 25%

Kompisarna cyklar/går 9% 17% 12% 20% 17% 17% 23% 11% 6% 8%

Annat 4% 2% 4% 0% 2% 2% 1% 3% 1% 4%

Antal svar 111 162 133 194 201 197 224 245 187 189
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Tillgång till färdmedel
När det kommer till tillgång till färdmedel för skolresan uppger 64 % att barnen har tillgång till gång. 
De som inte svarar att de har det har oftast längre avstånd till skola.  En något lägre andel  
(57 %) har tillgång till cykel och en liknande andel har tillgång till kollektivtrafik. Vad gäller skillnader 
utifrån ålder, se tabell 5 nedan, framgår att det är något mindre vanligt bland barnen i årskurs 5-9 att 
ha tillgång till gång än bland barnen i årskurs 0-4. Barnen i årskurs 0-3 har däremot tillgång till skjuts 
med privat bil i högre grad än de äldre åldergrupperna. Barnen i årskurs 8-9 har i lägst grad tillgång 
till skjuts med privat bil. Vad gäller tillgång till cykel varierar tillgången mellan 49-63 % i de olika 
åldersgrupperna. Barnen i årskurs 9 har tillgång till cykel i lägst grad, medan barnen i årskurs 6 samt 
årskurs 2-3 har tillgång i högst grad. 

Diagram 15. Vilka färdmedel har ditt barn tillgång till för sin skolresa?

Antal svar: 3 674

Tabell 10. Vilka färdmedel har ditt barn tillgång till för sin skolresa? uppdelat på 
årskurs

Åk 9 Åk 8 Åk 7 Åk 6 Åk 5 Åk 4 Åk 3 Åk 2 Åk 1 Åk 0

Gå 56% 54% 55% 65% 63% 68% 69% 73% 69% 69%

Cykla 49% 53% 56% 63% 57% 58% 62% 63% 56% 58%

Moped 22% 7% 1% 1% 0% 1% 0% 1% 1% 1%

A-traktor 2% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0%

Skjuts med privat bil 34% 33% 39% 41% 44% 45% 57% 54% 55% 54%

Skjuts med cykel 3% 2% 3% 4% 4% 4% 7% 13% 15% 13%

Kollektivtrafik (inkl skolskjuts) 77% 73% 75% 66% 56% 51% 43% 37% 36% 35%

Annat 4% 2% 6% 4% 4% 4% 3% 1% 3% 1%

Vet ej 0% 0% 0% 1% 1% 1% 0% 1% 1% 1%

Antal svar 371 418 366 363 364 361 365 397 326 337
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Skolväg
Det ställdes även en fråga om trafiksäkerheten vad gäller barnens skolväg. En majoritet om 68 % 
uppger att de upplever sina barns skolväg som säker. De som inte uppgav att barnens skolväg är säker 
gavs möjligheten att välja mer än ett skäl till varför skolvägen är osäker. 28 % uppger att barnen har en 
osäker väg på grund av trafiken, och 8 % att skolvägen är osäker på grund av andra orsaker. 

Vad gäller upplevelsen av trafiksäkerheten syns tydliga skillnader mellan åldersgrupperna, främst 
mellan de två äldsta och de tre yngsta grupperna. Barnens skolväg upplevs säker i högst grad bland 
de som har barn i årskurs 8-9, varav runt 80 % uppger att skolvägen är säker. Lägst andel upplever att 
vägen är säker bland de som har i årskurs 0-2, 54-58 %.  Bland övriga varierar andelen som uppger att 
vägen är säker mellan 62-75 %. 

Bland de med barn i årskurs 0-2 uppger istället en högre andel än övriga att skolvägen är osäker 
på grund av trafiken (39-40 %). Motsvarande andel bland de med barn i årskurs 9 är 13 %, medan 
andelen varierar mellan 19-33 % bland övriga. Vad gäller andelen som upplever att skolvägen är osäker 
av andra orsaker än trafiken är skillnaderna mellan åldersgrupperna mindre. De med barn i årskurs 0 
uppger dock i högst grad att vägen är osäker av andra orsaker. 

Diagram 16. Hur bedömer du att ditt barns skolväg är?

Antal svar: 3 632

Tabell 11. Hur bedömer du att ditt barns skolväg är? uppdelat på årskurs

Åk 9 Åk 8 Åk 7 Åk 6 Åk 5 Åk 4 Åk 3 Åk 2 Åk 1 Åk 0

Jag upplever att mitt barn har en 
säker väg 83% 77% 72% 75% 68% 69% 62% 56% 58% 54%

Jag upplever att mitt barn har en 
osäker väg på grund av trafiken 

13% 19% 24% 19% 27% 27% 33% 40% 39% 39%

Jag upplever att mitt barn har 
en osäker väg på grund av andra 
orsaker

6% 5% 6% 8% 7% 8% 9% 9% 7% 11%

Antal svar 364 410 363 359 361 359 363 392 322 335
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De som på föregående fråga uppgav att skolvägen är osäker på grund av trafiken fick också svara på en 
fråga om vad som gör att vägen är osäker. En tydlig majoritet om 72 % uppger att vägen är osäker för 
att barnen måste korsa vägar. 41-45 % uppger även att höga hastigheter och/eller högtrafikerade vägar 
gör vägen osäker. 32 % uppger att barnen måste passera oövervakade övergångsställen. Mellan  
19-24 % uppger även att vägen är osäker på grund av dålig sikt, avsaknad av gång-och cykelvägar, för 
att övergångsställen saknas samt på grund av tung trafik. Övriga alternativ är mindre vanliga. 

Diagram 17. Vad är det som gör att du anser att vägen är osäker?

 
Antal svar: 3 632
Bas: respondenter som svarat att vägen är osäker på grund av trafiken

Du svarade att du upplever att ditt barn har en osäker på 
grund av andra orsaker. Vad är det som gör att du anser att 
vägen är osäker?

De som uppgav att skolvägen är osäker på grund av andra orsaker än  
trafiken hade också möjlighet att i fritext kommentera av vilka  
anledningar. Totalt inkom 205 svar. Ett återkommande tema bland  
många av svaren handlar om otrygghet. Flera nämner att barnens väg  
är osäker på grund av en otrygg närmiljö, antingen i bostadsområdet,  
påväg till skolan eller runtom skolan. Exempelvis nämns rån,  
droghandel, våld, missbruk, kontaktsökande vuxna, pedofiler och  
kriminalitet i allmänhet skapa otrygghet. Även andra barn/ungdomar  
nämns av flertalet som en anledning till otrygghet. Därutöver är det  
flera som nämner att deras barn behöver passera skogsområden/parker för att  
ta sig till skolan. I samband med detta lyfts också dels oron över andra människor 
 och kriminalitet av några. Utöver detta finns det också de som lyfter bristen på bra belysning, och 
särskilt under vinterhalvåret. 

Ett ytterligare tema bland svaren rör trafiksituationen och avsaknad av bra vägar, exempelvis brist på 
bra trottoarer/cykelbana och brist på (skyltade) övergångsställen. Flera nämner också att ombygg-
nationer, av såväl vägar som hållplatser, gör att skolvägen är osäker. Det finns även de som anser att 
andra trafikanter gör vägen osäker. En del nämner bilister och höga hastigheter, men det är också flera 
som uttrycker att cyklister och/eller elsparkcyklar skapar osäkerhet. En del nämner också avståndet 

”Det har varit 
en del inciden-
ter i området 

kring skolan på 
senare år.”
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till skolan, och andra bristen på bra kollektivtrafik, exempelvis med för många och/eller komplicerade 
byten. Det är också flera som nämner att trängsel i kollektivtrafiken gör vägen osäker.  

Ytterligare saker som nämns är bland annat att barnet är för ungt för att ta sig till skolan själv och att 
barnet har någon form av funktionsnedsättning. Några utvalda citat redovisas nedan. 

”Det känns allmänt otryggt att låta ett barn i hans ålder (7 år) gå den sträckan själv. Främst 
gällande risken att ungdomar eller äldre barn skulle hitta på något dumt.”  

”Det finns ingen cykel/gång-bana men detta vet ni om sedan ett par år tillbaka! Ingenting 
händer!”  

”Dålig belysning vintertid samt många barn som bråkar längs vägen”  

”Snabb cykeltrafik och skarpa kurvor”

När det kommer till trafiksituationen runt barnens skola anser majoriteten (62 %) att situationen är 
trygg. Det är dock också 20 % som uppger att situationen är otrygg på grund av trafik som ska till 
eller från skolan. 13 % bedömer situationen som otrygg på grund av annan trafik som passerar skolan, 
och en liten andel om 4 % att situationen är otrygg av annan anledning. Dessa gavs även möjlighet att 
i fritext skriva av vilken anledning. Bland annat nämns spårvagnar, ombyggnationer/vägarbeten och 
brist på övergångsställen. 

Diagram 18. Hur bedömer du att trafiksituationen runt ditt barns skola är?
 

Antal svar: 3 578
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Sällskap till skolan
Drygt hälften uppger att barnen inte brukar ha sällskap av en vuxen någon del av vägen till skolan.  
31 % av barnen brukar ha sällskap av en vuxen någon del av vägen till skolan varje dag. Sällskap 1-4 
dagar i veckan, 1-3 dagar per månad eller mer sällan än varje månad är mindre vanligt. 

När det kommer till andelen som brukar ha sällskap varje dag syns stora skillnader mellan ålders-
grupperna. Bland barnen i årskurs 7-9 brukar 6-8 % ha sällskap av en vuxen varje dag. Bland övriga 
åldersgrupper ökar andelen som brukar ha sällskap varje dag med sjunkande ålder. Bland barnen i 
årskurs 0 brukar 86 % ha sällskap av en vuxen varje dag, jämfört med 76 % bland barnen i årskurs 1 
och 51 % bland barnen i årskurs 2. Bland barnen i årskurs 3-6 brukar mellan 10-34 % ha sällskap av 
en vuxen varje dag. 

Liknande mönster syns avseende andelen som aldrig brukar ha sällskap till skolan vilken ökar med 
stigande ålder. Bland barnen i årskurs 0-1 brukar 4-7 % aldrig ha sällskap av en vuxen, medan motsva-
rande andel bland barnen i årskurs 8-9 är 79-85 %.  

Diagram 19. Brukar ditt barn ha sällskap av vuxen någon del av vägen till skolan? 
 

Antal svar: 3 617

Åk 9 Åk 8 Åk 7 Åk 6 Åk 5 Åk 4 Åk 3 Åk 2 Åk 1 Åk 0

Ja, varje dag 7% 6% 8% 10% 13% 27% 34% 51% 76% 86%

Ja, 1-4 dagar i veckan 2% 5% 8% 3% 11% 14% 19% 19% 10% 6%

Ja, 1-3 dagar per månad 2% 5% 4% 8% 7% 8% 8% 9% 4% 3%

Ja, mer sällan än varje månad 4% 4% 6% 6% 9% 6% 5% 3% 3% 1%

Nej 85% 79% 73% 73% 60% 45% 34% 18% 7% 4%

Antal svar 361 409 362 358 359 356 362 392 322 335
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Skolval
När det kommer till trafiksäkerhetens påverkan vid val av barnens skola uppger majoriteten att detta 
hade påverkan vid valet i någon mån. Graden av påverkan varierar dock och totalt 34 % uppger att 
de hade ganska eller mycket liten påverkan och 33 % att det hade ganska eller mycket stor påverkan. 
En tredjedel uppger att trafiksäkerheten till och från skolan inte hade någon påverkan alls vid valet av 
barnens skola. I tabell 11 framgår också att det finns vissa skillnader mellan åldersgrupperna. De med 
barn i de yngsta åldersgrupperna uppger i högre grad än de med barn i de äldsta åldersgrupperna att 
trafiksäkerheten hade ganska eller mycket stor påverkan vid valet av skola. 

Diagram 20. När ni valde skola till ert barn – hur stor påverkan hade trafiksäkerheten 
till och från skolan i valet? 

 

Antal svar: 3 594

Tabell 12. När ni valde skola till ert barn – hur stor påverkan hade trafiksäkerheten 
till och från skolan i valet, delat på årskurs

Åk 9 Åk 8 Åk 7 Åk 6 Åk 5 Åk 4 Åk 3 Åk 2 Åk 1 Åk 0

Mycket stor påverkan 12% 13% 12% 14% 19% 16% 16% 19% 23% 21%

Ganska stor påverkan 11% 13% 14% 15% 19% 20% 15% 15% 20% 24%

Ganska liten påverkan 23% 23% 19% 18% 22% 23% 21% 24% 21% 18%

Mycket liten påverkan 15% 14% 18% 14% 12% 11% 13% 11% 12% 11%

Ingen påverkan alls 39% 36% 37% 38% 28% 29% 35% 32% 24% 26%

Totalt 361 405 361 354 359 355 357 390 316 335
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