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Förord  

 

Detta arbete markerar slutet på mina tre år på kandidatprogrammet fysisk planering på 

Blekinge Tekniska Högskola. Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Therese Aldinge 

som väglett min på bästa sätt under arbetets gång. Hon har hjälpt mig förstå vad jag menar när 

jag själv inte kunnat sätta ord på det. Jag vill även rikta ett stort tack till mina vänner och 

familj som stöttat mig under alla tre åren.  

 

Emma Isaksson  
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Sammanfattning 
 

I denna uppsats har det undersökts hur planerare kan arbeta för att öka cyklandet för barn till 

och från skola och fritidsaktiviteter. Rörelsefriheten för barn har minskat över tid och det har 

fått tydliga konsekvenser. Dels har folkhälsan hos barn blivit allt sämre, den fysiska 

aktiviteten har minskat och sjukdomar som diabetes, barnfetma och hjärt- och kärlsjukdomar 

blir allt vanligare vilket följer med upp i vuxenlivet.  Även barns möjligheter att utvecklas blir 

allt sämre. Den minskade rörelsefriheten hänger ihop med att bilismen kommer allt närmare 

barnens närmiljö. Föräldrar känner oro för den fara deras barn utsätts för på grund av 

olycksriskerna som motortrafiken medför. De väljer därför att skjutsa sina barn i allt större 

utsträckning vilket också bidrar till intrång på barns närmiljö. Intrånget på närmiljön minskar 

möjligheterna för barn att utvecklas och det är i närmiljön som barn präglas till att bli de 

vuxna människor de en dag ska bli. Barns uppfostran bestämmer hur stadens utveckling 

kommer att se ut i framtiden eftersom det är i barndomen beteenden präglar framtida 

handlingar. Det blir därför viktigt i skapandet av en hållbarstadsutveckling att satsa på 

barnens rörelsemöjligheter, i denna uppsats genom cykelanvändning.  Uppsatsen fokuserar i 

stor utsträckning på hur cykelanvändning för barn kan bidra till en hållbarstadsutveckling, 

samt vilka fördelar och hinder det finns för att cykla. 

Uppsatsen har utgått från metoden kvalitativ textanalys och fallstudie. 

I uppsatsen har det utförts en fallstudie på Örebro kommun för att se hur kommunen arbetar 

för att öka cyklandet för barn till och från skola och fritidsaktiviteter. Örebro kommun och 

region Örebro län har tagit fram handlingsplaner för att öka cykelanvändandet överlag i 

tätorten. för att studera Örebros översiktsplan, cykelplaner, olika strategier och åtgärder som 

tagits fram för att öka cyklandet.  

I analysen av resultatet framgår det att det finns många faktorer som kan leda till ett ökat 

cyklande hos barn. Det finns inga rätta direktiv på hur varje kommun ska arbeta utan det är 

upp till varje kommun att själva sätta riktlinjer för hur de ska uppnå ett ökat cyklande hos 

barn.  Hur planeraren då ska arbeta med problemet styrs av kommunens egna riktlinjer.  
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1. Inledning 
 

I detta kapitlet redovisas syftet med 

uppsatsen, bakgrund till varför 

cykelplanering är viktigt för barn, 

problemformuleringen som ligger till 

grund för uppsatsen och vilka 

frågeställningar som uppsatsen kommer 

förhålla sig till. Kapitlet kommer även 

presentera och motivera avgränsningen för 

arbetet, samt att viktiga återkommande 

begrepps olika definitioner redovisas.  

1.1. Bakgrund 
Städerna förändras ständigt och med en 

ökad urbanisering blir det allt större 

konkurrens mellan städerna. Det ligger nu i 

städernas intresse att locka till sig 

människor genom att skapa attraktiva 

boendemiljöer. Städerna tar fram nya 

strategier och satsningar såsom ’’den 

hållbara staden’’, ’’den attraktiva staden’’ 

och ’’den goda staden’’.  

Transportsystemet ligger till stor grund för 

hur en stad uppfattas och olika system 

främjar olika möjligheter till rörelse i, till, 

från och runt om staden. Det uppkommer 

då aspekter såsom olika gruppers möjlighet 

till transportering. Barn är den grupp i 

samhället som använder sig av närmiljön i 

största utsträckning. Deras tillgänglighet 

till städerna är direkt beroende av 

möjligheterna till transportering. Barn kan 

då begränsas utrymme och möjligheter till 

utveckling beroende på transportsystemets 

utveckling. (Sveriges kommuner och 

landsting, Trafikverket, 2010a: 6-7, 

Björklid, 2015: 1). 

Allt färre barn skadas i trafiken men det 

finns en baksida. Föräldrar i dagens 

samhälle försöker till varje pris undvika att 

deras barn ska fara illa. Detta begränsar 

barnens rörelsemöjligheter då sträckor som 

barn tidigare har cyklat själva nu har 

ersatts med skjuts i bil av föräldrar. Enligt 

Trafikverket anpassar även föräldrar sitt 

rörelsemönster för att undvika faror i 

trafiken och använder då bilen istället för 

att cykla eller gå. Det är därför viktigt att 

det planeras för säkrare cykelvägar som får 

föräldrar att känna mindre oro för barn i 

trafiken. Att barn redan i ung ålder får 

möjligheten till ökad rörelsefrihet är viktigt 

då det är under denna tid som vi präglar 

våra rörelsemönster inför framtiden 

(Trafikverket, 2015).   

Att fysisk aktivitet är viktigt för barns 

utveckling har länge varit känt. Det har en 

stor inverkan på barns kroppsuppfattning, 

motorik och mentala förmågor (Boverket 

2011:32). Med en allt minskande yta att 

utvecklas på i närmiljön måste barn få 

utlopp för sin fysiska aktivitet någon 

annanstans tillexempel på vägen till skola 

eller till fritidsaktiviteter. Det är därför 

viktigt att skapa trygga och säkra 

cykelvägar för barn så att de både kan 

förflytta sig och utvecklas till vuxna på fler 

platser i staden än endast i närmiljön.  
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1.2. Syfte 
Syftet med arbetet är att undersöka hur 

planerare ska arbeta för att öka 

cykelanvändandet bland barn till och från 

skola och fritidsaktiviteter. Uppsatsen ska 

hitta samband mellan ett ökat 

cykelanvändande och hur det bidrar till en 

hållbar stadsutveckling. Uppsatsen 

kommer behandla de fysiska och sociala 

hinder som uppstår i staden av samhället 

och dess strukturer när det kommer till 

barnens möjligheter att röra sig fritt till och 

från skola och fritidsaktiviteter. Arbetet 

ska även undersöka hur planerare i Örebro 

kommun verkar för barns rörelsefriheter 

till och från skola och fritidsaktiviteter.  

1.3. Problemformulering 

och forskningsfrågor 
Det är i barndomen som människor präglas 

av hur deras vanor för fysisk aktivitet 

kommer se ut i framtiden. Att fysisk 

aktivitet är viktigt för barns utveckling har 

länge varit känt. Fysisk aktivitet har en stor 

inverkan på barns kroppsuppfattning, 

motorik och mentala förmågor. I dagens 

samhälle utövar barn fysisk aktivitet i allt 

mindre utsträckning än förr (Björklid, 

2015: 1). Fysisk aktivitet har ersatts med 

mer stillasittande aktiviteter. Barn 

spenderar i snitt 70 % av sin vakna tid med 

att vara inaktiva (Folkhälsomyndigheten, 

2019). Detta har lett till att andelen barn 

som lider av ohälsa har ökat markant de 

senaste 30 åren. Genom att röra på sig 30 

minuter om dagen reduceras riskerna för 

de vanligaste sjukdomarna så som 

diabetes, hjärt – och kärlsjukdomar och 

cancer som är kopplade till inaktivitet med 

cirka 25 % (World Health Organization, 

2019). Även stress reduceras av fysisk 

aktivitet, det har folkhälsomyndigheten 

kommit fram till i en undersökning där det 

visade sig att barn som generellt är mer 

fysiskt aktiva upplever mindre stress än de 

barn som är mer stillasittandes. 

Utomhusvistelse generar att öka 

aktivitetsnivån hos barn och möjligheterna 

för att barn ska vara aktiva ökar om 

närmiljön ger tillgång till det. Det kan vara 

genom lekplatser, gång- och cykelbanor 

eller på öppna ytor (folkhälsomyndigheten, 

2019). 

Barn har även fått ett minskat utrymme i 

staden att få möjligheten till att röra sig på 

än tidigare. Dels på grund av att trafiken 

kommer allt närmare barns närområden 

men också för att föräldrar vill ha mer 

kontroll över barns förflyttningar i 

stadsrummet. Det är därför viktigt att barn 

på ett säkert och tryggt sätt kan 

transportera sig till sina fritidsaktiviteter 

och skola, detta främjar också en hållbar 

stadsutveckling. Genom att göra plats för 

alternativa transportmedel utöver bilen 

som inte bidrar till en negativ 

miljöpåverkan kan planerare dessutom 

arbeta mot en hållbar stadsutveckling. En 

minskad bilism leder till social-, 

ekonomisk- och social hållbarhet vilket är 

vad en hållbar stadsutveckling strävar 

efter. Som planerare blir det allt viktigare 

att skapa säkra miljöer för barn att vistas i 

så att deras rörelsefrihet inte komprimeras 

eller minskas ytterligare. Uppsatsen 

kommer även fokusera på hur användandet 

av cykel kan främja livskvalitén hos 

individen och allmänheten. Vilket också 

stärker argumentet till varför barn borde 

cykla mer.  

Följande forskningsfråga har tagits fram: 

Hur ska fysisk planerare arbeta för att öka 

barns möjligheter till att cykla till och från 

sina fritidsaktiviteter och skola?  
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1.4. Avgränsning 
Arbetet avgränsas till att undersöka hur de 

fysiska strukturerna i staden kan påverka 

tillgängligheten men också hur sociala 

strukturer kan påverka barnen och deras 

sätt att färdas till fritidsaktiviteter. 

Undersökningen ska utgå från 

styrdokument om barns plats i staden och 

cykelplanering av framförallt Boverket och 

Trafikverket. I arbetet kommer även en 

fallstudie på Örebro kommun utföras för 

att undersöka hur de planerar för att öka 

cykelanvändandet för barn i sin kommun.  

För att komma fram till vad planerare kan 

göra för barnen kommer ett stort fokus 

ligga på kommunernas roll i utvecklandet 

av stadsrummen.  

För att arbetet inte ska bli för stort och inte 

för komplext avgränsas arbetet till barn 

och barn i denna uppsats definieras från 8 

års ålder till och med 17 års ålder. Barn 

under 8 år anses vara i större behov av sina 

föräldrars hjälp med att förflytta sig i 

rummet då de är för unga att vistas själva 

på flertalet platser. Denna avgränsning har 

gjorts för att inte samla in allt för irrelevant 

information men också för att inte få ett för 

stort urval som kan påverka uppsatsens 

omfång.   

1.5. Disposition  
Kapitel 1 är en inledning och beskriver 

undersökningens huvudsakliga syfte, mål 

och bakgrund. 

Kapitel 2 beskriver undersökningens 

metodval och teori samt vilket empiriskt 

material som används. 

Kapitel 3 representerar huvuddelen av 

uppsatsen. Här presenteras och beskrivs 

olika faktorer som påverkar fysisk aktivitet 

och cykelanvändandet hos barn.  

Kapitel 4 behandlar fallstudien som har 

undersökt hur Örebro kommun arbetar att 

öka cyklandet i kommunen, framför allt för 

barn.  

Kapitel 5 presenterar resultaten och 

slutsatsen av uppsatsen.  

Kapitel 6 framställer en analys och 

diskussionen av uppsatsen. 

Kapitel 7 visar alla källor som använts i 

uppsatsen. 

1.6. Begreppsdefinitioner 
Barn - Alla individer under 18 år 

kategoriseras enligt UNICEF som barn. I 

Denna undersökning har barn definierats 

utifrån åldern 8 till 17 år.  

Cyklister - Ett brett begrepp som omfattar 

för alla som cyklar. Inom begreppet 

inräknas alla som cyklar, oavsett ålder eller 

kön.  

Fysisk aktivitet – All kroppsrörelse som 

resulterar i en ökad energiförbrukning.  

Närmiljö – Närmiljö kan definieras på 

olika sätt och uppfattas olika stort från 

människa till människa. I denna uppsats 

definieras närmiljö som platsen mellan 

bostad och skola.  

Utvecklingsmiljö - En plats, vilken som 

helst där framförallt barn utvecklar sina 

förmågor inför framtiden.  
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2. Teoretiskt 

perspektiv och 

metoder 
 

Här redovisas det teoretiska perspektiv 

som ligger till grund för cykelplanering 

och hur det bidrar till hållbar 

stadsutveckling. Kapitlet kommer även 

redovisa de metoder som kommer 

appliceras på undersökningen och dess 

begränsningar. Det kommer även framgå 

hur materialet har tagits fram, granskats 

och tolkats. Slutligen kommer kapitlet ta 

upp författarens egna begränsningar.  

2.1. Teoretiskt perspektiv 

2.1.1. Hållbar stadsutveckling 

Bruntlandskommissionen 1987 stadgade 

begreppet hållbar utveckling och beskriver 

begreppet som följande: “en utveckling 

som tillfredsställer dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers 

möjligheter att tillfredsställa sina behov”.  

Generellt sett handlar det om hur social, 

ekonomisk och ekologisk hållbarhet 

samspelar med varandra (Boverket 2017). 

Det nationella målet för Sverige är enligt 

Boverket att kunna lämna över ett samhälle 

till nästa generation med så liten negativ 

miljöpåverkan som möjligt (Boverket 

2017). För att uppnå målet finns det ett 

antal fokusområden som anses vara av 

största vikt. Följande fokusområden är 

listade av Boverket (2017):  

• Ekosystemen har återhämtat sig, eller är på 

väg att återhämta sig, och deras förmåga 

att långsiktigt generera ekosystemtjänster 

är säkrad. 

• Den biologiska mångfalden och natur- och 

kulturmiljön bevaras, främjas och nyttjas 

hållbart. 

• Människors hälsa utsätts för minimal 

negativ miljöpåverkan samtidigt som 

miljöns positiva inverkan på människors 

hälsa främjas. 

• Kretsloppen är resurseffektiva och så långt 

som möjligt fria från farliga ämnen. 

• En god hushållning sker med 

naturresurserna. 

• Andelen förnybar energi ökar och att 

energianvändningen är effektiv med 

minimal påverkan på miljön. 

• Konsumtionsmönstren av varor och 

tjänster orsakar så små miljö- och 

hälsoproblem som möjligt. 

Alla dessa fokusområden påverkas av 

negativa föroreningar, föroreningar som 

förmodas att minska kraftigt om cykel blir 

det främsta transportmedlet för resor under 

5 kilometer.  

Världen urbaniseras i snabb takt och 

numera bor 50 % av världens jordens 

befolkning i städer. Detta betyder att 

städers negativa miljöpåverkan blir allt 

större och växer för varje dag. Till 2030 

förväntas 60% av jordens befolkning bo i 

städer. Enligt Naturvårdsverket står 

städerna för 70 % av växthusgasutsläppen. 

Att uppnå hållbara städer arbetas det med 

på nationella och internationella nivåer. FN 

(Förenta nationerna) har satt hållbara 

städer som ett av de viktigaste 

hållbarhetsmålen att uppnå med Agenda 

2030.  Vid FN-konferensen Habitat III i 

oktober 2016 enades världens länder om 

The New Urban Agenda. The New Urban 

Agenda är ett styrdokument som ska hjälpa 

världens länder att uppnå hållbara städer 

(Naturvårdsverket, 2019).  

År 2017 ansåg Sveriges regering att ett råd 

för hållbara städer måste bildas för att 

uppnå det långsiktiga målet om 

hållbarstadsutveckling. Regeringen satte 

även mål för Sverige att: Hållbara städer är 

inkluderande och tillgängliga stadsmiljöer 

som erbjuder alla människor en attraktiv 
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och grön livsmiljö. Närhet gör att det är 

enkelt att leva sitt vardagsliv och ta sig 

fram med hållbara transporter, som t.ex. 

gång och cykel. Helhetssyn i planeringen 

tillsammans med smarta lösningar bidrar 

till städer där människor kan leva 

klimatsmart, hälsosamt och tryggt. 

(Hållbarstad, 2019) 

Teorin hållbar stadsutveckling lägger 

grunden för valet av det perspektiv som 

uppsatsen kommer utgår ifrån. Perspektivet 

präglar valet av forskningsområde och 

avgränsningen gällande vilken data som 

ska undersökas.  

2.2. Metod 
Undersökningen ska använda sig utav 

forskningsmetoden kvalitativ textanalys 

och en fallstudie. Metoderna ska 

appliceras under insamling, undersökning 

och analys av skriftliga texter och 

dokument.  

2.2.1. Kvalitativ textanalys  
Kvalitativ textanalys innebär att 

undersökningen utgår från ett 

förhållningssätt som i detta fallet handlar 

om hur undersökaren läser och analyserar 

texter och skriftliga dokument. Det handlar 

om att förstå texters innehåll utifrån ett 

bestämt undersökningsproblem (Fejes & 

Thornberg 2016: 177–178)  

Genom att applicera kvalitativ textanalys 

kan man förstå texters intentioner med en 

djupare förståelse. Det är inte alltid det 

framgår tydligt i texten vad som egentligen 

menas och det är då genom kvalitativ 

textanalys en djupare förståelse ska 

framgå.  

Studien kommer i huvudsak tolka och 

analysera nationella styrdokument från 

statliga myndigheter men även andra 

dokument relevanta för undersökningens 

syfte.  

  2.2.2. Fallstudie 

En fallstudie är en empirisk undersökning 

vars syfte är att tillämpa djupdykande 

undersökning av ett visst specifikt och 

tydligt avgränsat fall (Denscombe, 

2016:91–92,103). Metoden används för att 

finna information och genom fallstudien 

kan vissa aspekter i ett visst sammanhang 

redogöras på en detaljerad nivå. I 

fallstudien undersöks endast vissa 

specifika delar eller situationer vilket 

möjliggör för att lösa komplexa frågor 

alternativt problem. Vid tillämpning av 

fallstudie är det fördelaktigt att använda sig 

av ett antal attribut på det som ska 

undersökas. Enligt Denscombe är 

fallstudier relevanta att använda sig av när 

forskningsfrågan som ställs handlar om 

hur, hur ska det gå till eller hur ska 

planerare verka för att barn ska ges 

möjlighet till att cykla till skola och 

fritidsaktiviteter (Denscombe 2016:91–

92,103). Uppsatsen kommer utgå från 

Örebro kommun i sin fallstudie där vissa 

dokument, såsom handlingsplaner och 

styrdokument kommer undersökas. Detta 

för att endast undersöka det som är 

väsentligt för uppsatsens syfte och skapa 

en bredare förståelse för hur planerare i 

Örebro kommun arbetar för att öka 

cykelanvändandet hos barn genom att 

endast undersöka vissa delar i kommunens 

arbete. Örebro kommun har valts ut som 

fallstudieobjekt då Örebro stad är en av de 

större tätorterna i Sverige. Det är en tätort 

som uppges arbeta aktivt med 

cykelplanering och omnämns i flertalet 

statliga dokument som en stad med en 

modern cykelplanering (Boverket, 2013: 

47). 
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2.2.3. Metodkritik 
En kvalitativ textanalys går ut på att läsa, 

tolka och analysera de texter som studien 

utgår ifrån. Eftersom det endast är en 

person som läser, tolkar och analyserar i 

denna undersökning används endast ett 

perspektiv. Undersökningen får endast ett 

synsätt och granskningen kan upplevas 

enkelspårig.  

I denna undersökning kommer det endast 

användas en kommun i fallstudien, vilket 

kan vara problematiskt då flera fall ökar 

chansen för ett mer trovärdigt resultat. 

Resultaten som kommer fram i en 

fallstudie generaliseras av författaren och 

resultaten är direkt beroende av 

granskaren. Vid en viss tidpunkt kan 

fallstudien vara mer eller mindre trovärdig 

då denna studien bygger en del på sociala 

konsekvenser vilka vars förutsättningar 

kan förändras och är för kontextbundna för 

att generaliseras. (Denscombe, 2016: 91–

92, 103) 

Genom att använda mer än en metod kan 

undersökningen ta längre tid eftersom 

författaren blir tvungen att läsa in sig på 

fler metoder och även hitta ett sätt att 

kombinera de två tillsammans. 

(Denscombe, 2016: 164 - 165) 

2.3. Material/Empiri 
För att uppnå syftet med undersökning 

utifrån de metoder och den teori som valts 

ut kommer relevanta dokument från 

Örebro kommuns hemsida att granskas och 

tolkas. Dels är det översiktsplanen som 

skapar en helhet över stadens utveckling 

men också övriga relevanta plandokument 

som till exempel cykelhandlingsplanen och 

ngn mer plan. Utöver kommunens egna 

dokument kommer studien även 

tillhandahålla sig nationella styrdokument 

från bland annat trafikverket, regeringen 

och boverket. Dessa styrdokument kommer 

ligga till grund för studiens undersökning. 

Statliga och kommunala styrdokument 

anses vara opartiska och faktabaserade då 

de tagits fram av objektivt statliga 

tjänstemän vars uppgift är att verka för en 

hållbar utveckling. Denna typ dokument 

anses vara viktiga källor för forskning 

världen över.  

2.4. Författarens 

begränsningar  
Författaren läser tredje året på 

kandidatprogrammet Fysisk planering. 

Författaren har där med inte en fullständig 

utbildning och kan eventuellt begränsas av 

sin icke kompletta kompetens.  Eftersom 

författaren har valt att skriva på egen hand 

kan arbetet endast utgå från ett perspektiv, 

författarens egna. Det finns då en risk att 

studien blir enkelspårig och risken för att 

fastna när det uppkommer problem kan bli 

stor eftersom författaren endast ser 

problemet genom ett perspektiv. Efter 

närmare tre års utbildning inom fysisk 

planering anses dock författaren besitta 

tillräckligt stor kunskap för att genomföra 

en kvalitativ studie.   

Författaren är född och uppvuxen i Örebro 

och har stora erfarenheter av att cykla i 

tätorten vilket kan medföra jäv i 

fallstudien. Men det kan även vara till 

fördel då författaren besitter en god 

lokalkännedom och själv upplevt vilka 

fysiska strukturer som finns i staden.  
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3. Huvuddel 
 

I detta kapitel kommer innehållet bygga på 

vetenskapliga forskningsartiklar blandat med 

statliga nationella styrdokument. Tillsammans 

skapar dessa en förståelse för hur den 

akademiska världen och regionala planeringen 

förhåller sig till varandra. Kunskapsöversikten 

ska förmedla fakta kring vilka faktorer som 

kan påverka barns resor, samt skapa en 

förståelse om hur barn färdas till och från 

skola och fritidsaktiviteter. 

   3.1. Kunskapsöversikt 
  3.1.1. Hur ser barns resvanor ut i 

dagens samhälle? 

  3.1.1.1. Barns resvanor  
I en undersökning av Trivector Traffic där 

de undersökte barns resvanor i olika stora 

tätorter kom det fram att barn i genomsnitt 

gör 3,1 resor per dag. Det skiljer sig från 

yngre till äldre barn där yngre barn reser 

färre antal gånger och äldre barn reser 

desto mer. Det skiljer sig även mellan barn 

som har tillgång till bil och de som inte har 

det. Barn som inte har tillgång till bil gör 

en halv resa mindre per dag. Var barn bor 

påverkar också antalet resor per dag. 

Ortsstorleken har betydelse och i större 

tätorter utför barn i en något större 

utsträckning fler resor per dag jämfört med 

barn som bor i mindre landsbygdsorter 

(Trivector Traffic, 2007: 3, 7).  

Det framkommer även i undersökningen 

att flickor och pojkar gör ungefär lika 

många resor mellan skola, kompisar, 

hemmet och fritidsaktiviteter, men flickor 

utför fler ärenden resor än pojkar och 

förflyttar sig därmed något fler gånger 

(Trivector Traffic, 2007: 4).  

  3.1.1.2. Val av färdmedel  
95 % av alla barn har tillgång till cykel 

oavsett ålder, kön eller bostadsort. I 

undersökningen av Trivector traffic 

framkommer det att cykeln är det 

vanligaste transportmedlet för barn och står 

för 34 % av resorna. Bilen ligger inte långt 

efter på 33 %. Familjers tillgång till bil har 

stor inverkan på hur barn reser samt hur 

gamla barnen är. Yngre barn skjutsas i 

större utsträckning, 59 % av 6 åringars 

resor sker med bil. Desto äldre barnen blir 

desto mer ökar andelen resor med cykel 

och kollektivtrafik istället. En resa som 

inte förändras desto äldre barnen blir är 

resor till fritidsaktiviteter. Här fortsätter 

istället trenden av föräldrarna att skjutsa. 

En femtedel av alla resorna som barn utför 

är till fritidsaktiviteter. Här är bilen det 

främsta färdmedlet med 49 %, sedan 

kommer cykeln med 32 % (Trivector 

Traffic, 2007: 5, 13).  

Det framgår tydligt att desto längre resorna 

är desto fler barn skjutsas. Cykel används 

som främsta transportmedel i resor upp till 

4 kilometer, därefter tar bilen över. Barn 

som då bor längre ifrån stadskärnan eller 

sin skola och sina fritidsaktiviteter färdas 

då med bil alternativt åker buss eller får 

skolskjuts. I större orter är avstånden till 

viktiga målpunkter kortare än i mindre 

orter och barn i mindre orter blir då mer 

beroende av bilen och att få skjuts 

(Trivector Traffic, 2007: 6, 8).  

  3.1.1.3. Bostad 
Var barn bor har betydelse men hur barn 

bor har också en stor betydelse för 

resvanorna. Barn som bor i villa eller 

radhus blir skjutsade i större utsträckning 

än barn som bor i lägenhet. Familjer som 

bor i radhus eller villa har minst en bil, det 

blir allt vanligare att de har flera, de har 

oftast en större hushållsinkomst än familjer 

som bor i lägenhet och kan därför ha fler 

bilar. Vilket gör det möjligt för barn som 

bor i villa eller radhus att bli skjutsade i 

större utsträckning än barn som bor i 

lägenhet. Barn som bor i lägenhet cyklar 
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och går betydligt mer än barn som bor i 

villa eller radhus. Närmare 70 % av de som 

bor i lägenhet cyklar eller går när de ska ta 

sig någonstans medan barn som bor villa 

eller radhus är det 24 % som går eller 

cyklar (Trivector Traffic, 2007: 11).  

Barn som bor i villa eller radhus tendera att 

utföra längre resor än barn som bor i 

lägenhet. Lägenheter är vanligtvis 

lokaliserade i områden med tätbebyggelse 

och har närhet till service på flera håll 

jämfört med villa- och radhusområden som 

ofta är lokaliserade längre ut i tätorterna 

och har sämre tillgång till utbudet av 

service. Vilket också är en bidragande 

faktor till varför barn i villor och radhus 

skjutsas i större utsträckning än barn i 

lägenhet (Trivector Traffic, 2007: 12).  

  3.1.1.4. Ålder 
Åldern på barnen spelar stor roll i när 

barnen ska få resa på egen hand eller inte. 

Med den ökade åldern sjunker andelen 

resor med bil (dock inte till 

fritidsaktiviteter). Istället ökar andelen som 

cyklar och vid 11 års ålder upplevs det 

finnas en brytningspunkt. Vid 

brytningspunkten minskar barn sina resor 

med bil rejält. Bilåkandet motsvara då 

endast 15 % av deras resor.  Vid 15 års 

ålder minskar antalet cyklande något och 

ersätts av resor med moped. Reslängden 

ökar även med den stigande åldern, skolor 

är lokaliserade längre från bostaden, de 

knyter då an kontakter med barn från andra 

områden i staden och deras reslängder för 

att träffa kompisar blir då också längre 

(Trivector Traffic, 2007: 15, 17).  

Det finns ingen markant skillnad mellan 

kön i omfattningen i vilken ålder som barn 

får gå eller cykla själva till skolan. Det 

finns däremot skillnader i vilken ålder som 

barn får gå eller cykla själva till skolan. 

Vid 6 års ålder får knappt något barn cykla 

eller gå själva. Ca 40 % får inte gå eller 

cykla till skolan överhuvudtaget och 

skjutsas av föräldrarna. Ca 60 % får gå och 

cykla till skolan men då ska det vara med 

en vuxen, kompis eller tillsammans med ett 

syskon. Skjutsandet av föräldrar avtar men 

det är inte förens barn är runt 11 år som det 

blir en markant skillnad (Trivector Traffic, 

2007: 17). 

  3.1.1.5. Betydelsen av cykelbanor  
Utvecklandet av cykelbanor och där 

cykelnätet täcker större delen av tätorterna 

framstår det som att barn i åldern 10 - 15 år 

har större frihet. De tillåts att cykla själva 

till skolan i större utsträckning än barn som 

bor på orter där cykelnätet inte är lika 

täckande eller där det inte finns separerade 

cykelbanor. Det skiljer sig dock på om 

barnen bor på landsbygden där avstånden 

är så pass långa att de måste skjutsas ändå, 

även om cykelnätet skulle vara väl 

utvecklat. Med det menas inte att ett 

välutvecklat cykelnät inte spelar roll i 

barns cykelanvändande (Trivector Traffic, 

2007: 20).  

  3.1.1.6. Fritidsaktiviteter  
Nästan 8 av 10 barn är regelbundet aktiva 

med fritidsaktiviteter, majoriteten är störst 

bland 9 till 12 åringar. I åldersgrupperna 6-

7år och 15 år och uppåt engagerar sig barn 

en aning mindre i fritidsaktiviteter. Av 

dessa barn som är regelbundet aktiva med 

fritidsaktiviteter tar sig en tredjedel av 

barnen till aktiviteter själva medan hälften 

av barnen aldrig tar sig till aktiviteterna på 

egen hand. När barnen blir äldre eller är 

mer centralt bosatta får barnen ta sig mer 

och mer på egen hand till 

fritidsaktiviteterna. De främsta 

anledningarna till att föräldrar skjutsar sina 

barn till fritidsaktiviteter är på grund av för 

långa avstånd eller att trafikmiljö anses 

vara för farlig. Ett av 5 barn uppger att de 

fått avstå från att delta i vissa 

fritidsaktiviteter för att aktiviteten är 

lokaliserad långt från hemma och kräver 

skjuts av föräldrar som inte har 
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möjligheten att skjutsa sina barn (Trivector 

Traffic, 2007: 29).  

3.1.2. Barn och fysisk aktivitet  
I dagens samhälle rör sig människor allt 

mindre och blir allt mer stillasittandes. 

Fysisk inaktivitet kostar samhället stora 

summor pengar. I Sverige handlar det om 6 

miljarder kronor per år. En vuxna 

människa behöver utöva minst 30 minuters 

fysisk aktivitet om dagen för att må bra. Ett 

barn behöver utöva 60 minuters fysisk 

aktivitet om dagen för att må bra. Må bra 

är inte den enda fördelen med att barn rör 

på sig. Det finns tydliga kopplingar kring 

fysisk aktivitet hos barn och förbättrade 

skolresultat. Barn som rör på sig mer 

tenderar att klara av skola bättre och får 

högre betyg än de som inte gör det. Fysisk 

aktivitet hjälper med andra ord 

inlärningsförmågan och motoriken på en 

och samma gång. Stor del av den fysiska 

aktiviteten får barn i vardagslivet när det 

förflyttar sig mellan olika målpunkter 

(Boverket, 2013: 12, 26). 

Landskapet som människor befinner sig i 

styr hur fysiskt aktiva de är eller kommer 

att vara, med andra ord livsvillkoren styr 

levnadsvanorna. I områden med god 

gångvänlighet (att kunna nå till en 

målpunkt inom en rimlig tid med rimlig 

ansträngning som insatts) i närheten av 

bostaden tenderar människor att röra på sig 

mer än människor i områden som saknar 

det. Det är även tydligt att människor som 

åker kollektivt rör på sig 4 gånger mer än 

de som väljer bilen som främsta 

transportmedel (Boverket, 2013: 13). Det 

finns ett samband mellan hur 

tillgängligheten till grönområden och 

lekplatser påverkar hur fysiskt aktiva barn 

är. Bebyggelsens grönområden blir då 

viktiga faktorer i främjandet av fysisk 

aktivitet bland barn (Boverket, 2013: 23). 

Att främja tillgängligheten till motions- 

och idrottsanläggningar är även det viktigt 

för fysisk aktivitet utöver 

vardagsaktiviteter. Anläggningar som har 

mer än en ett användningsområde för 

fysisk aktivitet skapar samband och 

interaktion mellan människor och grupper i 

samhället. Det vore fördelaktigt om denna 

typen av anläggningar lokaliserades i 

närheten av bostadsområden men mer än 

ofta är dessa anläggningar placerade i 

utkanten av tätorterna vilket försvårar 

möjligheten att ta sig dit, inte minst för 

barn som då blir direkt beroende av sina 

föräldrar. Även tillgängligheten till natur 

för rekreation är viktigt för fysiska 

aktiviteter och kan snabbt begränsas av 

brist på vägar, stigar och nödvändiga 

faciliteter (Boverket, 2013: 21 – 22, 51).  

3.1.3. Fördelar med cykel 
Det finns många fördelar med att använda 

cykel som transportmedel. Cykeln ger inte 

ifrån sig några oljud i form av buller eller 

dylikt, den skapar inga luftföroreningar, 

använder sig inte utav fossila bränslen som 

andra motordrivna transportmedel, den tar 

avsevärt mindre plats än en bil och den 

som cyklar får bättre kondition och 

starkare kropp. Det finns fler fördelar, som 

att en cykel kostar inte ens i närheten av en 

bil, många har råd att köpa en cykel vilket 

gör att den är mer tillgänglig för flera. I 

frågan om ekonomisk-, social- och 

ekologiskhållbarhet är cykeln oslagbar 

(Pucher & Buehler, 2008: 496).  

  3.1.3.1. Miljö 
Att agera lokalt påverkar globalt, detta 

skriver Agenda 21 som togs fram av FN 

(Förenta nationen) år 1991 som då tog 

fram ett hållbarhetsprogram för hela 2000- 

talet. Syftet med hållbarhetsprogrammet är 

att långsiktigt förändra sättet människor 

lever på för att verka för en bättre framtid. 

Detta för att kunna lämna över ett samhälle 

(nationellnivå) och en värld 

(internationellnivå) där stora miljö och 
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hälsoproblem är lösta till nästa generation 

(Länsstyrelsen Stockholm, 2004: 12).   

Sverige har antagit EU:s mål om ett 

fossilfritt samhälle år 2050 och för att 

minska mängden utsläpp av fossila 

bränslen, luftföroreningar och andra farliga 

partiklar anser regeringskansliet att en 

förflyttning mellan resor med bil till resor 

med cykel måste ske (Regeringskansliet 

2017: 6). Detta ska då leda till en 

förbättrad miljö både nationellt och 

internationellt. Enligt trafikverket kan en 

ökad cykelanvändning bidra till att uppnå 

målet om en förbättrad miljö (Trafikverket 

2011: 7).  

Bilen och motortrafiken har sedan mitten 

på 1900-talet tagit en stor plats i svensk 

stadsplanering. Idag är städernas största 

bidragande faktor till lokal negativ 

miljöpåverkan motortrafiken. Det är därför 

viktigt vid planering a städer att det ges 

plats och utrymme i den fysiska miljön för 

andra typer av transportmedel som till 

exempel cykel (Sveriges Kommuner och 

Landsting 2010b:15-16).  

Då cykeln inte har någon direkt negativ 

miljöpåverkan eller kostar en stor summa 

pengar slår den ut bilen i konkurrensen om 

aspekterna miljö och ekonomi. Cykeln blir 

då ett viktigt verktyg i utvecklandet av 

städer. Flertalet studier visar på att de 

flesta bilresor som görs är under 5 

kilometer långa, en distans som många i 

studien kunde tänka sig cykla istället. Om 

alla dessa kortare resor skulle göras med 

cykel istället skulle det ske en stor 

positivmiljöpåverkan, både nationellt och 

internationellt. (Boverket et al. 2015:203, 

Sveriges Kommuner och Landsting 

2010b:7) 

Med andra ord kan cykeln, tack vare god 

stadsplanering slå ut bilen på kortare 

sträckor. Det vill säga på sträckor som sker 

i närmiljön och i tätbebyggda områden. 

Vilket leder till minskat buller och 

minskade utsläpp men också till en säkrare 

miljö för oskyddade trafikanter.  

  3.1.3.2. Yteffektivitet och 

Framkomlighet 
Att en cykel tar mindre plats i 

trafiksystemet än en bil är ett faktum 

(Haninge kommun, 2018:5). En 

parkeringsplats för bilen är 2,5 meter bred 

och har en längd på 5 meter med en 

manövereringsutrymme på ca 6 meter 

bakom parkeringsplatsen (Bodin et al. 

2017:209). Cykeln tar endast upp en 

tiondel av ytan som en bil tar upp i 

trafiksystemet. En enda bil tar upp samma 

parkeringsyta som tio cyklar, det är runt ca 

15–30 kvm (Haninge kommun, 2018:5). 

Med andra ord går det en bil på tio 

personer och ytan som skulle kunna sparas 

om tio personer cyklade istället för att åka 

bil är stor. 

En cykel är normalt 55-65 cm bred och 

180 cm lång. Enligt Göteborg stad (2008: 

6) bör därför en god cykelparkering vara 

runt 60 cm bred och minst 180 cm lång, 

det ska även finnas plats för ett 

manövereringsutrymme på 2010 cm. Detta 

för att det ska vara bekvämt att sätta in och 

ta ut sin cykel ur cykelstället. 

Cykelparkeringar vid större knutpunkter 

eller vid större målpunkter bör utformas på 

så sätt att cyklarna kan skyddas från väder 

och vind men också från stöld. Fördelaktigt 

förespråkas cykelgarage. De kan vara mer 

ekonomiskt gynnsamma att bygga än 

bilgarage och de är mer yteffektiva 

(Boverket 2010:13, Sveriges Kommuner 

och Landsting 2012:58). Sådana åtgärder 

kan öka användandet av cykel för alla 

människor.    

Enligt Björklid är trafikmiljön skapad för 

vuxna av vuxna och vuxnas möjligheter att 

förflytta sig med bilen. Hur barn ska ta sig 

fram beror helt på om miljön blivit 
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planerad för dem som är oskyddade 

trafikanter (Björklid, 2015: 5).  

Studier av Björklid visar att 

trafiksäkerhetsåtgärder fattas utifrån 

ekonomiska och politiska krafter. Det finns 

tydliga samband mellan transporter och 

framkomlighet som visar på ekonomisk 

gynnsamhet medan barns behov inte 

resulterar i ekonomisk vinst. Därför vidtas 

inte åtgärder för barns säkerhet i den 

utsträckning som krävs (Björklid, 2015: 5).  

 

Att öka rörligheten i städerna ska resultera 

i att vinna tid. Tid är pengar men hur 

framgångsrikt och tidssparande detta 

moderna transportsätt är diskuteras det om. 

Den ökade rörligheten gynnar främst starka 

socioekonomiska klasser eftersom de har 

tillgång till bil. Lägre socioekonomiska 

klasser drabbas negativt. För dem innebär 

det att spendera mer tid att vänta på bussar, 

vänta på vänner, gå eller cykla.  

Att föräldrar skjutsar sina barn till skola 

och fritidsaktiviteter innebär ett antal 

konsekvenser.  

Det ökar resurskostnaderna, det bidrar till 

ökad trafik, luftföroreningar ökar, det 

begränsar de vuxnas rörelsemöjligheter 

och barns, det ökar riskerna för sjukdomar 

och barn hindras från att utöva fysisk 

aktivitet. Detta utvecklar ett beroende hos 

barn att behöva bli skjutsade av föräldrar 

var de än ska någonstans.  (Björklid, 2015: 

6)  

  3.1.3.3. Folkhälsa 
Det finns en tydlig koppling mellan 

svenska samhällets största hälsoproblem 

och att människor rör på sig alldeles för 

lite (Boverket 2013:6, Regeringskansliet 

2017:7).  Ett ökat användande av cykel 

skulle enligt trafikverket kunna minska 

folkhälsoriskerna vilket är viktigt i 

arbetandet för en hållbar stadsutveckling.  

Det finns olika sätt att öka antalet 

cykelanvändare. Ett sätt enligt Boverket 

och regeringskansliet är att förmedla 

information till allmänheten om cykelns 

fördelar. Detta ska i sin tur leda till att fler 

människor ser fördelarna med cykel vilket 

förväntas på långsikt leda till att fler tar 

cykeln istället för bilen. (Boverket 2013:6, 

Regeringskansliet 2017:19) 

Om fler väljer att ta cykeln framför bilen 

på kortare sträckor kommer bullernivåerna 

i närmiljön att minska vilket förbättrar 

livskvalitén hos befolkningen. Buller 

definieras som ett oönskat oljud som på 

långsikt kan medföra en negativ inverkan 

på folkhälsan.  

Genom att öka användning av cykel 

kommer den fysiska aktiviteten hos 

befolkningen öka och fler i samhället 

kommer uppnå det dagliga behovet av 

fysisk aktivitet på 30 minuter. Detta kan i 

sin tur leda till minskade risker för 

diabetes, cancer och hjärt- och 

kärlsjukdomar. (Regeringskansliet 

2017b:6–7, Sveriges Kommuner och 

Landsting, 2010b:7) 

  3.1.3.4. Ekonomiska aspekter 
Att cykla är ett av de billigaste 

transportalternativen att använda sig av när 

en ska förflytta sig mellan olika 

målpunkter. Att äga en cykel kan innebära 

en del reparation, underhåll och det kostar 

att köpa en egen men vårdas cykeln och tas 

väl om hand om kan en cykel hålla i upp 

till 16 år (Naturvårdsverket 2005:45, 50). 

Dessa kostnader är småsummor vid 

jämförelse med vad en bil kan kosta att 

äga. En cykel kan alltså bidra till en bättre 

och mer stabil ekonomi för befolkningen 

än vad en bil kan. Att cykla påverkar inte 

endast privatpersoner utan hela samhället, 

både lokalt och globalt.  

Varje år kostar motortrafiken det svenska 

samhället 6 miljarder kronor i 

sjukvårdskostnader på grunda av olyckor 



18 
 

orsakade av trafiken samt på grund av 

diabetes, cancer och hjärt -och 

kärlsjukdomar. Dessa faktorer har en 

mycket tydlig koppling till fysisk 

inaktivitet (Trafikverket 2016: 23).  

I en studie av Pucher & Buehler visade det 

sig att användningen cykel ökade när 

kostnaden för bensin höjdes. Det är med 

andra ord mer ekonomiskt försvarbar att 

använda sig av cykel än av bil. Det visar 

också att cykelanvändandet inte endast är 

kopplat till en god cykelinfrastruktur utan 

den privata ekonomin spelar en stor roll i 

valet av transportering. (Pucher & Buehler, 

2006, se Eriksson 2009:23–24) 

  3.1.2. Utmaningar för cykel 
Trots alla fördelar som finns med cykel 

och att cykla finns det ett flertal 

utmaningar som cykeln står inför. De 

vanligaste barriärerna för cykel är väder, 

geografi, bristen på trafiksäkerhet och 

avstånd. Den största orsaken till varför 

människor väljer bort cykeln är på grund 

av bristande cykelinfrastruktur (Eriksson, 

2009: 13). Sedan finns det andra faktorer 

som påverkar just barns tillgång till cykel 

och att cykla själva. Dessa faktorer 

kommer förklaras närmare nedanför.  

  3.1.2.1. Oro från föräldrar 
Innan barn fyller arton år är det målsman 

för barnen som bestämmer vilken 

rörelsefrihet barnet kommer att ha. Detta 

betyder att det är föräldrarna som sätter 

gränserna för barns utveckling av rumslig 

perception och handling då föräldrarnas 

restriktioner är av största avgörande 

betydelse av hur barn använder sitt 

grannskap. Koltzow menar på att föräldrar 

drabbas av något som han valt att kalla 

omsorgsångest. Föräldrar är oroliga över 

om deras barn ska drabbas av en 

trafikolycka men också över de sociala 

konsekvenser trafiken kan orsaka. 

Resultatet av omsorgsångesten leder till att 

föräldrar känner sig tvingade till att sätta 

gränser för barnens möjligheter till 

aktiviteter utomhus. Vilket i sin tur 

hämmar barns frigörelseutveckling och 

deras rörelsefrihet (Björklid, 2015: 6). 

Enligt en studie av Björklid fanns det 

skillnader mellan oron föräldrar känner för 

trafikerade områden och trafikseparerade 

områden. Störst oro upplevdes för 

trafikerade områden. Dels beroende det på 

motortrafiken men till stor del också barns 

oaktsamhet. Föräldrar ansåg där med att de 

bästa ytorna för barn att vistas på är bilfria 

ytor (Björklid, 2015: 7). 

  3.1.2.2. Barns rädsla och oro för 

trafiken 
Barn känner en viss oro när de vistas ute i 

trafiken. De känner sig rädda för både bilar 

och trafiken. En av anledningarna till att 

barn känner sig rädda i trafiken är för att 

regler inte följs. I en studie av Björklid 

som gjordes – 92 uppgav barn att de sett 

bilar köra mot rött, bilar som kör in på 

lekgårdar, mopedister som kör på 

gångstråk och dylikt. En annan anledning 

är att barn känner sig otrygga när sikten är 

skymd, dvs när buskar vid gatukorsningar 

är för höga eller på grund av dålig 

snöröjning. Vissa barn känner även oro och 

rädsla för buller, avgaser eller att de själva 

har varit med i trafikolycka (Björklid, 

2015: 2).  

  3.1.2.3. Bekvämlighet 
Restid och reskostnader är två faktorer som 

starkt förknippas med bekvämlighet. En 

annan faktor som spelar in är om 

människan måste åka mer än ett slags 

transportmedel för att förflytta sig. Det är 

många som då väljer bilen framför att åka 

kollektivt eftersom det endast kräver ett 

färdsätt vilket anses vara bekvämt. 

I och med det fria skolvalet som blivit allt 

mer vanligt väljer föräldrar var deras barn 

ska gå i skola. Det betyder att barn inte 
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alltid går på den skolan som är närmast 

hemmet och behöver förflytta sig längre än 

vad som är ett rimligt avstånd att cykla på. 

Då skjutsar föräldrarna, dels för att barnen 

ska undgå att förflytta sig långt på 

egenhand men också för att det är mer 

bekvämt och tidseffektivt att skjutsa 

barnen till skolan än att cykla med dem 

(Lund kommun, 2018: 6).  

  3.1.2.4. Olyckor 
Att cykla innebär att vara en oskyddad 

trafikant och en oskyddad trafikant utsätts 

för större olycksrisker än exempelvis 

bilisterna. Vid risk för skada eller rädsla 

för att hamna i olyckor tenderar människor 

att välja bilen för att känna sig mer säkra. 

Med en ökad bilism ökar farorna ännu mer 

för de oskyddade trafikanterna. Särskilt 

runt skolor och fritidsanläggningar 

(Björklid, 2015: 6) 

Det saknas ett nationellt mål för att minska 

barns trafikolyckor men EU har satt ett mål 

om att barn som omkommer i trafiken ska 

minska med 60 % till år 2020 (Huddinge 

kommun, 2016: 27).  

Framkomligheten försämras kraftigt av 

fasta hinder i utemiljön, till exempel gupp, 

cykelfållor, bilgrindar, uteserveringar och 

busshållsplatser. Det bör inte förekomma 

denna typen av hinder i det övergripandet 

cykelsystemet då dessa faktorer bidrar till 

eller orsakar trafikolyckor i anslutning till 

cykelnätet (Haninge kommun, 2018: 26)  

  3.1.2.5. Bilen 
Bilismen har under lång tid präglat vår 

stadsutveckling och våra resvanor. Städer 

och samhället har planerats efter bilens 

framkomlighet. Bilens dominans har 

resulterat i bebyggelse nära natur och 

vatten men desto längre från kollektivtrafik 

och service. Det sker en utglesning som 

främjar längre transportsträckor. Det 

påverkar den regionala planeringen i den 

utsträckning att nya verksamheter såsom 

idrottsanläggningar, skola och service 

lokaliseras utspritt i staden och 

pendlingsvägarna blir längre. Denna 

formen av planering förutsätter 

biltransporter och att äga bil kan upplevas 

som att levnadstvång för att klara av 

vardagslivet. 30 % av alla bilresor är på 

sträckor under 5 kilometer och 20 % av 

alla resor som är kortare än 2 kilometer 

sker med bil. 5 kilometer är en sträcka som 

med cykel tar ca 30 minuter och en sträcka 

på 2 kilometer tar ca 10 minuter att cykla 

(Boverket, 2013: 14).  

Bilen är på många sätt ett smidigt 

transportfordon för många. Den är bekväm, 

den har full framkomlighet, ingen direkt 

fysisk aktivitet krävs för att använda den, 

den är säker, det får plats fler passagerare i 

bilen än på cykeln, den är svårare att stjäla 

än en cykel och det finns mer utrymme för 

bagage i en bil än på en cykel. Många 

väljer bilen framför cykel av personliga 

värderingar, de vill inte bli svettiga, de 

upplever att det blir en för stor fysisk 

aktivitet och flertalet skyller på att 

väderförhållandena i Sverige gör det svårt 

att cykla. De flesta argumenterar mest för 

att de behöver bilen eftersom de är i stort 

behov av den i vardagen. Att få dessa 

människor att välja cykeln framför bilen 

kan anses vara en utmaning (Boverket et 

al. 2015:207).  

Det har dock framkommit att vid resor 

under 5 kilometer används cykeln mycket 

väl och har god potential att bli 

förstahandsvalet som transportmedel om 

det finns en god infrastruktur. Det är därför 

viktigt ur en planeringssynpunkt att lägga 

ett stort fokus på cyklisterna i arbetet, både 

på översiktlig nivå men också vid 

detaljplanering. Det är även viktigt att 

skapa attitydförändringar hos invånarna. 

Genom att förmedla information om 

fördelarna med cykel och hur cykelnätet i 

staden kan nyttjas förväntas fler fördomar 

botas. Det kan även hjälpa att 
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marknadsföra och göra reklam för cykelns 

alla fördelar vilket kan få invånarnas 

inställningar mot cykel att ändras 

(Boverket et al. 2015:207).  

  3.1.3. Trafiksäkerhet 

  3.1.3.1. Barn och regler 
Enligt Pia Björklid, forskare vid 

Stockholms universitet är barn 

auktoritetsbundna till vuxna. Det betyder 

att barn ser upp till vuxna och de förväntar 

sig att vuxna följer reglerna som finns. När 

ett barn har lärt sig en regel anses den som 

helig och orubblig.  Det är inte förens barn 

blir lite äldre som de kan koppla syftet med 

reglerna tillsammans med förståndet. 

Studier visar att äldre barn vet när en regel 

ska tillämpas och när det går att ’’bryta’’ 

en då den inte uppfyller funktionen för 

deras säkerhet medan yngre barn inte är 

mogna än att göra den avvägningen. Det är 

därför farligt när barn tar efter vuxnas 

beteende då många regler i trafiken är 

relativa och regelbrott är vanligt. Barn upp 

till 12 års ålder saknar förutsättningar att 

kunna visa upp ett trafiksäkert beteende 

vid alla tillfällen. En individ under 12 år 

kan inte fokusera på mer än en sak åt 

gången. Deras uppmärksamhet kan inte 

spridas och när de till exempel cyklar 

fokuserar deras hjärnor på att just cykla. 

Att trampa och hålla igång cykeln är 

främsta fokuset. Det finns inte en möjlighet 

för dem att upptäcka trafikfaror när de har 

fullt upp med att cykla. Detta betyder inte 

att barn är dåliga trafikanter. De kan ena 

dagen ha fullt fokus på trafiken och vara 

väl medvetna om sin närmiljö medan nästa 

dag när de cyklar nära ett trafikerat område 

faller trafikvettet helt (Björklid, 2015: 1). 

  3.1.3.2. Segregation 
Trafikolyckor bland barn tenderar att 

drabba lägre socioekonomiska klasser. 

Barn i ytterområden där trafikmiljön 

blandad i närmiljön drabbas i större 

utsträckning av olyckor än barn i 

villaområden. Högriskbarn är barn i 

tätbefolkade områden som har begränsade 

lekutrymmen. Då drar sig barn närmare 

vägarna och löper större risk för faror. I 

dessa områden har föräldrarna inte lika 

lättillgängligt till övervakning (Björklid, 

2015: 10). 

  3.1.3.3. Cykelvägnät 
Att skapa säkra cykelvägar är enligt 

Huddinge kommun en viktig faktor och 

förväntas leda till ett ökat användande av 

cykel. De menar då att utformningen av 

cykelvägar måste anpassas efter olika 

ändamål, tex att kunna cykla snabbt, cykla 

för att det är roligt, cykla säkert och ha god 

framkomlighet i passager eller i korsningar 

(Huddinge kommun, 2016: 16). 

Tidigare har trafiksäkerhetsansvaret legat 

till stor del på cyklisterna själva, att de 

måste anpassa sitt beteende efter resterande 

trafiken. Utredningar av trafikverket har 

dock visat att den fysiska strukturen 

påverkar mer beteendet hos cyklisterna än 

regler. Detta framhäver betydelsen och 

vikten av hur den fysiska miljön utvecklas 

och påverkar ett trafiksäkert beteende 

(Huddinge kommun, 2016: 16). 

Huddinge kommun pekar ut bland annat 

skolor, fritids- och idrottsanläggningar som 

viktiga målpunkter för barn och hur barn är 

de främsta användarna av cykel. Huddinge 

anser då att cykelstråken till dessa 

målpunkter bör vara så pass säkra att 

barnen ska kunna cykla själva mellan 

hemmet och dessa målpunkter när de är 

mogna nog och avståndet är inom en rimlig 

radie (Huddinge kommun, 2016: 17). 

Eftersom barn, enligt trafikverket inte kan 

innan 12 års ålder visa upp ett trafiksäkert 

beteende vid alla tillfällen ställs det 

särskilda krav på att deras främsta 

cykelvägar är utformade på ett säkert sätt. 

Valet av lokalisering och utformning av 
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nya skolor och fritidsanläggningar kan få 

stor betydelse för hur barns säkerhet till 

och från dessa målpunkter blir. Var entréer 

och cykelställ blir placerade har också 

betydelse för hur säkerheten blir 

(Huddinge kommun, 2016: 28). 

Trafiksäkerhetshöjdande åtgärder är av 

främsta vikt när det kommer till barns 

möjligheter att röra sig i transportsystemet. 

Eftersom barn under 12 år inte kan visa 

upp ett trafiksäkert beteende varje gång. 

Huddinge kommun föreslår åtgärder som 

hastighetssäkring av gång- och 

cykelpassager, förstärkt snöröjning och 

cykelfrämjande kampanjer riktade till 

skolor och elever för att säkerställa barnens 

cykelvägar. Genom att separera de olika 

trafikantgrupperna minskar risken för 

konflikter mellan dem. Barn ska inte 

behöva avstå från att cykla mellan hemmet 

till och från skola och fritidsaktiviteter 

(Huddinge kommun, 2016: 17). 

En stor trafikfara för barnen som finns 

både vid skolor och fritidsaktiviteter är 

bilen. Största farorna utsätts barn för till 

och från dessa målpunkter. Att minska 

trafiken kring dessa målpunkter är då av 

ytterst största vikt och farorna minskar om 

fler föräldrar sluta skjutsa sina barn till 

skola och fritidsaktiviteter. Förutsättningen 

för att detta ska ske är att det ska utvecklas 

tillräckligt säkra och trygga miljöer 

(Huddinge kommun, 2016: 17). 

  3.1.4. Barns utvecklingsmiljö 
Barn utvecklas ständigt, varje plats de 

befinner sig på är en plats för möjlighet till 

utveckling. De använder närmiljön för fler 

ändamål än vad som är tänkt från början. 

För dem är det en plats full av utmaningar, 

sociala interaktioner och samspel med 

omvärlden. Det är en plats där barn formas, 

utvecklar sina många färdigheter såsom att 

förstå andra människors perspektiv och 

situationer (Björklid, 2015: 3). 

Studier visar att barn som växer upp i en 

trafikerad närmiljö har svårare att behålla 

sina kontakter och sitt nätverk då trafiken 

sätter stopp för deras rörelsemönster. 

Eftersom de får svårare att förflytta sig på 

egenhand. Detta gäller även vuxna 

(Björklid, 2015: 4). 

Enligt FN:s barnrättskonvention har barn 

rätt till att ’’åtnjuta bästa uppnåeliga 

hälsa’’ vilket hämmas av en trafiknära 

miljö där barns närmiljö anses vara en 

riskfaktor. Det finns tydliga samband 

mellan luftföroreningar och astma samt 

trafikföroreningar och cancer (Björklid, 

2015: 4). 

  3.1.4.1. Rörelsefrihet 

  3.1.4.1.1. Nu  

Antalet barntrafikolyckor har minskat 

senaste åren och skälet till detta är att även 

barns rörelsefrihet har minskat. Barns 

rörelsefrihet är direkt beroende och styrs 

av föräldrars tillåtelse. Det är föräldrarna 

som bestämmer i vilken utsträckning deras 

barn ska få röra sig fritt. Föräldrarnas 

åsikter styrs till stor del av vad de uppfattar 

som farligt för barnen och vilka 

trafikmiljöer de är bekväma med att barnen 

vistas i. De vill skydda barnen i största 

möjliga mån vilket de gör genom att 

begränsa barns rörelsefrihet och på så sätt 

skyddar barn från att skadas i trafiken. 

Vilket i sin tur leder till att barn måste bli 

äldre innan de får vistas i vissa miljöer 

eller delta i vissa aktiviteter. Vuxna 

tenderar till att undvika situationer eller 

platser som de själva upplever farliga och 

altererar då sitt resesätt. Med andra ord 

väljer de vuxna att ta bilen istället för att 

cykla för att undvika faror. Det blir till en 

ond cirkel då flera väljer bilen, vilket ökar 

riskerna för de oskyddade trafikanterna 

(Björklid, 2015: 7). 

Föräldrar slits mellan att skydda sina barn 

till att ge dem den frihet de behöver för att 

utvecklas. Trafiknäramiljöer försvårar 
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rörelsefriheten och föräldrar tvingas 

begränsa barnens utrymme och frihet 

(Björklid, 2015: 8). 

  3.1.4.1.2. Då 

Förr i tiden gavs barn större frihet och 

föräldrarna övervakade inte sina barn i 

samma utsträckning som idag. Barnen var 

ute mer än idag och lekte mer på gatorna. I 

en studie med föräldrar som fokusgrupp 

ansåg en tredje del av föräldrarna att det 

var säkrare förr och att möjligheten att 

förflytta sig på egen hand var större. När 

barns rörelsefrihet minskas hotas deras 

livskvalité (Björklid, 2015: 9). 

  3.1.5. Medborgardeltagande 

för barn 
Enligt en undersökning av Björklid (1997) 

kom det fram att föräldrar saknar kunskap 

och erfarenhet om hur de kan påverka och 

förändra deras barns trafikmiljö. Det kom 

fram från föräldrarna att även deras barn 

saknar kunskap i hur de ska gå tillväga för 

att kunna påverka deras trafikmiljö. 

Genom att ge barn ansvar och lära dem hur 

de ska kunna påverka sin omvärld kommer 

barnen utvecklas och växa i sig själva. Det 

hävdar bland annat barnkonventionen som 

är framtagen av FN (Björklid, 2015: 2). 

Flertalet studier har visat på vikten av att 

barn ska bli mer delaktiga i processer som 

gäller för deras grannskap. Det första 

steget är att besitta kunskap vilket barn får 

om det finns säkra platser för dem att röra 

sig på och utforska sin närmiljö (Björklid, 

2015: 3). 

Det som sker i barndomen präglar framtida 

beteenden, om barn ges möjlighet att 

påverka i ung ålder kommer det leda till ett 

fortsatt inflytande i framtiden. Barn som 

engagerar sig kommer med större 

sannolikhet engagera sig som vuxna. 

Sverige har olika projekt som innebär att 

skolan ska lära eleverna hur de ska 

förbättra sin trafikmiljö och inte endast 

anpassa sig efter den (Björklid, 2015: 3).   

  3.1.6. Skolans lokalisering i 

staden och dess betydelse  
Under 1990-talet infördes flera 

förändringar i det svenska skolsystemet. 

Detta innebar att vårdnadshavare fick 

större möjligheter till att välja skola. Efter 

de nya skolreformerna om det fria 

skolvalet förväntas kommuner konkurrera 

mot friskolor om elever. I samband med de 

nya skolreformerna har även nya ideal om 

stadsutveckling vuxit fram. Det har väckt 

nya frågor om hur offentliga skolor ska 

lokaliseras i stadsbebyggelsen (Boverket, 

2017b: 9).  Under den senare delen 1900-

talet var idealet att separera verksamheter, 

service och bostäder från varandra. Låg- 

och mellanstadieskolor lokaliserades i 

förorterna, i bostadsgrannskapen medan 

högstadier och gymnasieskolor 

lokaliserades mer i centrum av orterna.  

Idag använder sig kommunerna av 

nationella styrdokument såsom skollagen 

(SFS 2010:800) vid lokalisering av 

grundskolor men också av plan och 

bygglagen (PBL). I 2 kap. 5§ av PBL ska 

kommunerna ta ansvar vid planläggning av 

skolor ta hänsyn till människors hälsa och 

säkerhet, möjligheterna att ordna trafik och 

risken för olyckor (Boverket, 2017b: 14).  

PBL reglerar även friytor vid skolor i 8 

kap. 9§, där står det att’’om en tomt ska 

bebyggas med byggnadsverk som 

innefattar en eller flera lokaler 

för’’...’’skola ska det i samband med 

bebyggelsen finnas en tillräckligt stor 

friyta som ska vara lämplig för lek och 

utomhusvistelse’’ (Boverket, 2017b: 16).  

Enligt Boverket (2017b) reglerar skollagen 

hur kommunala grundskolor ska 

organiseras och lokaliseras med hänsyn till 

vilka möjligheter barn har att ta sig till 

skolan. Grundskolor ska vara utformade på 
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ett ändamålsenligt sätt ur 

kommunikationssynpunkt för eleverna 

(Boverket, 2017b: 17).  Kommunerna ska 

enligt skollagen kunna förse barn med en 

skolplats nära hemmet och om det inte är 

möjligt ska barnet/barnen förses med 

skolskjuts (Boverket, 2017b: 18). Detta 

gäller dock inte om barnet/barnen själva 

väljer att gå i en annan skola som inte är 

med i deras upptagningsområde (Boverket, 

2017b: 16). 

Enligt Andersson & Olsson (se Boverket, 

2017b:19) styr skolans storlek alternativt 

volym av avstånden mellan skola och 

bostäder. Detta skiljer sig dock mellan 

olika invånartätheter i städerna. Skolor 

som upprättas i ett invånartätt område kan 

uppföra stora skolor samtidigt som de 

behåller ett kort avstånd till bostäderna. 

Friskolor som uppkommit efter den nya 

skolreformen tenderar att upprättas i 

områden med hög invånartäthet och där 

större andelen av invånarna i området har 

en högskoleutbildning. Friskolor tenderar 

även att profilera sig för att locka till sig 

fler elever. Detta sätter då krav på 

kommunikationsmöjligheterna och 

kollektivtrafikförbindelser kan bli extra 

viktigt för äldre skolbarn som förväntas ta 

sig till skolan på egen hand. (Boverket, 

2017b:19). I vilken ålder som barn 

förväntas förflytta sig på egen hand 

varierar från olika kommuner (Boverket, 

2017b:33). 

Det fria skolvalet nyttjas av många. Det 

handlar inte alltid om vilken skola som 

förser med den främsta pedagogiska 

inriktningen eller ämnesspecialiseringen 

utan vilken social miljö som skolan har. 

Viktiga faktorer som spelar in i valet av 

skola är att skolan har ett gott rykte, att den 

är lokaliserad på rätt plats och att det finns 

en rätt blandning av elever. 

Vårdnadshavare vill att deras barn ska ha 

möjligheter att introduceras i gemenskaper 

som skapa social status och som ger 

framtidsmöjligheter (Boverket, 2017b: 20).  
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4. Fallstudie  
 

I detta kapitel kommer det redogöras för 

en fallstudie om Örebro kommun och deras 

kommunala och regionala arbete med 

cykelplanering med fokus på barns resor i 

tätorten. Studien ska undersöka 

översiktsplanens mål, kommunala 

styrdokument och övergripande arbete 

tillsammans med regionala cykelplaner för 

att sedan komma fram till hur planerare i 

Örebro arbetar för att öka cyklandet bland 

barn till och från skola och 

fritidsaktiviteter. Resultatet av fallstudien 

ska hjälpa till att besvara 

forskningsfrågan. 

  4.1. Introduktion 
Örebro kommun har valts ut som fallstudie 

för att det är en kommun som enligt de 

själva aktivt arbetar med förbättring av 

cykelplaneringen i staden och på 

landsbygden. Det är en geografiskt platt 

stad där förutsättningarna för att cykla är 

av goda karaktärer. Målet för kommunen 

är den blandade och attraktiva staden för 

alla. Kommunen vill att Örebro ska vara en 

gång- och cykelstad där bland annat skolor 

och fritidsaktiviteter kan nås med gång 

eller cykel (Örebro kommun, 2014: 4). 

Kommunen säger sig även utgå ifrån 

barnperspektivet vid trafikplanering och att 

möjligheterna för barn och ungdomar att 

röra sig i hela staden ska vara en av de 

viktigaste faktorerna i trafikutvecklingen 

(Örebro kommun, 2014: 5). För att få en 

djupare förståelse kring hur Örebro arbetar 

och i vilken utsträckning de arbetar 

kommer kommunens arbete jämföras med 

andra kommuners arbete kring 

cykelplanering för barn. De kommuner 

som används i jämförelserna har enligt 

kommunerna själva ambitioner om att 

främja cyklandet för barn. Linköping som 

är den kommun som används mest i 

granskandet av Örebro kommun. 

Linköping valdes ut för att det är en 

kommun som arbetar med cykelfrågor 

kring skolor och fritidsanläggningar. Det är 

en kommun som är lokaliserat i samma del 

av landet och kan därför ha liknande 

geografiska förutsättningar som Örebro 

kommun.  

  4.1.1. Örebro kommun 
I Örebro kommun bor det 144 000 

invånare varav nästan 120 000 av dem bor 

i tätorten. Örebro kommun har tagit fram 

handlingsplaner för att öka cyklandet i 

kommunen. Idag sker var fjärde resa inom 

kommunen med cykel och Örebro 

kommun har flera mål varav ett är att till år 

2020 att var tredje resa inom kommunen 

ska vara med cykel (Örebro kommun, 

2011:2). 

  4.1.2. Örebro kommun 

Översiktsplan 
I enlighet med PBL (plan och bygglagen) 

ska varje kommun ha en 

kommunomfattande översiktsplan som 

antas av kommunfullmäktige. Syftet med 

planen är att ge en helhetsbild över 

kommunens utvecklingsplaner över 

användningen av dess mark- och 

vattenområden de näst kommande 25 åren.  

Planen ska redovisa hur staden ska 

bevaras/ utvecklas, om nya vägar ska dras 

och vilka områden som ska skyddas. 

Översiktsplanen ska bidra till ett social-, 

ekologiskt- och ekonomiskt hållbart 

samhälle (Örebro kommun, 2018).  

Översiktsplanen är endast ett styrdokument 

och behöver således inte följas men 

Översiktsplanen utgör ambitioner och mål 

som kommunen vill uppnå. 
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  4.2. Hur arbetar Örebro 

kommun med cykelplanering? 
I kommunens handlingsplan för ökat 

cyklande i Örebro kommun beskriver 

kommunen att de har en lång tradition av 

att jobba med cykelfrågor men att de länge 

har saknat ett dokument som beskriver 

deras mål, strategier, prioriteringar, rutiner 

och metoder för uppföljning. Nu, genom 

den framtagna handlingsplanen ska de 

kunna identifiera vad som ytterligare 

behöver göras för att öka cyklandet.  

  4.2.1. Övergripande mål och 

strategier för Örebro kommun 
- Var tredje resa i Örebro kommun 

ska ske med cykel år 2020 

- Stråk för arbetspendling 

- Stråk för skolpendling 

- - Åtgärder som leder till bättre 

förutsättningar att nyttja flera 

trafikslag, t.ex. cykel och 

kollektivtrafik, ska prioriteras. 

- Trafiksäkerhet 

  4.2.1.1. Var tredje resa i Örebro kommun 

ska ske med cykel år 2020 

Örebro kommun har som mål att fler ska 

använda sig av cykel som transportmedel. 

De menar att samhället ska vara utformat 

på så sätt att alla invånare ska ges 

möjlighet till fysisk aktivitet. För att uppnå 

målet ska vardagliga resor från hemmet 

mellan arbete och skolan kunna 

genomföras på ett tryggt och säkert sätt. 

Genom att öka cyklande uppnås fler mål i 

olika handlingsplan som är satta av 

kommunen (Örebro kommun, 2011: 6). 

   4.2.1.2. Stråk för arbetspendling 

Cykla leder till ökad hälsa, dels genom 

minskade utsläpp och buller men också till 

minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. 

Genom att fysiskt röra på sig i 30 minuter 

om dagen ökar hälsan och välmående. 

Därför vill Örebro satsa på bättre 

cykelstråk till arbetsplatser för att både 

minska utsläppen men också främja 

folkhälsan (Region Örebro län, 2019: 8). 

  4.2.1.3. Stråk för skolpendling 

Att barn och unga ska säkert kunna vistas i 

transportsystemet är ett av de 

transportpolitiska målen som satts upp och 

därför har region Örebro län prioriterat att 

satsa på cykelvägar till och från skola. 

Detta ska då öka möjligheterna för barn 

och ungdomar att ta sig till skolan på egen 

hand. Vanor att cykla som ung präglar 

valet av transportmedel som vuxen. 

Cykelvägar till och från fritidsaktiviteter 

ska prioriteras som i sin tur hjälper till att 

prägla valet av transportmedel som vuxen 

(Region Örebro län, 2019: 8). 

  4.2.1.4. Åtgärder som leder till bättre 

förutsättningar att nyttja flera trafikslag, 

t.ex. cykel och kollektivtrafik, ska 

prioriteras 

Cykelvägar som leder till bland annat 

tågstationer och större busshållplatser ska 

prioriteras då cykeln ger stora 

klimateffekter. Det är inte ovanligt att 

invånare pendlar över kommungränserna, 

om det ges möjlighet att cykla till de större 

knutpunkterna kan åtminstone en viss del 

av transportsträckan göras med cykel. För 

att det ska vara attraktivt att cykla till 

knutpunkterna bör bytespunkterna hålla en 

god standard i form av belysning alla tider 

på dygnet, säkra cykelparkeringar och 

väderskydd (Region Örebro län, 2019: 8). 

  4.2.1.5. Trafiksäkerhet 

Målet är att möjliggöra för trafiksäkra 

cykelvägar längs större bilvägar i regionen. 

För att uppnå målet förespråkas separata 

gång-och cykelvägar där trafiktrycket kan 

vara större och trafiksäkra för 

genomfartsleder för oskyddade trafikanter 

(Region Örebro län, 2019: 8). 

  4.2.2.Trygghetsåtgärder 
Under 2012 var det 14 personer som 

skadades allvarligt i det kommunala 
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vägnätet. 6 av dessa var cyklister och 4 av 

dem var i samband med kollision med 

motordrivet fordon. Örebro kommun 

påpekar att oskyddade trafikanter är en 

utsatt grupp och att det är viktigt att 

åtgärder sätts in för att förhindra att de 

skadas (Örebro kommun, 2013).  

Örebro kommun arbetar för att skapa en 

tryggare tillvaro för dess invånare. De har 

startat ett trygghetsarbete där de vidtagit 

åtgärder för att skapa tryggare platser. 

Enligt kommunen själva är 

trygghetsaspekten en självklarhet vid 

stadsplaneringen (Örebro kommun, 2018).  

Genom att identifiera och kategorisera 

olika typer av cykelvägar och vilken typ av 

cykelanvändande de främjar har 

kommunen kunnat förstå vilka åtgärder 

som ska prioriteras på de olika vägarna. 

För att skapa snabbare, gena och säkrare 

cykelbanor har Örebro kommun har arbetat 

fram konceptet cykelhuvudstråk. Det är 

cykelvägar som är separerade från både 

motortrafik och gångtrafikanter. 

Cykelstråken har en särskild skyltning och 

markeras tydligt i marken med 

orangelinjer. Detta ska skapa en tydlighet i 

trafiken för alla som vistas i den, cyklister, 

gångtrafikanter och motordrivna fordon 

(Örebro kommun, 2016: 11).  

  4.3. Hur arbetar Örebro 

kommun med cykelplanering 

för barn? 

4.3.1. Skolors lokalisering och dess 

inverkan på cykelplanering för barn 
Ett av Örebros mål är att förtäta och att 

närhet till målpunkter ska öka cyklandet. I 

översiktsplanen för Örebro kommun 

beskrivs skola som en viktig del av stadens 

utveckling. Enligt kommunen är skolor 

placering viktig för familjers vardagsliv. 

Det är också viktigt för stadens struktur 

och skapandet av tätorten (Örebro 

kommun, 2018). Örebro kommun visar 

hänsyn till skolans plats i den växande 

staden. De visar förståelse genom att 

integrera skola vid tidiga skeden i 

planeringen och hur dess struktur påverkar 

stadsbilden (Örebro, 2014: 71). Likt 

Linköpings kommun ser även Örebro 

behovet av att värdera skolors 

lokaliseringar i stadskärnan och hur dessa 

ska bevaras i utvecklandet av staden.  

En trend som har kommit att bli allt 

vanligare är att lokalisera skolor vid 

allmänna platser. På så sätt kan skola och 

allmänheten dela på tex parken. Det kan då 

lösa svårigheten med att lokalisera nya 

skolor vid förtätningar av staden och får på 

så sätt nära till de målpunkter som anses 

vara viktiga i vardagslivet. Linköping har 

tagit sig ann denna trend och menar att det 

är en viktig förutsättning för att klara av 

förtätningen som de står inför, samtidigt 

som de ska säkerhetsställa friytor för 

skolorna. Även Malmös 

stadsbyggnadskontor ser stora fördelar 

med att lokalisera nya skolor i anslutning 

till allmänna platser. För att säkerhetsställa 

behovet av tillräckligt stora utemiljöer kan 

parker under vissa tider på dagen tas helt i 

anspråk av skolan. Grönstrukturen är en 

viktig del i gång- och cykelnätet som 

dessutom bidrar till en god anslutning till 

skolorna (Boverket, 2017: 45).  

Att förtäta Örebro kommun ställs det krav 

på att verksamheter, lokaler och marken 

ska gå att samutnyttja och samlokalisering. 

Det vill säga att vid samutnyttja kan 

kommunerna istället för att bygga en 

parkering på skolans mark kan en allmän 

parkering i närheten användas istället. Vid 

samlokalisering placeras olika typer av 

verksamheter i närheten av varandra, vilket 

Linköping förespråkar och som de 

dessutom förmodar ska åtgärda 

otrygghetskänslan kring skolor dag-, natt- 

och kvällstid samt på helger och lov 

(Boverket, 2017: 45.  



27 
 

Många barn väljer att gå i skola nära 

hemmet vilket stärker deras koppling till 

närområdet utanför deras bostad. Skolor 

skapar flöden av människor då en skola 

som lokal har flera användningsområden 

än just i lärandets syfte efter skoltid 

(Örebro kommun, 2018). Kommunen ser 

och tolkas förstå hur skola som lokal 

används till mycket annat än endast för 

lärande och hur denna lokal/plats 

omvandlas till en arena för utveckling 

andra tider på dygnet än under dagtid. Det 

blir till en mötesplats mellan barn men 

även mellan barn och vuxna. Interaktioner 

mellan olika åldrar, kön och etnicitet kan 

skapas på denna plats/ i denna arena under 

dygnets alla timmar (Örebro, 2014: 71). 

Det blir ofta en plats för spontana 

aktiviteter och lek, platser för föreningar 

att mötas och hålla till (Örebro kommun, 

2018).  

  4.3.2. Trafiksäkerhet 
Örebro påpekar att de vill satsa på 

säkerhetsåtgärder kring cykelvägarna i 

anslutning till skolor för barn. De trycker 

på vikten av att hur säkra cykelvägar ska 

leda till en ökad cykling för barn och hur 

det präglar transportvanor inför framtiden. 

Trots detta har Örebro inte tagit fram 

säkerhetsåtgärder gällande detta utan ska 

satsa på trafiksäkerhet längs större bilvägar 

genom trafikseparering (Region Örebro 

län, 2019: 8). Däremot uppfattar 

Linköpings kommun föräldrars oro kring 

trafiksäkerheten runt skolor och ser en 

ökning av skjutsande av barn till skolor. 

För att kunna skapa en bättre miljö där 

föräldrar känner sig bekväma nog att inte 

skjutsa sina barn krävs det att det ställs ett 

högre säkerhetskrav på cykelvägarna runt 

skolor jämfört med säkerhetskraven som 

ställs för det lokala cykelnätet. Linköping 

föreslår att regelbundet inventera behovet 

kring skolvägarna och att det ska ske 

genom enkäter till barn och föräldrar. 

Sedan ska trafiksäkerhetsansvariga bedöma 

vilka åtgärder som kan anses lämpliga att 

vidta. Linköping vill även genomföra 

regelbundna kampanjer riktade mot barn 

för att även dem ska känna sig bekväma 

med att cykla till skolan (Linköping, 2008: 

41).  

  4.4. Fysisk aktivitet och 

fritidsaktiviteter 

  4.4.1. Hälsa 

Fysisk aktivitet anses ha en positiv 

inverkan på människors hälsa och 

välmående. Linköping kommun anser att 

stora satsningar på idrottsanläggningar är 

av stort intresse och har stor betydelse i att 

minska fysisk och psykisk ohälsa hos barn. 

om Örebro kommun vill därför att deras 

fysiska planering ska möjliggöra för 

invånarna att cykla och planeringen ska 

inrikta sig på att göra det attraktivt att 

cykla (Örebro kommun, 2018).  

  4.4.2. Fritidsliv 

Enligt Örebro kommun arbetar de för att 

alla i kommunen, flickor, pojkar, kvinnor 

och män ska kunna delta på lika villkor 

och ha lika tillgång till fritidsaktiviteter. De 

menar på att fritidsaktiviteter skapar 

sammanhang och samhörighet. Det ska 

leda till generationsöverskridande möten 

och kontakter vilket ska skapa förståelse 

för varandra (Örebro kommun, 2018).  

 

För att möjliggöra detta ska kommunen se 

till att det finns god tillgänglighet till 

spontan som så väl organiserad idrott. 

Vilket i sin tur ska enligt kommunen 

främja samhällsutvecklingen av Örebro 

och skapa ett livskraftigt civilsamhälle.  

Följande ställningstaganden har 

kommunen ställt i översiktsplanen för att 

främja utvecklingen av Örebro utifrån 

barnperspektivet: 

- Det är viktigt med ett fritidsutbud 

nära hemmet som kan stimulera 
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lek, spontanidrott och motion. 

Spontanidrottsplatser fungerar som 

platser där unga och gamla, flickor 

och pojkar möts.  

- För att underlätta för bland annat 

barn, unga och människor med 

funktionsvariation ska 

fritidsområden och 

idrottsanläggningar lätt kunna nås 

med kollektivtrafik och via gång- 

och cykelvägar. Genom att 

förstärkta kopplingar mellan 

fritidsområden, idrottsanläggningar, 

parker och naturområden med 

gröna stråk, gång- och cykelvägar, 

skapas ett rekreationslandskap som 

sammantaget får ett större 

rekreativt värde än de ingående 

delarna var för sig. 

Översiktsplanen behandlar flertalet 

aspekter kring rekreation, lek och motion 

och hur viktiga dessa delar är för stadens 

utveckling men också betydelsen för 

människors hälsa (Örebro kommun, 2018). 

Kommunen ska utvecklas genom att förse 

kommunens invånares behov av 

fritidsutbud nära hemmet. Återigen 

återfinns inga konkreta förslag på hur det 

faktiskt ska gå till. Linköping kommun 

anses förstå behovet av fritidsaktiviteter 

och ser ett samband med hur 

skolverksamheter förvandlas till lokal för 

fritidsaktiviteter efter undervisningstid. De 

påpekar där med att 

skolidrottsanläggningar bör utformas 

tillräckligt stora att hallarna kan nyttjas av 

föreningar och fritidsverksamheter 

(Linköping kommun, 2010: 128).    

  4.4.3. Trafiksäkerhet  

Örebro kommun vill underlätta 

förflyttningen mellan hemmet och 

fritidsområden och idrottsanläggningar. 

Områden ska enkelt gå att nå med 

kollektivtrafik och genom gång- och 

cykelvägar. De nämner att förstärkta 

kopplingar mellan stadens parker, 

naturområden, fritidsområden och 

idrottsanläggningar ska skapa ett 

rekreationslandskap men de nämner inte 

hur det ska gå till (Örebro kommun, 2018).  

Vid utvecklandet av nya 

idrottsanläggningar anser Linköping 

kommun att hela kommunens invånare ska 

ses som en målgrupp för nybyggnationer. 

De föreslår likt Örebro att i samband med 

utvecklandet att nya anläggningar för 

kollektivtrafik och gång- och cykelvägar är 

av stor vikt om bilismen ska minska. 

Linköping kommun visar även förståelse 

för att det är på kvällar och helger som de 

flesta fritidsaktiviteter äger rum och därför 

bör kollektivtrafiken utvecklas därefter 

(Linköping kommun, 2010: 126 - 127). 

  4.5. Barns utvecklingsmiljö 
I grönstrategi planen för Örebro kommun 

visar kommunen att de förstår vikten av 

friytor för barn och hur det är här barn 

utvecklas. Det genomsnittliga 

gångavståndet till närmaste lekplats i 

Örebro ska inte vara mer än 300 meter. 

Örebro menar att det visar på god 

tillgänglighet men påpekar själva att 

variationen på lekplatser är bristande och 

att lekvärdet är bristande. Deras ambitioner 

är därför att barn ska ha tillgång till 

spännande och varierande lekplatser vilket 

ska främja barns utveckling. De nämner 

också hur vägen till lekplatsen är 

avgörande för hur tillgänglig 

utvecklingsmiljön är, vilket visar på 

förståelse kring vilka åtgärder som skulle 

vara fördelaktiga att tillämpa (Örebro, 

2017: 33).  

  4.6. Örebro, cykelstaden för alla? 
Örebro kommun uttrycker inga direkta 

åtgärder kring hur planerare ska arbeta för 

att öka cyklandet för specifikt barn till och 

från skola och fritidsaktiviteter men vissa 

av målen som de har satt upp och strävar 
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efter har en indirekt påverkan för ökandet 

av cyklandet för barn i kommunen. Örebro 

kommun satsar på att prioritera en 

förtätning inom en 3 kilometers radie från 

stadens mitt vilket ska samla fler 

verksamheter på samma ställe som ska öka 

närheten i staden och på så sätt minska 

bilberoendet. Det är även i de mest centrala 

delarna av staden som cykeldensiteten är 

som störst. Det tyder på att kortare avstånd 

mellan verksamheter och bostäder främjar 

cykelanvändandet och är av stor betydelse 

för att öka cyklandet i en stad. Att anlägga 

ny bostadsbebyggelse inom ett rimligt 

avstånd till attraktiva målpunkter blir 

väsentligt för att behålla och öka 

förutsättningarna för cykelanvändandet 

(Spacescape, 2013: 3).  

Sedan finns det andra 

åtgärder/mål/strategier som Örebro har 

pekat ut men vars egentliga utformning 

inte har någon positiv eller negativ 

inverkan för att öka cyklandet hos barn. 

Örebro uttrycker i översiktsplanen vikten 

av rekreationsstråk vid utveckling av barns 

transportvanor. De vill därför skapa 

sammanflätade korridorer av cykelstråk 

med rekreativa värden för att öka andel 

cyklister för framtida generationer. Även 

skolor ska ha tillgång till rekreationsplatser 

för gemenskap och exkursioner. Det visar 

sig i en undersökning av Spacescape 

(2013) att det finns goda möjligheter inom 

vissa rekreationsområden att cykla men 

rekreationsområden i staden är 

fragmenterade och kopplas inte samman 

med varandra. Det bidrar inte till den 

ökade helheten av rekreations korridorer 

som Örebro kommun talar för. Det visar 

sig att flera av de attraktiva målpunkterna 

för barn är lokaliserade nära bullriga och 

hög trafikerade stadsmiljöer (Spacescape, 

2013: 28).  

Vid kvalitetsundersökningar av Spacescape 

(2013) som arbetat med på uppdrag av 

Örebro kommun framkommer det att 

cyklisterna i Örebro efterfrågar gena 

cykelstråk med bred cykelbana och 

trafikseparerat från biltrafiken. Denna 

typen av cykelstråk återfinns inte i 

stadskärnan men det är i stadskärnan 

cykeldensiteten är som störst. På grund av 

alla de målpunkter som kärnan har 

framstår det som att säkerheten för 

cyklisterna inte är av lika stor betydelse 

som på en plats eller i ett område som 

saknar attraktiva målpunkter (Spacescape, 

2013: 15).  

Örebro kommun vill skapa ett tryggare 

cykelvägnät i staden genom att peka ut och 

kategorisera olika cykelstråk. På detta sätt 

kan de få en överblickbar bild av vilka 

åtgärder som krävs på de olika 

cykelstråken. Flertalet av cykelstråken idag 

visar på en hög trafiksäkerhet gentemot 

cyklisterna men vissa vägar, särskilt de 

mer trafikerade vägarna skapar tydliga 

barriärer för cyklisterna upplevs svåra att 

korsa ur ett trafiksäkert perspektiv. För att 

fler ska cykla krävs det att Örebro kommun 

ökar tätheten av cykelnätet och täcker in 

gatunätet i cykelnätet. Spacespace föreslår 

att Örebro tar efter danska principer som 

då är 250 meter mellan cykelstråken inom 

en 3 kilometers radie från stadens mitt och 

500 meter inom 3- 5 kilometer 

(Spacescape, 2013: 22). 

Sambandet mellan cykelstråken och 

rekreativa områden saknas på flera ställen. 

Det antas då läggas ett större ansvar på 

cyklisten att själv värdera det mest 

trafiksäkra sättet att korsa barriärerna 

mellan stadens områden. Barn som då är 

under 12 år kan då bli begränsade utrymme 

staden eftersom de, enligt Trafikverket inte 

kan uppvisa ett trafiksäkert beteende i alla 

lägen. Om Örebro ska bli cykelstaden för 

alla krävs det att alla som vill cykla ska 

kunna cykla vart de vill (Spacescape, 2013: 

28).  
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5. Resultat och 

Slutsats 
 

I detta kapitel kommer resultatet arbetet 

framställas och forskningsfrågan ska 

besvaras. Det kommer även komma fram 

om Örebro kommuns arbete bidrar till ett 

ökat cyklande hos barn i kommunen.  

  5.1. Hur ska planerare arbeta 

för att öka cyklandet för barn till 

och från skola och 

fritidsaktiviteter?  
Bilens framkomlighet har sedan mitten av 

1900-talet starkt präglat stadsplaneringen 

och städers utformning. Detta har medfört 

ett antal effekter, både fysiska men också 

sociala. 

Vid utfrågning av föräldrar svarar många 

att det upplevde att staden var mer 

trafiksäker förr. Föräldrar vågar idag inte 

låta sina barn röra sig lika fritt i samhället 

som de själva kunde när dem var små. 

Detta har lett till att fler föräldrar skjutsar 

sina barn på sträckor som barn egentligen 

kan cykla på. Barns rörelsefrihet minskar 

allt mer och bilen kommer allt närmare 

närmiljön. Bilens intrång skapar barriärer 

och hämmar barns möjligheter till spontana 

aktiviteter. Aktiviteter som är viktiga för 

barns välmående och fortsatta utveckling. 

Den fysiska aktiviteten hos barn minskar, 

de blir mer stillasittandes vilket medför 

negativa hälsoeffekter. När föräldrar väljer 

att skjutsa sina barn kommer bilen allt 

närmare barnens närmiljö. Fler föräldrar 

blir då oroliga för trafiksäkerheten och 

skjutsar sina barn i ännu större 

utsträckning. För att barn ska må bra och 

kunna utvecklas behöver det finnas tillgång 

till fria ytor i närmiljön och 

tillgängligheten till dessa bör vara av god 

karaktär. Barn rör sig mer om det finns 

platser i närmiljön som uppmanar till 

spontana aktiviteter. Råder det bristande 

tillgänglighet och vägarna dit upplevs 

osäkra skjutsar föräldrar sina barn ännu 

mer. Hur ska då planeraren arbeta för att 

motverka detta?  

Det finns idag endast riktlinjer och 

allmänna råd kring hur kommuner ska 

hantera cykelplaneringen. Vilket skapar 

tolkningsutrymme och varje kommun är 

fria att tillämpa de lösningar och åtgärder 

som de själva upplever är nödvändiga. Det 

går med andra ord inte att ange exakt hur 

planerare ska arbeta, det går endast att lyfta 

fram problem och visa alternativa 

lösningar. Det kan vara svårt att avgöra 

vilka vägar som anses behöva trafiksäkras 

då det inte helt går att förutspå skolvalet 

och följt av det, barnens resvägar dit. Det 

finns dock vissa konkreta återkommande 

nämnare som är nödvändiga att tänka på 

vid planering av staden för att möjliggöra 

för ett ökat cyklande hos barn. Det första 

är; bevara friytor i närmiljön, det gynnar 

barns utveckling och välmående. Barn som 

har tillgång till friytor i närmiljön tenderar 

att vara mer aktiva och cyklar mer. Barn 

tendera även att cykla i större utsträckning 

om resan inte är för lång. Planera därför för 

många viktiga målpunkter i närheten av 

bostäderna så att barn inte behöver 

genomföra allt för långa resor och bli 

beroende av föräldrar som skjutsar. För det 

andra, visa vilka fördelar det finns med att 

cykla. Förmedla vilka vinster familjerna 

själva kan göra om det slutar skjutsa 

barnen. Det sista är; Starta kampanjer för 

att få fler barn att vilja cykla mer men 

blanda också in frivilliga organisationer 

eller statliga myndigheter så som polisen 

för att trycka på vikten av att cykla. 

Planerare kan endast skapa förutsättningar, 

det är sedan upp till samhället att använda 

sig utav dem.  
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  5.2. Arbetar Örebro kommun 

för att öka cyklandet i 

kommunen? 
Örebro kommun anser sig själva arbetar 

för att öka cyklandet i sin kommun för att 

uppnå den blandade och attraktiva staden 

för alla. För att uppnå detta har de har 

grupperat och kategoriserat olika typer av 

cykelanvändande för att kunna förstå vilka 

olika typer av åtgärder som invånarna 

söker. Det framkommer att de arbetar 

aktivt för att förbättra cykelinfrastrukturen 

men till största del för den vardagliga 

cyklisten (vuxna människor) och på de 

platser i staden där cykeldensiteten är som 

högst, det vill säga i stadskärnan. Det 

framgår tydligt av kommunen att det är 

genom förtätning som Örebro ser att ett 

ökat cykelanvändande kan uppnås. De 

menar på att om det finns flera målpunkter 

i samband med förflyttningen med cykel 

kan cykeln bli det främsta transportmedlet 

på kortare sträckor, sträckor under 5 

kilometer. Prioriteringar av åtgärder ses 

främst prioriteras i stadskärnan och mynnar 

ut desto längre från centrumkärnan man 

kommer. Målen för staden är tydliga och 

presenteras på ett tydligt sätt.  

Kommunen har både mål och strategier för 

ett ökat cyklande i översiktsplanen men 

även i handlingsprogram. De har 

identifierat en stor anledning till att 

människor cyklar och det är när flera 

viktiga målpunkter är samlade inom ett 

visst avstånd. De arbetar på en lokalnivå 

och efter vad som utläses från dokumenten 

framstår det som att Örebro har 

ambitionerna att bli en cykelstad. Fortsätter 

kommunen arbetet med ambitionerna kan 

Örebro stad förmodligen bli en cykelstad.  

  5.3. Arbetar Örebro kommun 

för att öka tillgängligheten för 

barn att kunna cykla till och från 

skola och fritidsaktiviteter? 
Kommunen trycker på att barn och barns 

tillgång till staden är av stor vikt för dem 

men det kommer inte fram i deras 

styrdokument eller i deras handlingsplaner. 

Det finns ett stort antal aspekter som kan 

tas i beaktning gällande barns 

tillgänglighet till skola och 

fritidsaktiviteter genom cykelplanering. 

Örebro kommun pekar ut i sin 

översiktsplan att skola är en viktig del i 

utvecklandet av staden men har för 

nuvarande inte tagit fram varken 

handlingsplan eller riktlinjer för hur de ska 

arbeta med denna viktiga del som de pekar 

ut. Boverket har tagit fram riktlinjer för hur 

kommuner ska arbeta när de planerar för 

nya skolor och förskolor. Detta är inget 

som Örebro kommun behandlar i sin 

planering. Boverket talar om att olika 

kommuner definierar riktlinjerna på olika 

sätt och tillämpar de riktlinjer som passar 

för just den kommunen. Örebro har flera 

ambitioner att arbeta för barns 

tillgänglighet till staden men talar inte om 

hur de ska genomföra sina ambitioner. 

Med andra ord arbetar det inte med direkta 

åtgärder för att öka tillgängligheten för 

barn att kunna cykla till och från skola och 

fritidsaktiviteter. Det finns dock potential 

som Örebro kan arbeta vidare med.  

  5.4. Hur ska Örebro kommun 

förbättra sitt arbete med 

cykelplanering för att öka 

tillgängligheten för barn att 

cykla till och från sina 

fritidsaktiviteter?  
Ambitionerna som Örebro har är inte fel, 

men de måste ta fram tydligare och mer 



32 
 

konkreta mål där åtgärderna blir tydliga 

lösningar.  

För att förbättra sitt arbete vore det 

föredömligt om Örebro granskade andra 

kommuners arbete med barn och cykel. 

Det finns flera kommuner som arbetar med 

att höja kvalitéerna för barns tillgänglighet 

till skola och fritidsaktiviteter genom 

cykelplanering. Linköping är en av dessa 

kommuner som arbetar för att förbättra 

trafiksäkerheten för barn till och från 

fritidsaktiviteter.  

Barn som tillgång till ytor för spontana 

aktiviteter är barn som är mer aktiva och 

blir mer aktiva. Aktiva barn cyklar mer och 

fler barn väljer då att cykla till skola och 

fritidsaktiviteter. Därför skulle det vara 

föredömligt om Örebro satsade på att 

förbättra sambandet och 

kommunikationerna med 

rekreationsområdena i staden. 

Grönstrukturen är idag något fragmenterad 

för att upplevas som sammankopplad och 

blir därför inte tillgänglig på samma sätt 

om sambandet mellan dem var starkare.  
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6. Analys och 

diskussion  
 

I detta kapitel kommer det föras en analys 

och diskussion av arbetet och fallstudien.  

Att planera för en hållbar stadsutveckling 

är minst sagt utmanande. Det kommer hela 

tiden fram nya idéer om vad som är 

hållbart och hur vi ska nå dit. Det stora 

nationella målet för Sverige är att utveckla 

hållbara städer som ska ha plats för 

generationer framåt. Vi ska lämna över ett 

samhälle som inte påverkar miljön 

negativt. Ett stort steg i rätt riktning är att 

främja andra transportmedel som inte 

påverkar miljön eller människors hälsa 

negativt. Cykeln kan med alla sina fördelar 

hjälpa till att lösa flera problem som finns i 

att uppnå en hållbar stadsutveckling.  

I denna uppsats har det fokuserats på hur 

en hållbar stadsutveckling kan uppnås 

genom att skapa möjligheter för barn att 

cykla till och från skola och 

fritidsaktiviteter. Det finns många faktorer 

som påverkar barns möjligheter till 

förflyttning och för att få en djupare 

förståelse genomfördes en fallstudie av 

Örebro kommun. Det framgår tydligt att 

Örebro vill arbeta för en för att fler ska 

cykla och att cykel ska bli det främsta 

transportmedlet på kortare sträckor. Det 

visade sig under fallstudien att det inte går 

att använda sig endast av Örebro som 

utgångspunkt i hur planerare ska arbeta för 

att öka cyklandet för barn till och 

fritidsaktiviteter och skola. För att skapa 

sig en förståelse kring vilka fördelar 

Örebro har i cykelplaneringen och vilka 

brister de har ansågs det nödvändigt att 

titta på hur andra kommuner arbetar med 

just dessa frågor. Det framgick då vilka 

problem Örebro står inför och vad de kan 

förbättra. 

Det har framgått att det finns flera faktorer 

som påverkar barns cykelanvändande, både 

fysiska men också sociala faktorer. De 

största fysiska faktorerna är bilen och det 

befintliga eller bristande cykelnätet. 

Samhället har länge varit präglat av 

bilismen och att sätta ett nytt 

transportmedel först i planeringen upplevs 

vara en stor utmaning. Det krävs stora 

insatser av privata och statliga myndigheter 

för att genomföra en sådan förändring. En 

förändring i hur vi planerar för bilen anses 

vara nödvändig om vi ska kunna planera 

för säkrare närmiljöer. Bilen anses vara ett 

stort hot mot barns närmiljöer och tar allt 

mer plats från barnens utvecklingsmiljö. 

För att barn ska kunna utvecklas och frodas 

i samhället krävs det att det finns 

tillräckligt stora ytor i närmiljön för dem 

att vistas på. Desto mer deras ytor krymper 

desto viktigare blir det att skapa säkra 

cykelvägar som kan kompensera upp för 

de friytor som går förlorade. En cykelväg 

är inte bara en cykelväg, en cykelväg är 

ännu ett rum barn använder för att 

utvecklas.  

Det har framkommit i arbetet att barn styrs 

till stor del av vuxnas beteenden. För att få 

barn att cykla mer eller att cykla 

överhuvudtaget måste vuxna cykla och 

föregå med gott exempel. Eftersom barn 

härmar beteenden från vuxna blir det är 

därför viktigt att planera för alla olika 

sorters cyklister, vuxna som barn. Att 

åtgärder sätts in som ökar attraktiviteten 

för att cykla borde därför vara en större 

fråga inom planeringen om vi ska nå en 

hållbar stadsutveckling. Det är även vuxna 

som bestämmer om barnen ska kunna 

cykla till skola och fritidsaktiviteter. Det är 

dem som sätter ramarna för hur barns 

rörelsemönster ska se ut och om fler 

föräldrar skulle sluta skjutsa sina barn till 

skolan skulle riskerna för trafikolyckor för 

barn minska och fler barn skulle kunna 

cykla istället. Det fria skolvalet påverkar 
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barnens möjlighet till förflyttning, vissa 

föräldrar väljer skolor längre från hemmet 

för att den skolan eventuellt har ett bättre 

rykte än den närmast hemmet. Andra 

föräldrar väljer skolor som ligger på vägen 

till deras arbete och på så sätt kan skjutsa 

barnen till skolan utan att det tar längre tid. 

Hur ska det bli så pass lönsamt 

(tidsmässigt och ekonomiskt) att välja 

cykeln framför bilen när det kommer till 

barnens säkerhet? Det räcker tydligen inte 

att påpeka trafikfarorna bilen medför. Då 

verkar det som att föräldrarna väljer bilen 

ännu mer. Hur ska cykeln ta större plats i 

planeringen?  

Sverige har antagit EU:s mål om ett 

fossilfritt samhälle år 2050, med endast 30 

år kvar och en fortsatt stor användning av 

fossila bränslen anses detta mål vara 

ouppnåeligt. Eftersom det kan ta en hel 

generation att form ett nytt beteende vilket 

är vad som krävs för att prägla barn i att 

välja cykel som främsta transportmedel 

istället för bil.  

Stadsbilden skulle betydligt förändras om 

fler cyklade istället för åkte bil. Eftersom 

utrymmesmässigt tar cyklar tagit upp 

mindre utrymme och städer hade 

förmodligen blivit mer yteffektiva. 

Dessutom hade barnens friytor inte hotats 

av bilens intrång och möjligheterna för 

barns utveckling hade höjts.  

Fritidsverksamheter tenderar att hålla till i 

samma lokaler som skolverksamheter men 

vid andra tidpunkter på dygnet. De flesta 

fritidsaktiviteter står därför inför samma 

problematik som skolor när det kommer 

till cyklandet till och från dessa. Det 

positiva med att dessa målpunkter håller 

ihop är att flera problematiska 

säkerhetsåtgärder som 

fritidsverksamheterna står inför löses av 

säkerhetsåtgärderna som kommunen inför 

för skolor. Det problematiska är att alla 

säkerhetsåtgärder som krävs för en skola 

inte alltid är samma som för 

fritidsaktiviteter.  

Om kommunen då arbetar för att alla ska 

kunna cykla tolkas det som att även barn 

ingår i denna grupp. Då blir vissa åtgärder 

som kommunen tar fram för cyklister även 

indirekta åtgärder för barns cyklande.  

  6.1 Teoretisk återkoppling  
En hållbar stadsutveckling kan uppnås när 

vi kan förse våra barn med de främsta 

möjligheterna till att utvecklas och att de 

kan fortsätta att utvecklas. Genom att 

minska hinder för barns utveckling kan vi 

både minska det negativa ekologiska 

fotavtrycket som generationer innan oss 

har bidragit till och uppnå både social men 

även ekologisk hållbarhet. Föräldrar 

förväntas uppleva mindre stress och oro 

över sina barn om det planeras för en mer 

trafiksäker närmiljö. Att cykla är 

ekonomiskt men också ekologiskt 

gynnsamt. Vilket också gynnar en hållbar 

stadsutveckling. Alla tre aspekter som 

ingår i en hållbar stadsutveckling gynnas 

av kommuners cykelplanering för barn. 

Det tillåter generationer att leva vidare.  

  6.2. Begränsningar  
Det som kan vara en stor begränsning i 

arbetet är att flertalet av dokumenten som 

använts i arbetet några år gamla. Det kan 

med andra ord ha skett en del förändringar 

i hur Örebro kommun arbetar och 

behandlar frågorna om barn och 

cykelplanering. Resultatet hade 

förmodligen sett annorlunda ut om fler 

metoder använts tillexempel observationer 

vid skolor och fritidsanläggningar 

alternativt enkätundersökningar.  
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