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Sammanfattning på svenska
Denna vetenskapliga undersökning har som mål att kartlägga barns cykelvanor och
faktorer som kan avgöra om barn tar cykeln till skolan och på fritiden. Till skillnad
mot tidigare arbeten som ofta har slagit ihop cyklande och gående eller har undersökt enbart vuxna, är denna undersökning den första som analyserar olika faktorer
utifrån såväl barns och förälders perspektiv och specifikt i deras betydelse för barns
cyklande.
704 barn och 532 föräldrar tillhörande 919 familjer har besvarat en enkät på fyra
sidor. Barnen gick i årskurserna 4, 6 och 9 vid 15 skolor i fem svenska och danska
kommuner och städer i Öresundsregionen. Föräldrarna hade barn i årskurserna 2, 4
och 6. Det är alltså enbart i årskurserna 4 och 6 som föräldrar och barn av samma
familj deltog i enkätstudien. Den vetenskapliga undersökningen har genomförts av
författarna vid Högskolan Kristianstad i samarbete med partners i delprojektet
Young-n-bike som del av det övergripande projektet Öresund som cykelregion, vilket är
medfinansierat av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF) genom EU:s
program för Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak.
De undersökta barnen bodde till stor del i närheten av skolan. Därför brukade de
flesta gå till skolan. Vart fjärde barn cyklade regelbundet till skolan, men ungefär
hälften av barn cyklade aldrig. Över hälften av barnen cyklade inte till fritidsaktiviteter, men man ska ändå inte underskatta cyklandet eftersom barn ofta cyklade i
sociala sammanhang som för nöjes skull eller för att komma hem till kamrater. En
stor andel av barnen och en ännu större del av föräldrarna upplevde att det fanns
flera allvarliga faromoment på cykelvägen till skolan. Ändå berättade flertalet av
barnen att de inte konsekvent följer trafikreglerna, även om de tyckte sig ha god
kunskap om regler. Denna kunskap hade de fått av sina föräldrar. Föräldrarna tyckte
att cyklande bidrar till barns utveckling, men de upplevde samtidigt behov att veta
var deras barn var på väg någonstans, och även om flertalet litade på sina barn, så
var ändå de flesta oroliga för säkerheten. En substantiell minoritet ville hellre skjutsa
sitt barn med bil än att låta det cykla. Detta rapporterades dessutom av ännu fler
barn än vad som avspeglade sig i föräldrars rapporter.
De flesta av de undersökta faktorerna hade samband med hur ofta barn cyklade till
skolan eller till fritidsaktiviteter. Ålder och kön spelade bara en liten roll och gick
dessutom åt olika håll i olika analyser. När man inkluderar alla faktorer i samma
analys har föräldrars cyklande den mest övergripande effekten: Barn vars föräldrar
cyklar, cyklar själva. Vidare spelar det en roll om föräldrar yttrade negativa attityder
emot cyklande och om barnen själva ser fördelar med att cykla. Ett litet avstånd till
skolan innebär att barn i hög grad cyklar till skolan. Utöver de undersökta variab-
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lerna skiljde sig skolorna markant i andelen barn som cyklade dit och hur ofta de
gjorde det.
Slutsatser är bland annat att det är avgörande att främja positiva attityder hos föräldrar och i synnerhet föräldrarnas eget cyklande om man vill att barn ska cykla. I rapporten diskuteras även vilken roll skolan kan spela för målet att främja barns säkra
cyklande.
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Resume på dansk
Formålet med denne videnskabelige undersøgelse er at kortlægge børns cykelvaner
samt de faktorer, der afgør, om børn cykler til skole og bruger cyklen i deres fritid.
Til forskel fra tidligere arbejder, der ofte har slået det at cykle og gå sammen eller
kun har undersøgt voksne, er denne undersøgelse den første, der analyserer
forskellige faktorer ud fra både børns og forældres perspektiv og specifikt deres
betydning for børns cykling.
704 børn og 532 forældre fra 919 familier har besvaret et spørgeskema på fire sider.
Børnene gik i 4.-, 6.- og 9. klasse på 15 skoler i fem svenske og danske kommuner
og byer i Øresundsregionen. Forældrene havde børn i 2.-, 4.- og 6. klasse. Det
gælder med andre ord kun for børn fra 4.- og 6. klasse, at både forældre og børn fra
samme familie deltog i spørgeskemaundersøgelsen. Den videnskabelige
undersøgelse blev foretaget af forfatterne ved Kristianstad Universitet i samarbejde
med partnere i delprojektet Young-n-bike som en del af det overordnede projekt
Öresund som cykelregion, der er medfinansieret af Den Europæiske Regionale
Udviklingsfond (ERUF) gennem EU’s program for Interreg IV A – Øresund,
Kattegat og Skagerrak.
De undersøgte børn boede for en stor dels vedkommende i nærheden af skolen.
Derfor gik de fleste børn hen til skolen. Hvert fjerde barn cyklede regelmæssigt i
skole, men cirka halvdelen af børnene cyklede aldrig. Over halvdelen af børnene
cyklede ikke til fritidsaktiviteter, men til trods for dette skal man ikke undervurdere
cyklingen, eftersom børnene ofte cyklede i sociale sammenhænge, for sjov eller for
at komme hjem til kammerater. En stor del af børnene og en endnu større del af
forældrene vurderede, at der var flere alvorlige faremomenter på cykelvejen til
skolen. Alligevel oplyste flertallet af børnene, at de ikke altid følger færdselsreglerne
konsekvent, selv om de mente, at de havde et godt kendskab til reglerne. Dette
kendskab havde de fået af deres forældre. Forældrene mente, at cykling bidrager til
børns udvikling, men de havde samtidig behov for at vide, hvor deres børn skulle
hen, og selv om flertallet stolede på deres børn, så var de fleste bekymrede over
sikkerheden. Et stort mindretal ville hellere køre deres barn i skole i bil end lade det
cykle. Dette blev desuden rapporteret af flere børn end det, der fremgik af
forældrenes rapporter.
De fleste af de undersøgte faktorer hang sammen med, hvor ofte børn cyklede til
skolen eller til fritidsaktiviteter. Alder og køn spillede kun en lille rolle og pegede
desuden i forskellige retninger i forskellige undersøgelser. Når man medtager alle
faktorer i samme analyse, har forældrenes cykling den mest omsiggribende effekt:
Børn, hvis forældre cykler, cykler også selv. Desuden har det en betydning, hvis
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forældre ytrer negative holdninger mod cykling eller hvis børnene selv kan se
fordele i at cykle. Er der kort afstand til skolen, betyder det, at børn i stort omfang
cykler til skolen. Udover de undersøgte variable, adskilte skolerne sig markant med
hensyn til andelen af børn, der cyklede dertil og med hensyn til, hvor tit de gjorde
det.
Konklusionen er blandt andet, at det er afgørende at fremme de positive holdninger
hos forældre og i særdeleshed forældrenes egen cykling, hvis man ønsker at børn
skal cykle. I rapporten diskuteres også, hvilken rolle skolen kan spille for at fremme
målet om, at børn kan cykle sikkert.
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Inledning
För att kunna understödja, bibehålla och utveckla barns och ungdomars cyklande är
det viktigt att undersöka vilka faktorer som relaterar sig till deras cyklande. I denna
del av projektet ”Öresund som cykelregion” har en enkät genomförts till grundskolebarn i fyra kommuner i Skåne och en i Danmark. Denna enkät har tagit upp ett
brett spektrum av frågor kring trafikmiljö, attityder, åsikter, uppfattningar om säkerhet, rollmodeller samt beteenden när det gäller barnens cyklande. Avsikten är att
få en ökad förståelse för bilden kring cyklandet för att kunna veta var insatser kan
sättas in för att underlätta och motivera till ett cyklande för barn. Detta är viktigt
eftersom barn som cyklar även som vuxna ofta har hållbara mobilitetsvanor (se
Lindelöw, 2009).
Det finns en del internationell forskning som handlar om faktorer kring cyklande
och säkerhet, men oftast har man inte skiljt mellan cyklande och gående eller ens
utomhusaktiviteter i allmänhet, inte undersökt olika faktorer samtidigt eller så har
man utelämnat barns perspektiv. Frågan är också om slutsatser från Australien eller
USA håller i Sverige. Oavsett detta, har vi kunnat hämta inspiration från dessa
forskningsarbeten när det gällt vad som kan vara värt att undersöka.
Ju äldre barn blir, desto mera sannolikt är att de får gå eller cykla någonstans, och
pojkar får göra detta i högre grad än flickor (Johansson, 2006; Timperio m.fl., 2004).
Tillgång till bil eller – i Australien – till två eller fler bilar i familjen och, konstigt
nog, dålig kollektivtrafik har visat sig vara förknippade med mindre cyklande eller
gående (Johansson, 2006; Timperio m.fl., 2004). Det känns alltså angeläget att ha
dessa faktorer med även i denna undersökning.
Lindelöw (2009) har sammanfattat olika svenska arbeten som dock gäller vuxna.
Lindelöw tror att personer väljer sitt transportmedel utifrån vad som verkar ge den
största nyttan, åtminstone tills man har bildat vanor och inte funderar över färdsättet längre. Fördelar av cyklandet som svarspersoner i olika undersökningar har
nämnt var att kunna få motion, låga kostnader och miljövänlighet. Vid beslutet att
ta cykeln eller resa på annat sätt spelade restiden jämfört med bilen en roll, och
dessutom möjligheten att parkera cykeln, avståndet från resmålet och tillgång till bil
som alternativ till cykeln. Vi tror att motion eller miljö kanske inte spelar huvudrollen för barn, men vi samlade synpunkter som kan kännas relevant ur barns perspektiv. Förutom avståndet till målet, i detta fall till skolan, var det bland annat
kostnader, restiden och flexibiliteten, men även nackdelar som att bli blöt vid regn.
Vi bestämde oss för att fråga barn om de tyckte att dessa för- och nackdelar finns
och att undersöka om de spelar en roll för att välja cykel.
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Många tidigare forskningsarbeten har undersökt huruvida föräldrars rädslor spelar
en roll. I Skåne har till exempel Johansson (2006) funnit att ett otryggt grannskap,
bristande tillit till trafikanter och känslan av att behöva beskydda barnet och veta allt
om dess aktiviteter är förknippade med en negativ attityd till att barnet skulle ta sig
någonstans oberoende av föräldern. Denna negativa attityd i sin tur är förknippad
med att välja andra färdsätt för barnet. Förutom attityden spelar även den upplevda
trafiksäkerheten en roll, exempelvis om det vid hårt trafikerade gator finns broar
eller gångtunnlar för att korsa gatan eller farthinder för att sänka bilars hastighet.
Även Prezza m.fl. (2005) har utvecklat mätskalor för otryggt grannskap och – som
en motsatt attityd – för upplevda möjligheter till barns utveckling när de är ute på
egen hand. I samråd med våra samarbetspartners kändes det omöjligt att fråga efter
så allmänna attityder. Därför har vi ”kokat ner dem” och frågat specifikt efter farhågor att någon skulle skrämma eller ge sig på barnet när det cyklar samt efter möjligheter till utveckling för barnet genom att cykla, såsom att lära sig hitta i sin omgivning, utveckla sin motorik eller lära sig ansvar. Vi frågade även efter oron att någonting skulle hända barnet i trafiken, efter behovet att alltid veta vart barnet cyklar
och vilken positiv eller negativ attityd till cyklandet som uttrycks gentemot barnet.
Vi frågade slutligen också barn hur de upplevde sina föräldrars attityder.
Förutom Johansson (2006) har även andra forskningsarbeten visat samband mellan
trafikrisker som saknande trafikljus och övergångsställen eller hårt trafikerade gåtor
och att barn inte rörde sig i trafiken på egen hand (Hume m.fl., 2009; Timperio
m.fl., 2004). Övergångsställen är särskilt viktiga för yngre barn upp till 10-12 års
ålder som har det svårt att hitta rätt tidpunkt att korsa trafikerade gator och som
ofta även har motoriska svårigheter i denna trafiksituation (Plumert m.fl., 2007).
Det kan noteras att barn upplevde trafikrisker i mindre utsträckning än föräldrarna.
Bilister, och även andra cyklister, är en anledning att vuxna cyklister känner sig
otrygga, och bredare cykelvägar skulle öka tryggheten (City of Copenhagen, 2009).
Analyser av faktiskt inträffade cykelolyckor visar att dessa ofta är singelolyckor eller
kollisioner vid korsningar, bland annat i samband med förvirrande trafikregler,
exempelvis vem som får köra först vid rondeller (Ortega m.fl., 2004; Snöberg,
2005). Fyra av fem cyklister som omkom i olyckor i Köpenhamn året 2008 blev
överkörda av svängande lastbilar vid korsningar (City of Copenhagen, 2009).
En undersökning av barns cykelolyckor har visat att många cyklar hade bristande
belysning och annan säkerhetsutrustning samt att barnet inte hade gett handtecken
och inte burit hjälm som hade kunnat förhindra eller begränsa många skador. Förutom hjälmanvändning, som vi inte undersökt då vi inte har kunnat förankra detta
hos våra danska samarbetspartners, har vi tagit upp de mest väsentliga säkerhetsrisker i vår undersökning, inom områdena risker på cykelvägen, bristande cykelutrustning och barns bristande kännedom om eller efterlevnad av trafikregler.
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Projektet har medfinansierats av Europeiska Regionala Utvecklingsfonden (ERUF)
genom EU:s program för Interreg IVA Öresund-Kattegat-Skagerrak. Vi tackar
Region Skåne som är Lead Partner i projektet Öresund som cykelregion och som bland
annat har ordnat den danska översättningen av enkäter och informationsmaterial
kring undersökningen. Ett stort tack går till våra kollegor från förvaltningarna i
Helsingborg, Helsingør, Kristianstad, København, Køge, Lund och Malmö samt
Transportstyrelsen som medverkar i delprojektet Young-n-bike och som har varit
med att utforma undersökningen efter deras behov och rekryterat deltagande skolor. Likaså tackar vi skolledarna, lärarna, föräldrarna och eleverna som har möjliggjort att det finns resultat att rapportera. Slutligen vill vi tacka alla på Högskolan
Kristianstad som har stött vårt arbete, från sektionsledningen till ekonomen och
dem som har hjälpt skanna in de inkomna enkäterna. Allra sist tackar vi alla som tar
del av våra resultat, för att kunna förstå och bättre bidra till säkert cyklande för
barn.
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Undersökningsmetod
Undersökningen har skett genom att projektets kontaktpersoner i kommunerna fått
skolor att medverka i undersökningen. Via lärare har brev gått ut till föräldrar i
deltagande klasser, där de har fått information om projektet samt haft möjlighet att
meddela om de inte velat att deras barn skulle delta i enkäten. Lärare i klasser i de
aktuella årskurserna har sedan låtit sina elever fylla i barnversionen av enkäten, samt
skickat hem vuxenversionen till föräldrarna. Även barnen hade möjlighet att avböja
sitt deltagande. Barnen tog med de enkäter som fyllts i av föräldrar tillbaka till skolan, vilket givetvis inte varit alla som lämnats ut. Alla enkäter var anonyma och bar
enbart ett nummer för att kunna sammanlänka barns och föräldrars svar (när det
gäller barnen i åk 4 och 6). Barns och föräldrars enkäter har samlats in i skolorna
och bearbetats statistiskt av författarna vid Högskolan Kristianstad.
Analysen baserar sig på enkätsvar gällande 919 barn och deras föräldrar. 704 barn i
årskurs 4, 6 och 9 besvarade enkäten, och 532 föräldrar till barn i årskurs 2, 4 och 6.
Av detta material blev det 317 matchade barn-föräldrapar i årskurserna 4 och 6. 54
% av de svarande var flickor, och 52 % av föräldrarna uppgav att de svarade för
flickor. 72 % av de svarande föräldrarna var mammor och 21 % pappor medan 6 %
uppgav att båda föräldrarna svarade. Tabell 1 listar deltagare i olika skolor. Huvuddelen av materialet kommer från skolor i Malmö (7 st.), Helsingborg (3 st.), Kristianstad (2 st.) och Lund (1 st.). 109 enkäter har besvarats av barn och 121 av föräldrar i Helsingør (2 skolor).
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Tabell 1
Deltagare efter skola och årskurs
Skola
Antal barn|föräldrar|sammanlagta i årskurs
2
4
6
9
Sverige
Helsingborg
Holstagårdsskolan
Laröds skola
Västra Ramlösa
skola
Kristianstad
Norretullskolan
Slättängsskolan
Lund Lerbäckskolan
Malmö
Bergaskolan
Blankebäcksskolan
Johannesskolan
Karl Johanskolan
Kungshögsskolan
Mellanhedsskolan
Nya Stenkulaskolan

–|26|26

25|23|25
49|46|51

38|33|38

43|–|43
44|–|44

–|11|11
–|23|23

15|2|15

53|20|53
15|13|15
18|19|19

62|–|62
42|–|42
20|–|20

–|18|18
–|8|8
–|14|14
–|28|28

7|7|8
10|9|11
16|16|20

–|25|25

17|13|17
13|13|13

–|24|24
–|28|28
–|205|
205

37|33|38
43|29|43
232|191|
241

12|8|12
25|14|25

18|–|18

23|12|23
11|10|11

19|–|19

7|7|7

22|–|22

202|136|
203

270|–|
270

Totalt

25|49|51
43|–|43
131|79|133

115|20|115
72|26|83
38|42|62
7|25|26
12|16|20
53|37|68
16|44|48
23|12|23
17|13|17
43|48|68

Danmark
Helsingør
Hellebækskolen
Tibberupskolen
Totalt

66|64|91
43|57|71
704|532|
919

Not. aAntal barn och föräldrar där antingen barnet eller en förälder eller både parter har fyllt i
enkäter.
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Kartläggning av barns cyklande och föräldrars
och barns attityder
Vi presenterar resultat av enkätundersökningen i två huvuddelar. Den första delen
är en kartläggning: Hur har barn och föräldrar svarat på dem olika frågorna? Denna
kartläggning ger alltså en översikt över barns cyklande idag och över barns och
föräldrars uppfattningar och attityder gällande bland annat säkerhet på vägen till
skolan, för- och nackdelar med att cykla och vilken attityd föräldrar förmedlar till
sina barn. Även förutsättningar, som om barn har tillgång till en fungerande cykel
belyses i denna första huvuddel. Den andra huvuddelen undersöker skillnader mellan familjer för att reda ut vilka faktorer som kan ligga bakom varför vissa barn
cyklar och andra inte. Båda delar kan ge värdefull information för arbetet med att
främja barns säkra cyklande.

Hur kommer barn till skolan, och hur och vart
förflyttar de sig på fritiden?
Vilka möjligheter finns för barn att ta sig någonstans? Föräldrarna har i de allra
flesta fall minst en bil, ofta två, enligt både barn och föräldrar. Därmed finns en
viktig konkurrent till cykeln tillgänglig, det vill säga att få skjuts i bil av sina föräldrar. Skolbussar finns enbart som alternativ för en minoritet av skolbarnen i och med
att nästan hälften av barn och två tredjedelar av föräldrar tycker att skolan ligger för
nära för att man ska åka buss till den. En stor del bor inom en radie av mindre än en
kilometer från skolan, men vart fjärde barn och var åttonde förälder anger ett avstånd större än tre kilometer till skolan. Denna skillnad kan antingen bero på att
barn inte är så bra på att ge precisa kilometeruppskattningar, eller på att äldre barn
går på skolor som ligger längre bort från hemmet än vad de yngre gör (observera att
enbart föräldrar till barn i årskurs 2 och enbart barn i årskurs 9 deltog i studien).
Allmänna bussar som skulle kunna användas fanns enligt två av fem barn respektive
enligt en av fem föräldrar.
Och hur är det med cyklar? De flesta barn svarar att de har en cykel (94 %) och
nästan alla föräldrar uppger att barnet har en. Nästan alla barn och föräldrar uppger
också att cykeln fungerar. Fler barn än föräldrar uppger dock att ljuset inte fungerar
på cykeln.
När vi undersökt hur barnen tar sig till skolan, visar resultaten på att de ofta tar sig
på samma sätt till skolan alla dagar. Som Tabell 2 visar, är det vanligast att de går
alla dagar, därnäst att de cyklar. Tre fjärdedelar åker aldrig buss, och över hälften
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Tabell 2
Barns respektive föräldrars svar på hur barnet tar sig till skolan
Färdsätt till skolan
Alla dagar %
Aldrig %
Går
34/31
44/37
Cyklar
24/17
47/43
Åker buss
16/6
74/89
Skjutsad i bil
8/14
58/50
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1 dag
7/13
7/9
3/2
19/19

blir aldrig skjutsade i bil till skolan. Däremot är det en femtedel som skjutsas en dag
i veckan.
För att visa på barnets sätt att sköta sina transporter på fritiden, var det enklast att
visa resultaten i termer av vilka transportsätt de inte använde. Tabell 3 ger en översikt. Fler barn än föräldrar uppger att barnen inte cyklar till sina fritidsaktiviteter.
Den mest sannolika förklaringen till detta är att barn och föräldrar har olika uppfattningar om vad som är en fritidsaktivitet (vi ska återkomma till denna fråga i
nästa stycke). Drygt två av fem barn går inte till sina aktiviteter, tre av fyra barn och
ännu fler föräldrar uppger att barnet aldrig tar bussen, medan bara vart tredje barn
och var femte förälder säger att barnet aldrig skjutsas till aktiviteter i bil. Som man
redan kan ana utifrån hur många bilar som finns att tillgå, så skjutsas de flesta barn i
bil åtminstone någon gång i veckan. Andelen barn som aldrig cyklar är minst dubbelt så stor som andelen som aldrig blir skjutsad i bil till sina aktiviteter.
Den vanligaste anledningen för barn att cykla, uppger både barn och föräldrar, är att
ta sig hem till kompisar (se Tabell 4). Föräldrarna, som ju svarar för yngre barn än
vad barngruppen gör, har också en hög siffra på cykling som ren aktivitet (cyklar för
att det är kul). ”Ute med kompisar” ligger också högt. Den sociala aspekten kommer fram tydligare än transportaspekten: Bara drygt en fjärdedel uppgav att de cyklade till aktiviteter, och knappt en sjättedel att de cyklade ”ut på stan”. Att cykeln
har en social snarare än en transportaspekt blir ännu mera tydligt om man jämför
Tabell 4 med den föregående Tabellen 3. Tabell 4 anger en mycket lägre andel barn

Tabell 3
Barns respektive föräldrars svar på hur barnet inte tar sig fram på fritiden
Färdsätt som inte används
Enligt barn %
Enligt föräldrar %
Går inte
44
40
Cyklar inte
61
50
Åker inte buss
76
90
Inte skjutsad i bil
34
20
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Tabell 4
Barns respektive föräldrars svar om vart barnet tar sig med cykel (möjligt att ge flera svar)
Resmål
Barn %
Föräldrar %
Hem till kompisar
62
64
Ute med kompisar
44
51
Cyklar för att det är kul
30
57
Regelbunden aktivitet
28
29
Ut på stan
17
10
Till bio/konsert
7
3
Annat
26
18
Cyklar inte alls

14

3

som aldrig cyklar än Tabell 3. Tabell 3 listar svar på frågan hur barn tar sig till sina
fritidsaktiviteter, medan Tabell 4 gäller vart de cyklar. Eftersom mycket cyklande
sker just för cyklandets skull eller hem till kompisar istället för till en – oftast organiserad – fritidsaktivitet, så används alltså cykeln antagligen oftare än vad Tabell 3
antyder. Ändå ligger det ett möjligt pedagogiskt problem i att det finns denna
”rolluppdelning”, nämligen att bilen är till för att ta sig någonstans medan cykeln
inte ses som ett transportmedel i samma mening.

Säkerhet på cykel
En orsak till att inte låta sina barn cykla är uppenbarligen en oro för att cykelmiljön
ska innebära faror för barnet. Vid frågor om vissa typer av faror på cykelvägarna,
visar det sig att föräldrarna uppfattar miljön som betydligt farligare än vad barnen
gör. Det kan finnas flera orsaker till detta: Å ena sidan är barnen kanske inte riskmedvetna. Å andra sidan kan föräldrarna tycka att det är bäst att visa att åtgärder
alltid behövs, och kan tänka att då behöver man framhålla att det finns risker på
vägen. Det kan också hända att föräldrarna själva inte cyklar på dessa vägar och
alltså inte egentligen har en riktig kunskap om hur dessa faktiskt ser ut. Givetvis kan
det också vara så att föräldrar som verkligen har cyklat på dessa cykelvägar har en
realistisk uppfattning av hindren och farorna, eftersom de lägger märke till dessa
och noterar dem.
Barns och föräldrars upplevda faror på vägen till skolan är listade i Tabell 5. Två
tredjedelar av barnen har hårt trafikerade vägar på sin skolväg. Det är då möjligt att
de svarande också räknar in trafiksituationen kring skolan, som enligt erfarenhet
ofta är hårt belastad av bilburna föräldrar som lämnar av barn just vid skolstarten på
morgonen. Två av fem barn uppgav att de behövde korsa gator utan trafikljus, vart
tredje att bilar hänsynslöst korsar cykelvägen, något färre än så att det saknades
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Tabell 5
Barns respektive föräldrars svar om vissa faror på cykelvägen till skolan
Upplevd fara
Barn
Hårt trafikerade vägar
Korsningar utan trafikljus
Saknar cykelvägar (helt/delvis)
Buskar på cykelvägena
Bilar korsar cykelvägen utan hänsyn

67 %
39 %
31 %
8%
35 %
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Föräldrar
67 %
65 %
46 %
31 %
54 %

Not. aOlika svarsmöjligheter gör svaren inte jämförbara mellan barn och föräldrar.

cykelvägar, medan få av barnen hade lagt märke till buskar som hindrar framkomsten eller skymmer sikten på cykelvägen. Föräldrarnas rapporter ligger konsekvent
betydligt högre. Med tanke på att exempelvis hänsynslöst korsande bilister utgör en
potentiell dödlig fara får dock även den lägre andelen av barn som upplever dessa
faror betraktas som oroväckande stor.
Ungefär hälften av barnen svarar att de skadat sig då de cyklat någon gång under det
senaste året, och en tredjedel av föräldrarna uppgav att deras barn skadat sig under
denna tid. Det får noteras att ”skada” sannolikt oftast betyder mycket små skador
såsom mindre skrubbsår och blåmärken, eftersom det inte funnits möjlighet att
fråga efter hur allvarlig skadan varit. Tydligt är i alla fall att cyklandet inte är helt
ofarligt.
Vid skolorna anses det finnas gott om cykelparkering. Men omkring hälften av de
svarande menar att cyklar blir vandaliserade eller stulna vid skolorna. Fler föräldrar
(ca 60 %) än barn svarade att detta var ett problem. Det får anses vara ett relevant
problem att bemöta när mer än hälften av tillfrågade anser att cyklarna ”lever farligt” på skolornas cykelparkeringar, särskilt i ett perspektiv där man nu har övervakade cykelparkeringar vid till exempel stationer för att där förhindra denna typ av
problem.
För att cykla säkert är det viktigt att man vet hur man ska bete sig i umgänget med
andra trafikanter. Även på cykelvägen behövs ”vett och etikett” för att inte krockar
ska ske. Drygt fyra av fem barn svarar att föräldrarna har lärt dem cykelregler, medan bara vart fjärde barn svarar att det lärt sig sådana regler i skolan eller av att se
hur andra gör och färre än så att de lärt av kompisar. En knapp tiondel säger att de
inte lärt sig särskilda regler. 95 % instämmer i påståendet att de har tillräcklig kunskap om regler för cykling, drygt tre femtedelar av dessa instämmer helt och hållet,
de övriga tycker att det stämmer åtminstone ”ganska bra”. Gällande regelefterlev-
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nad, så uppger enbart vart tolfte barn att det inte följer några regler alls för cykling,
men andelen barn som bara delvis följer reglerna är ungefär lika stor, drygt 46 %,
som andelen barn som alltid följer reglerna. Utifrån barns egna uppgifter är det
alltså mindre viktigt att lära ut trafikreglerna i skolan eller liknande sammanhang än
att övertyga barn om att faktiskt följa dem. Vi kommer dock att ställa oss lite
frågande till att föräldrar verkligen lär ut regelkunskap i tillräcklig utsträckning eftersom många föräldrar inte cyklar.

Inflytanden på barns cyklande
Förebilder. Med tanke på betoningen av det sociala i cyklandet, är det intressant att se
hur barnen uppfattar att andra i deras omgivning cyklar. De allra flesta barn svarade
att de hade åtminstone några kompisar som cyklade. Däremot ansåg hälften av
barnen att föräldrarna aldrig cyklade på fritiden och lite flera tyckte att dessa inte
cyklade till jobbet. Föräldrarna uppgav i ungefär samma utsträckning som barnen att
de inte cyklade till jobbet, men däremot var det bara 13 % av föräldrarna som uppgav att de inte cyklade på fritiden. Allmänt låg föräldrarna lite högre än sina barn på
svarsskalan, till exempel när ett barn tyckte att föräldrarna ”aldrig” cyklade på fritiden, så tyckte de att de gjorde detta åtminstone ”sällan”. Denna skillnad mellan
barns och föräldrars uppgifter kan bero på att föräldrar vill framställa sig på ett
fördelaktigt sätt. Eller så svarar båda generationer subjektivt korrekt, men vuxna
överblickar en längre tidsperiod så att när de anser att de cyklar ”sällan” så upplever
barn detta som ”aldrig”. När det gäller föräldrars möjliga roll som förebild är det
barns upplevelser och tolkningar som gäller. Att många barn inte upplever sina
föräldrar som positiva rollmodeller gällande cyklandet kan därför vara ett problem
om man vill få barn att cykla, och detta på ett säkert sätt.
Föräldrars attityder och beteenden. Föräldrarna fick frågor om hur barns cyklande kunde
inverka på deras utveckling, och svarade då i hög grad positivt på dessa frågor.
Nästan alla ansåg att barnen kunde förbättra sin motorik, hitta i sin omgivning, samt
lära sig klara trafik. Lite färre, men fortfarande över tre fjärdedelar, ansåg också att
barnen kunde lära sig ta ansvar samt träffa andra barn.
Barn och föräldrar fick båda frågor om hur föräldrarna ser på barnets cyklande. För
barnens del rör det sig alltså om hur de tror att föräldrarna ser på deras cyklande.
Frågorna som vi ställde använde orden ”är oroliga”, ”tycker” och ”vill”. Man kan
utgå ifrån att föräldrar visar när de är oroliga och säger vad de tycker och i synnerhet vad de vill, och därför ska vi kalla dessa föräldrars attityder – så långt som barn
upplever dem – för (negativa) föräldrabeteenden gällande cyklandet. Föräldrarna
själva blev också tillfrågade om de ”uppmuntrar” barnet att ta cykeln, vilket entydigt
syftar på ett beteende. Tabell 6 sammanställer olika frågor gällande föräldrars attity-
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Tabell 6
Föräldrars oro och beteenden gentemot barn vad gäller deras cyklande (svar ”stämmer helt” eller
”stämmer ganska bra”)
Föräldrarna…
Barnens svar %
Föräldrars svar
%
… litar på att barnet cyklar försiktigt
95b
72a,d
… vill veta vart barnet cyklar
89b
90b
a,d
91
… tycker det är bra att barnet cyklar /
60a,d
uppmuntrar att ta cykeln (formulerat
olika för barn och föräldrar)
… är oroliga för skada
57a
47c
a
… är oroliga för attack av annan person
39
25c
a
… vill hellre skjutsa än att barnet cyklar
27
24a
Noter. aIngår i skalan för negativa beteenden vad som gäller cyklandet, som används i nästa
avsnitt.
bIngår i skalan för föräldrars engagemang. Föräldrar hade fyra ytterligare påståenden som
handlade om att barnet måste fråga först och att föräldrar uppmanar till försiktighet och
förklarar hur de skall cykla säkert och regelenligt.
cIngår i skalan för föräldrars rädslor (totalt fyra påståenden).
dRäknas i omvänd riktning in i skalan för negativa beteenden.

der och beteenden. Barnen ligger högre i sina uppfattningar om föräldrarnas nivå av
oro för deras säkerhet, och föräldrar litar mindre på att barnen cyklar försiktigt än
vad barnen tror. Svaren är dock inte helt jämförbara eftersom frågeformuleringarna
och de möjliga svarsalternativen har varit olika för barn och föräldrar.
Barns attityder. Barnen tillfrågades om vad de tyckte var bra respektive mindre bra
med att cykla. Det är gratis och flexibelt, det vill säga, man är oberoende när det
gäller tider och målpunkter, ansåg de flesta barn. Färre, men ändå över hälften,
ansåg också att det var snabbare att cykla än att ta sig fram på annat sätt.
Det negativa med att cykla upplevde de flesta som att det var jobbigt att cykla i
dåligt väder, samt att det gick snabbare att få skjuts. Tre av fyra barn ansåg att det
fanns risk att skada sig. Drygt hälften ansåg att det var jobbigt att hålla cykeln i
skick, medan bara drygt en tredjedel ansåg att det var ansträngande att cykla.

Sammanfattning. I denna genomgång av de deskriptiva data visar sig några intressanta
teman. Det första temat är de sociala aspekterna av cyklandet. Barnen cyklar till
kompisar och med kompisar, men inte så mycket som transport till exempelvis
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fritidsaktiviteter som man skulle kunna tro. Där får de uppenbarligen ofta skjuts av
föräldrarna. Eftersom många barn dessutom inte upplever att deras föräldrar använder cykeln, kommer de troligen inte heller att lära sig att betrakta cykeln som ett
gångbart transportmedel.
För det andra anger föräldrar mycket mer faror på cykelvägen än barn. Det finns
flera möjliga orsaker till detta; att barnen inte är riskmedvetna och därför inte rapporterar faktiska möjliga säkerhetsproblem eller att föräldrarna överdriver farorna
därför att de inte egentligen cyklar dessa vägar själva och alltså inte vet, men också
att föräldrarna kanske vill uppnå att skolan eller kommunen arbetar med cykelvägens säkerhet. Dessa förklaringar utesluter inte heller varandra, utan kan samverka.
Att cyklar blir stulna eller skadade på skolornas cykelparkeringar var en vanlig åsikt
hos barnen och minst lika vidspritt hos föräldrarna, som väl är de som i första hand
får ta konsekvenserna i form av nyanskaffning eller reparationer.
När det slutligen gäller regelkunskap, så framträder föräldrarnas centrala roll. De
flesta barn har fått sin kunskap om cykelregler av föräldrarna. Få har fått undervisning i skolan. Man får då hoppas att föräldrarna har såväl goda kunskaper som
god förmåga att förmedla dessa till sina barn. Barnen känner sig överlag rätt nöjda
med sina kunskaper, dock väljer flertalet av barn att inte använda sina trafikkunskaper alltid. Detta i kombination med att barn ser mindre faror på cykelvägen än föräldrar gör, kan betyda att barn beger sig i allvarliga faror när de cyklar.
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Vad gör skillnad?
För att kunna främja barns cyklande behöver man veta mer än vad man får ut av
den kartläggningen som vi beskrivit i tidigare delar av denna rapport. Man måste
veta var skillnaderna ligger: Vilka barn cyklar mer och vilka mindre? Om det visar
sig skillnader, så kan dessa tyda på faktorer som bidrar till hur mycket barn cyklar till
skolan eller på fritiden. Detta skall nu alltså undersökas.
Våra analyser går i stort i tre steg. I första steget testar vi statistiskt om olika faktorer
var för sig är relaterade till cyklandet. Dessa faktorer är skolan som barnet besöker
(och således indirekt även kommun och land), årskurs (ålder), kön, praktiska omständigheter som om barnet har tillgång till en cykel, cykelns skick, bilinnehav i
familjen och avståndet mellan hemmet och skolan, attityder hos barn och föräldrar
och slutligen förebilder såsom cyklande kompisar och föräldrar. Slutligen undersöks
andelen barn och föräldrar i respektive årskurs på respektive skola som har besvarat
enkäten. Detta kan ses som en kontrollvariabel: Om det bara är få föräldrar som har
svarat, är det kanske just dessa som är särskilt cykelentusiastiska? Samtidigt kan
denna andel av barn eller föräldrar som har svarat även tyda på förhållanden vid
respektive skolan, till exempel en mer eller mindre effektiv organisation eller omfattningen av samarbete med föräldrar. Detta kan i sin tur bland annat ha att göra
med elevernas kulturella eller socioekonomiska bakgrund. Andelen av föräldrar och
barn som har besvarat enkäten är alltså en något mångtydig variabel. I och med att
andelen varierar mellan 9 och otroliga 100 % (föräldrar till barn i årskurs 2 vid
Malmös Karl Johanskola) känns det angeläget att justera samtliga analyser för detta.
Om man gör en ranking av årskurser och skolor, så ligger skolor där lite mera än
hälften av barn och lite mindre än hälften av föräldrar svarat på enkäten i mitten av
denna rankningslista. Deltagandet är faktiskt sannolikt ännu lite större än så, för att
det verkar vara så att hela klasser inte har deltagit eller inlämnat enkäter, och då
måste deltagandet ha varit mera fullständigt i de övriga klasserna. Deltagandet är
alltså tillfredsställandet, särskilt vad som gäller föräldrar, som normalt är svåra att nå
och få respons från.
Åter till analysen. Efter detta första steg är det andra steget att se alla faktorer i
relation till varandra. Det är mycket sannolikt att vissa är viktigare än andra, och när
man vet de viktigaste, att de övriga inte tillåter någon förbättrad förklaring till barns
cyklande. Därför kör vi analyser gemensamt för alla faktorer för att se vilka som är
de viktigaste. Det tredje steget, slutligen, är att följa upp resultat och belysa dem lite
närmare. Kan, till exempel, de faktorer som visar sig vara viktiga förklaras av någon
underliggande variabel i sin tur?
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För att göra dessa analyser har vi grävt djupt i den statistiska verktygslådan. Det är
angeläget att analyserna sträcker sig över hela undersökta åldersområdet från årskurs
2 till årskurs 9 och att kombinera barns och föräldrars uppgifter i samma analyser.
Problemet är dock att vi inte har låtit de yngsta barnen i årskurs 2 besvara enkäterna
och inte heller föräldrar till de äldste barnen i årskurs 9. Inom årskurs 4 saknades
ungefär en femtedel, i årskurs 6 en tredjedel av föräldrarna till de barn som besvarade enkäterna (det fanns också en handfull barn som inte svarade, medan deras
föräldrar gjorde det). För att ändå kunna utföra analyserna genomfördes en så kallad
multiple imputation med programmet PASW Statistics 18. Denna metod förbättrar
även datamaterialets egenskaper som kan vara förvridna om bortfallet på något sätt
är systematiskt. Metoden går ut på att utifrån befintliga data beräkna hur de saknande enkätsvaren skulle kunna se ut. Syftet är då inte att gissa Åsa-Nisses svar eller
uppgifter av Pippilottas föräldrar, utan att skapa ett datablad där medelvärden och
samband mellan enkätfrågorna stämmer så bra som möjligt. Där det saknas många
enkätsvar är denna beräkning något osäker, och därför återskapas ett antal datablad
– vi valde 20 stycken – som varierar och på så vis återspeglar denna osäkerhet. Sedan körs analysen 20 gånger med varje datablad, och slutligen sammanförs resultaten där den variationen tas hänsyn till. På så sätt lurar man inte till sig data som
man inte har. Istället möjliggör man en omfattande och kraftfull analys av all information man har och återskapar i möjligaste mån urvalets egenskaper även om ofullständigheterna är systematiska, såsom i föreliggande fall där barn respektive föräldrar saknas totalt i vissa årskurser.

Betydelse av individuella faktorer
Skolan. Den första faktorn som vi har tittat på är vilken skola barnet går på. Enligt
barnens uppgifter så varierar antalet dagar som de cyklar till skolan mellan 0,8 dagar
(Nya Stenkulaskolan i Malmö) och 3,5 dagar (Hellebækskolen i Helsingør). Figur 1
visar resultat efter justering för att olika andelar av barnen har besvarat enkäten och
efter justering för möjliga ålders- och könsskillnader mellan barn på olika skolor.
Skillnaderna mellan skolor visar sig vara dramatiska. Om man tar Hellebækskolen
som referens, så cyklar barn på Nya Stenkulaskolan, Blankebäcksskolan, Johannesskolan och Slättängsskolan upp till två och en halv dagar mindre ofta. Dessa skillnader är statistiskt signifikanta, det vill säga, det är osannolikt att hitta sådana resultat
av en slump om det faktiskt inte skulle finnas någon skillnad mellan skolorna. Färgerna i figuren motsvarar kommunerna. Observera att förhållandena på olika skolor
i Malmö varierar kraftigt: Det finns skolor där barn cyklar mycket sällan, andra
ligger mera i mitten, och även Kungshögsskolan med det största medelvärdet på
cyklandet ligger i Malmö. Skillnader mellan skolor verkar alltså vara mera avgörande
än mellan kommunerna. Med viss försiktighet kan man dock observera att de två
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Fig. 1. Genomsnittligt antal av veckodagar där barn enligt egna uppgifter cyklar till
skolan, efter korrigering för olika svarsfrekvenser.

danska skolor, som båda är belägna i Helsingør, har toppvärden vad som gäller
cyklandet till skolan.
Figur 2 visar motsvarande resultat utifrån föräldrarnas uppgifter. Föräldrar och barn
stämmer tydligen inte helt överens när de ska uppge hur ofta barnet cyklar till skolan, men på det hela taget liknar uppgifterna varandra. Även enligt föräldrars uppgifter cyklar barn mindre ofta till Nya Stenkulaskolan, till Blankebäcksskolan och till
Johannesskolan i Malmö än till Hellebækskolen i Helsingør som vi har valt för jämförelser. Att skillnaden till Bergaskolan inte blev signifikant beror på att det är en
liten skola vilket gör det svårt att säkra statistiska resultat.
Hur ser det ut på fritiden? Skiljer sig skolorna på samma sätt, vilket skulle tala för en
mera övergripande ”cykelkultur” på de olika skolorna? Enligt barns uppgifter cyklar
barn allmänt väldigt sällan till aktiviteter på fritiden, ofta bara en dag i veckan eller
ännu mindre (se Figur 3). Hellebækskolen i Helsingør som vi har valt som jämförelse eftersom så många barn cyklade dit, ligger på bottennivå när det gäller cyklandet på fritiden. Denna skola skiljer sig signifikant just från den andra skolan i Helsingør, Tibberupsskolen, där barn cyklar genomsnittligt över två dagar i veckan till
sina aktiviteter. Föräldrars uppgifter bekräftar dock inte denna skillnad. Som man
kan se i Figur 4 uppger föräldrar relativt jämt genomsnittligen mellan en och två
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Fig. 2. Genomsnittligt antal veckodagar där barn enligt föräldrars uppgifter cyklar till
skolan, efter korrigering för olika svarsfrekvenser.
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Fig. 3. Genomsnittligt antal av dagar per vecka där barn enligt egna uppgifter cyklar
på fritiden, efter korrigering för olika svarsfrekvenser.
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Fig. 4. Genomsnittligt antal av dagar per vecka där barn enligt föräldrars uppgifter
cyklar på fritiden, efter korrigering för olika svarsfrekvenser.

dagar för cyklandet på fritiden. Kom ihåg att detta utgör en viss del av cyklandet, att
resa till aktiviteter, medan det mera sociala cyklande inte ingår i alla dessa och här
följande analyser.
Cyklandet till skolan och på fritiden. Jämförelsen mellan de första två och de sista två
figurerna i detta avsnitt har kanske väckt frågan om ett samband mellan cyklandet
till skolan och på fritiden. Om ett barn cyklar ofta till skolan, kan man då anta att
detta barn även cyklar mycket på fritiden? Sådana samband kan beräknas med korrelationskoefficient där 1 är ett perfekt, proportionerligt samband där man precis
kan beräkna exempelvis cykeldagar på fritid utifrån dagar som det cyklas till skolan.
Noll betyder inget samband alls och negativa värden innebär ett omvänt samband,
så att höga värden på en variabel går ihop med låga värden på den andra mätningen.
Ofta kallas korrelationerna mellan 0,10 och 0,23 för svaga samband, mellan 0,24
och 0,36 kallas för måttliga samband och högre värden än så för starka samband.
Föräldrars och barns uppgifter om cyklandet till skolan korrelerar med 0,66, vilket
innebär att uppgifterna stämmer väl överens. Gällande fritiden är korrelationen
0,37; det är alltså ett starkt samband mellan föräldrars och barns uppgifter, men
tydligen har föräldrar inte så bra kunskap om barns cyklande på fritiden, eller så har
barn svårt att bilda sig en uppfattning hur ofta de egentligen tar cykeln någonstans.
Uppgifterna måste alltså tas med en nypa salt. Cyklandet till skolan och på fritiden
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hänger måttligt samman enligt barns uppgifter (0,25) och likaså i föräldrars ögon
(0,32). Det verkar alltså finnas en viss tendens att barn som ofta cyklar till skolan
även cyklar något oftare än andra barn på fritiden.
Andelen av returnerade enkäter. Om det främst är cykelentusiaster som besvarar enkäten, så skulle cyklandet vara mera frekvent ju färre personer som svarat. I skolor där
så gott som samtliga barn och föräldrar besvarar enkäten skulle resultaten däremot
inte vara missvisande. Är det då så att skolor med högt deltagande ger bilden av
mindre cyklande? Eller är det kanske tvärtom eftersom skolor, som lyckas få fler
barn och föräldrar att svara, är bättre organiserade, har bättre relation med föräldrar
och kanske mera välutbildade och miljömedvetna föräldrar? Svaret på dessa frågor
är att andelen av returnerade föräldraenkäter inte hade någon betydelse alls. Det
finns alltså inte någonting som tyder på att våra resultat är förvridna på grund av ett
selektivt urval av föräldrar. Om det har varit förvridet, så har multiple imputationproceduren rättat till detta. Däremot finns en svag effekt hos barn: Ju fler barn
deltog i enkätundersökningen, desto mindre cyklade de till skolan (–0,12). Detta
skulle alltså möjligen tala för ett mera selektivt urval där färre barn deltog, eller för
att det finns verkliga skillnader mellan skolor som också påverkar antalet deltagare i
undersökningen.
Ålder och kön. Kanske något överraskande, men det fanns inte några könsskillnader i
resultaten, och inte heller ålder spelade någon roll. Bara enligt barns uppgifter och
gällande cyklandet till skolan fanns en liten effekt, nämligen att äldre barn cyklade
mindre till skolan än yngre (–0,11).
Praktiska omständigheter. Att ha tillgång till en fungerande cykel hade naturligtvis en
effekt, även om den inte är stor. Att den inte var större kan bero på att nästan samtliga barn hade cykel så att det inte fanns mycket variation på denna variabel. Mera
precist varierade sambandet mellan barnrapporterad cykelinnehav (0 = ingen cykel,
1 = kan låna cykel, 2 = egen cykel) och cyklandet mellan 0,09 och 0,18 och var
signifikant för barn- eller föräldrarapporterat cyklandet till skolan och för barnrapporterat cyklandet på fritiden. Tar man föräldrars uppgifter om cykelinnehav istället,
så blir sambanden lite svagare. I ungefär samma storleksordning korrelerade en
skala av cykelns fungerande (t.ex. om cykeln har fungerade ljus och fungerande
bromsar) med cyklandet, och åter igen var det barns uppgifter som visade något
starkare samband än föräldrars uppgifter. Att ha cykel och att den fungerar har alltså
visst samband med cyklandet, men i praktiken har nästan alla barn cykel, och om
den fungerar helt och hållet är tydligen inte helt avgörande för att man använder
den.
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Tidigare undersökningar har visat att när det finns bilar att tillgå, så förflyttar sig
barn inte på egen hand (Johansson, 2006; Timperio m.fl., 2004). Gäller detta även
specifikt för cyklandet? Vi frågade om det finns ingen (0), en (1) eller två eller flera
(2) bilar i hushållet. Denna variabel visade sig inte ha något samband med barns
cyklande, varken till skolan eller på fritiden.
Slutligen kan man tänka sig att avståndet till skolan kan spela en roll. Föräldrars
uppgifter om avståndet till skolan korrelerade svagt negativt med både barns och
föräldrars rapport om cyklandet till skolan (–0,14 respektive –0,12). Barn som bor
längre bort från skolan cyklar alltså till skolan i något mindre utsträckning. Inget
samband fanns dock gällande cyklandet på fritiden. Tar man inte föräldrars, utan
istället barns uppgifter om avståndet till skolan, så är resultaten nästintill identiska.
Attityder hos barn och föräldrar. Vi frågade barn efter för- och nackdelar av cyklandet.
Fördelar var till exempel att kunna cykla vart man vill, att det går fort och är gratis.
Nackdelarna handlade bland annat om att det är ansträngande att cykla, att man blir
blöt vid regn och att man kan skada sig. Barn som upplevde fördelar med att cykla,
cyklade oftare till skolan (0,21) och på fritiden (0,13) och även deras föräldrar angav
att barnen cyklade oftare till skolan (0,16). Dessa är alltså svaga samband. Nackdelar
hade också svaga samband med cyklandet, så att barn som bejakade dessa nackdelar
cyklade något mindre till skolan (–0,15) och på fritiden (-0,13).
Vi frågade också föräldrar efter för- och nackdelar, men på annat sätt. Fördelarna
handlade här om positiva effekter på barns utveckling, såsom att när barn cyklar lär
de sig att klara sig i trafiken och att ta ansvar för sig själva, kan träffa kamrater eller
förbättrar sin motorik. Föräldrar som upplevde dessa fördelar angav att deras barn
cyklade något oftare till skolan (0,19) och på fritid (0,13). Även barnen själva angav
lite mera frekvent cyklande till skolan om deras föräldrar upplevde dessa fördelar
(0,13). Nackdelar som föräldrar skulle skatta handlade om oro för att något farligt
skulle kunna inträffa när barnet cyklar, exempelvis att barnet ramlar, blir påkört eller
skrämt av någon annan person. Föräldrar med dessa rädslor angav att deras barn
cyklade mindre ofta till skolan (–0,21), och även barnen till rädda föräldrar angav att
de cyklade mindre ofta till skolan (–0,22).
Utöver dessa frågor om bristande trygghet frågade vi även efter den upplevda säkerheten. En rad frågor handlade om säkerhetsrisker på vägen till skolan såsom
hänsynslöst korsande bilar, saknande cykelvägar och cykelvägar som är för trånga
eller fullparkerade. Frågorna var lite olikt utformade för barn och för föräldrar, men
hade samma innehåll. Barns upplevda säkerhetsrisker hade inte något signifikant
samband med cyklandet, vilket möjligen skulle kunna tyda på att barn ännu inte har
erfarenhet nog att lägga märke på vad som är farligt, eller så cyklar de ändå. När
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föräldrar tyckte att vägen till skolan är farlig, så berättade barnen att de cyklade i
mindre utsträckning till skolan (–0,12). Skador som skett i verkligheten hade dock
inte någon effekt på cyklandet. En annan typ av fara är att cykeln kommer bort eller
blir skadad när den står vid skolan. Hur ofta barn och föräldrar tyckte att sådant
inträffade hade dock inte något samband med cyklandet, förutom ett oväntat samband att när barn tyckte att sådana skador sker frekvent, så uppgav föräldrar att
barnen cyklade mera på fritiden (0,12). En möjlig förklaring kan vara att barn som
bryr sig om skador som drabbar cyklar är mera intresserade, eftersom de använder
sin egen cykel i större utsträckning. Det huvudsakliga fyndet här är att det främst är
barns rapport om cyklandet som samvarierar med föräldrars rädslor och deras upplevda osäkerhet på skolvägen.
Detta leder till frågan om föräldrars direkta inflytande har någon effekt. Vi frågade
såväl barn som föräldrar huruvida de uttrycker oro i samband med cyklandet, om de
hellre vill skjutsa barnet någonstans eller om de tvärtom uppmuntrar barnet att ta
cykeln. Om föräldrar uttryckte sig negativt på dessa sätt, så cyklade barn i mindre
utsträckning. Detta resultat gäller oavsett om det är föräldrar eller barn som uppgav
dessa negativa föräldrabeteenden, oavsett vem som uppgav frekvensen av att ta
cykeln och oavsett om det gällde cyklandet till skolan eller på fritiden. Korrelationerna varierade mellan –0,12 och –0,36, alltså delvis måttliga samband, och de starkaste samband fanns i föräldrars rapporter om sina egna negativa beteenden och
barns cyklande.
Vi undersökte även föräldrars engagemang genom att fråga om barnet måste fråga
först innan det cyklar någonstans, om föräldrarna lär barnet trafikregler och så vidare. Detta engagemang hade inte något samband med hur ofta barn cyklar till
skolan eller på fritiden.
Förebilder. Både barn och föräldrar tillfrågades om hur ofta föräldrarna cyklar i olika
sammanhang och hur många av barnens kompisar brukar cykla. Om barn upplever
att deras föräldrar cyklar, så cyklar de själva, oavsett situation och om det är de
själva eller föräldrarna som rapporterar cyklandet (0,12–0,22). Föräldrars uppgifter
om hur ofta de cyklar visade däremot enbart ett samband, nämligen med barns
uppgifter om hur ofta de cyklar till skolan (0,13).
Cyklande kamrater hade också samband med de olika uppgifterna om barns cyklande, med undantag för föräldrars rapport om barns cyklande på fritiden. Båda
generationer angav att barnet cyklade mera frekvent till skolan, och barn angav även
att de cyklade oftare på fritiden, om många kamrater cyklade också (0,12–0,37). Det
största sambandet fanns i föräldrars uppgifter: Tyckte de att många kamrater cyklade, så tyckte de även att sitt barn cyklade ofta till skolan. Eftersom det kan vara
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tyckande mera än kunskap är det dock viktigt att notera att även barnen själva uppgav detta samband och att detta samband även visade sig när man frågade barn efter
cyklandet och föräldrar efter kompisar eller tvärtom.

Sammanfattning. Stora skillnader visade sig mellan skolorna, när det gäller hur ofta
barn cyklar till respektive skola. Dessa skillnader generaliserades inte till fritiden,
skolorna skiljde sig alltså inte på samma sätt, även om barn som ofta cyklar till skolan också ofta cyklar på fritiden. Ålder hade bara en liten effekt så att barn som är
äldre cyklar lite mindre till skolan. Barn utan fungerande cykel cyklar naturligtvis i
mindre utsträckning, och här är det främst barns egna uppgifter om cykelns skick
som gäller. Barn som bor längre bort från skolan tar cykeln dit i mindre utsträckning, men det har inte någon betydelse för cyklandet på fritiden. Attityder och förebilder visade de starkaste samband med barns cyklande. Ser barn och föräldrar
fördelar med att cykla och lite nackdelar, så cyklar barnen oftare. Särskild betydelse
har också föräldrars upplevda brister i säkerhet på cykelvägen, deras rädsla och
uttryckta oro för sina barn, som då avstår från att använda cykeln. Även brist på
förebilder, antingen det är kamrater eller föräldrar, är relaterad till att barn inte cyklar.

Att förutsäga cyklandet utifrån flera faktorer
Det kan kännas otillfredsställande att de flesta samband som vi har beskrivit i förra
avsnittet är små och bara ett fåtal måttligt stora. Är de då värda någonting? Denna
fråga låter rimlig, men om ett beteende, i detta fall cyklande, har många faktorer
som spelar in, så är det rent statistiskt inte möjligt att hitta många starka samband.
Ändå är den frågan berättigad när det gäller hur man bäst skulle kunna förutsäga
vilka barn cyklar. Man kan faktiskt göra en formel och kan då se vilka variabler i
denna formel som har störst betydelse och till vilken grad man egentligen kan förutsäga barns cyklande. De variabler som har den största betydelsen är möjligen att
bearbeta i exempelvis kampanjer för att försöka påverka cyklandet.
Genom så kallade kovariansanalyser beräknade vi formler för barns cyklande till
skolan och på fritiden. Variabler som ingick i denna förutsägelse var teoretiskt viktiga eller hade visat sig betydelsefulla i de ovan beskrivna analyserna: barns skola,
kön, årskurs, andelar av barns och föräldrars returnerade enkäter, cykelinnehav och
cykelns skick (båda barnrapporterade), avstånd till skolan (föräldrars uppgifter),
föräldrars uppgifter om risker på cykelvägen, barns uppgifter om skador vid skolan,
såväl barns som föräldrars uppgifter om för- och nackdelar med cyklandet, föräldrars rädsla och deras negativa beteenden gällande cyklandet, och slutligen barns
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rapport om huruvida föräldrar och kompisar cyklar och således kan tjäna som förebilder.
Tabell 7 sammanställer resultaten. Man kan till exempel avläsa att för varje år som
barnen är äldre anger föräldrar 0,22 fler dagar där barnet cyklar till skolan. Eller man
kan se att med varje 10 % ökning på andelen returnerade barnenkäter, så rapporterar barn att de cyklar 0,21 dagar mindre till skolan. Eller så cyklar ett barn vars föräldrar nästan alltid cyklar på fritiden och nästan dagligen till arbete 3 x 0,31 = 0,93
dagar oftare till skolan än ett barn vars föräldrar aldrig cyklar. Tabellen visar att den
mest övergripande skillnaden är om barnen själva ser fördelar med att cykla och
huruvida föräldrar cyklar och således utgör en förebild på cyklandet. Gällande barns
uppgifter om hur ofta de cyklar till skolan har även tillgång till en cykel och cyklande
kamrater betydelse. Bor barnet längre bort från skolan, så tycker föräldrar att barnet
cyklar mindre ofta till skolan och även mindre ofta på fritiden. Föräldrar som själva
tycker att de avstyr barns cyklande genom sitt beteende rapporterar att barnen faktiskt cyklar i mindre utsträckning.
Om man tittar närmare på Tabell 7 så ser man att skillnaderna mellan skolorna är i
stort sett desamma som i Figur 1, men lite mindre utpräglade. Det är ett rimligt

Tabell 7
Översikt över variabler som förutsäger vilka barn som cyklar hur många dagar i veckan
Variabel
… som innebär följande skillnad på antal
Skillnad på
dagar som ett barn cyklar
denna variabel…
till skolan, enligt
på fritiden, enligt
barn
föräldrar
barn
föräldrar
Årskurs
1 år
0,22
Andel returnerade 10 %
–0,21
barnenkäter
0,42
Cykelinnehav, enl. 1 steg på skalan
barn
0 (ingen), 1 (kan
låna), 2 (har
cykel)
–0,35
–0,16
Avstånd till skolan 1 steg på skalan
< 1 km, 1-3 km,
3-6 km, > 6 km
0,29
1 steg på skalan
Skadade/stulna
0 (sällan/inte), 1
cykel vid sko(ibland), 2 (ofta)
lan, enl. barn
Tabellen fortsätter på nästa sida.
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Tabell 7 (fortsättning)
Variabel
Skillnad på
denna variabel…

Fördelar med att
cykla, enligt
barn

Föräldrars negativa beteenden,
enligt föräldrar

Cyklande föräldrar, enl. barn

Cyklande kamrater, enl. barn

Skolor
Laröds skola
Norretullskolan
Slättängsskolan
Lerbäckskolan
Bergaskolan
Blankebäcks–
skolan
Johannesskolan
Nya Stenkulaskolan
Karl Johanskolan
Tibberupskolen

1 steg på skala 0
(håller inte med),
1 (håller delvis
med), 2 (håller
helt med)
1 steg på skala
från 0 (stämmer
inte alls) till 4
(stämmer helt
och hållet)
1 steg på skalan
0 (nej), 1 (sällan),
2 (ofta), 3 (nästan alltid/nästan
varje dag)
1 steg på skalan
0 (ingen), 1
(några), 2
(många), 3 (nästan alla)
att barnet går till
respektive skola,
jämfört med ett
barn på Hellebækskolen

… som innebär följande skillnad på antal
dagar som ett barn cyklar
till skolan, enligt
på fritiden, enligt
barn
föräldrar
barn
föräldrar
0,64
0,60
0,33

–0,37

0,31

–0,34

0,25

0,20

–1,64
–1,06
–1,44
–1,25
–2,05
–1,99

–1,05
–0,95
–1,50
–1,99

1,32

–1,32
–1,78

–1,26
–1,52

0,21

–1,70
1,11
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resultat eftersom kamrater som förebild spelar en roll, och om barn i snitt cyklar
mindre till en viss skola, så finns såklart färre kamrater som de kan se komma cyklandes till skolan. Kamraters roll som förebild förklarar alltså en del av skillnaderna
mellan skolorna så att skolans effekt inte är lika stor i Tabell 7, jämfört med Figur 1.
Det finns dock två undantag, Laröds skola och Lerbäckskolan skiljer sig mera från
Hellebækskolen gällande cyklandet till skolan i Tabell 7 än i Figur 1. För Laröds
skola är det svårt att hitta orsaken bland de många variabler som är med i denna
omfattande beräkning, men för Lerbäckskolan i Lund finns två tydliga anledningar:
Barn på denna skola rapporterar att deras föräldrar cyklar ovanligt mycket, och de
ser själva många fördelar i att cykla. Dessa två faktorer ger ett lyft åt det egna cyklandet. Hade dessa barn haft genomsnittligt cyklande föräldrar och genomsnittliga
attityder till cyklandet, så hade denna skola legat efter Hellebækskolen i större utsträckning (men hade fortfarande legat bra till jämfört med vissa andra skolor i
Kristianstad eller Malmö), och detta är vad Tabell 7 visar. Att skillnaderna mellan
skolorna enligt Figurer 1-3 till största delen återfinns i denna tabell talar dessutom
för att dessa skillnader huvudsakligen inte har att göra med vad som har undersökts
närmare i denna enkät. Mest sannolikt är det särskilda lokala förhållanden som ansvarar för dessa skillnader mellan skolor.
På liknande sätt som de ökade skillnaderna mellan Lerbäck- och Hellebækskolen
kan man även förklara varför föräldrar anger att deras barn cyklar oftare till skolan
när de blir äldre, fastän det inte fanns en sådan åldersskillnad i förra avsnittet. När
barn blir äldre, har de ofta längre till skolan, de ser mindre fördelar med att cykla
(när kanske moped börjar bli ett attraktivt alternativ) och de anger även att deras
föräldrar cyklar i mindre utsträckning. Allt detta sammanhänger med mindre cyklande till skolan. Att det nu enligt Tabell 7 även finns en ålderseffekt så att äldre
barn cyklar oftare till skolan gör att positiva och negativa effekter upphäver varandra, vilket leder till nollresultatet i förra avsnittet. Denna analys möjliggör alltså att
urskilja motstridiga effekter som man inte kan se när man bara tittar på parvisa
samband mellan variabler.
Tyvärr går det inte att på liknande vis hitta någon förklaring varför avståndet till
skolan även har en effekt på cyklandet på fritiden – i föräldrars ögon – vilket inte
heller har funnits i förra avsnittet. Troligen beror det på många övriga variabler i
denna beräkning som var för sig inte har visat sig statistiskt betydelsefulla. Resultatet
att barn som bor längre bort från skolan även cyklar mindre på fritiden bör alltså
inte tolkas eftersom man inte vet hur detta resultat har kommit till.

Sammanfattning. Även analyser där alla väsentliga variabler ingår samtidigt så att deras
individuella effekter kan testas oberoende av varandra tyder på tydliga skillnader
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mellan skolor. Anledningarna till att barn cyklar mera till vissa skolor än till andra
ligger alltså uppenbarligen till stor del utanför de faktorerna som har undersökts i
denna enkät. Viktiga faktorer för barns cyklande är föräldrar som förebilder och
barns upplevda fördelar med att cykla. När det gäller cyklandet till skolan tillkommer cyklande kamrater som förebilder och att ha tillgång till en cykel. Från föräldrars synvinkel spelar även avståndet till skolan en roll och huruvida de yttrar sig
negativt till barns cyklande. Ur föräldrars uppgifter framgår även att barn cyklar
oftare till skolan när de blir äldre. Att detta inte har visat sig i analyser som har redogjorts för tidigare i texten, beror på att åldersskillnaden vägs upp genom att äldre
barn bor längre bort från skolan och ser mindre fördelar med att cykla. Även om
cyklandet förutsägs genom alla dessa variabler är det viktigt att komma ihåg att det
inte är en orsaksanalys: Det kan vara så att upplevda fördelar med att cykla gör att
barn bestämmer sig för att cykla, men det kan också vara tvärtom – att barn som
inte cyklar tycker att det inte skulle vara lönt att göra det. Det är alltså rimligt, men
inte säkert att en kampanj som syftar mot attitydförändringar skulle öka barns cyklande.

Hittills har vi undersökt det antal dagar som barn genomsnittligen cyklar till skolan
eller på fritiden. En annan fråga kan vara vilka barn cyklar över huvud taget, alltså
att urskilja de barn som cyklar någon gång från dem som inte alls cyklar. Är det
samma variabler som spelar en roll för hur ofta barn cyklar, eller finns särskilda
faktorer som avgör om ett barn cyklar alls?
Vi gjorde en liknande beräkning som innan, med fokus på om barn cyklade över
huvud taget. Denna beräkning (s.k. multipel logistisk regressionsanalys) tillät en
förbättring, nämligen att skilja mera precis mellan barn som inte har tillgång till
cykel, som kan låna en cykel och som har en egen cykel. För att börja med cyklandet
till skolan, enligt barns egna uppgifter, så visar Figur 5 andelen av barn som cyklar
över huvud taget. Denna figur gäller vid genomsnittliga antal pojkar och flickor,
genomsnittligt cykelinnehav och genomsnittliga värden på alla övriga variabler.
Procentandelen varierar från 37 % (Nya Stenkulaskolan) till 90 % (Kungshögsskolan) och liknar mycket den redan bekanta Figuren 1 för antal cykeldagar i veckan.
Förutom Bergaskolan, som är mycket liten, skiljer sig alla skolor från vänster till och
med Norretullskolan samt Lerbäckskolan statistiskt signifikant från Hellebækskolen.
Tabell 8 visar övriga resultat av samma analys och av liknande analyser för de övriga
uppgifterna om barns cyklande. För första gången dyker det upp en könsskillnad, så
att flera pojkar än flickor anger att de cyklar till skolan. Avståndet till skolan visar sig
vara betydelsefullt även när barn själva rapporterar sitt cyklande till skolan, och inte
enbart enligt föräldrars rapport som i Tabell 7. Även skillnader mellan skolorna
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Fig. 5. Andel barn som enligt egna uppgifter cyklar till skolan någon gång i veckan.
Analysen är justerad så att den motsvarar genomsnittliga värden på samtliga variabler förutom skola.

visar sig på mera likartat sätt i barns och förälders rapport. Till exempel stämmer
barns och föräldrars uppgifter överens i att en särskilt stor andel av barn på Blankebäcksskolan cyklar på fritiden. Man skulle vilja veta vad Blankebäcksskolan har gjort
för att åstadkomma denna framgång. Det är över dubbelt så många barn på denna
skola som cyklar på fritiden än som cyklar till denna skola! Denna analys som inte
längre differentierar så mycket, men helt enkelt skiljer mellan barn som cyklar och
sådana som inte cyklar, har inte så många statistiskt betydelsefulla effekter som den
föregående analysen. Men effekten att föräldrars egna upplevda negativa beteenden
sammanhänger med om föräldrar tror att deras barn cyklar, den finns kvar. Även att
föräldrars cyklande har genomgripande effekt på barns cyklande visar sig på nytt i
denna analys.
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Tabell 8 Översikt över variabler som förutsäger hur många procent av barnen cyklar över huvud
taget
Variabel

Årskurs
Kön
Avstånd till skolan

Fördelar med att
cykla, enligt
barn
Föräldrars negativa beteenden,
enligt föräldrar
Cyklande föräldrar, enligt barn

Jämförelse
som visas till
höger
+ 1 år|genomsnitt|– 1 år
Pojkar|Flickor
+ 1 stega|
genomsnitt|
– 1 steg
+ 1 steg|
genomsnitt|
– 1 steg
+ 1 steg|
genomsnitt|
– 1 steg
+ 1 steg|
genomsnitt|
– 1 steg
respektive
skola|Hellebækskolen

Till skolan, enligt
barn

föräldrar

På fritiden, enligt
barn

föräldrar

73|65|56
64|53
51|59|67

53|65|76

50|60|69

56|65|73

44|60|74

73|59|43

68|59|49

71|65|58

54|45|36

Skolor
Norretullsko61|88
60|89
lan
Slättängsskolan
41|88
63|89
Lerbäckskolan
62|88
Bergaskolan
62|89
Blankebäcks41|88
37|89
84|41
skolan
Johannessko43|88
52|89
lan
Nya Stenkula37|88
42|89
skolan
Karl Johan50|88
33|89
skolan
Not. aMed ”steg” menas steg på respektive skala, se Tabell 7 för detaljer.

93|64

Sammanfattning. En analys som urskiljer vilka barn som cyklar över huvud taget
kommer fram till liknande resultat som tidigare, förutom att det är något färre faktorer som är statistiskt betydelsefulla. Det kvarstår dock (och framgår faktiskt lite
mera systematiskt) stora skillnader mellan skolorna. Barn som bor närmare till sko-
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lan cyklar till större andel. Fler pojkar än flickor cyklar till skolan. Barn som tycker
att cyklandet har fördelar tillhör oftare dem som cyklar till skolan. Föräldrar som
upplever att de uttrycker sig negativt angående sina barns cyklande rapporterar ofta
att dessa inte cyklar. Slutligen visar sig åter igen att barn vars föräldrar cyklar, också
cyklar till större del.

Kompletterande analyser
När vi tittade på enskilda variabler i samband med cyklandet visade det sig att föräldrars oro och negativa beteenden angående barns cyklande var kopplade med att
barnen cyklade i mindre utsträckning. När vi tittade på alla dessa faktorer tillsammans var det dock enbart föräldrars självrapporterade negativa beteenden som hade
samband med deras rapport om barns cyklande. Däremot framgick föräldrars betydelse som förebild tydligt i samtliga analyser. Därför vill vi titta närmare på sambandet emellan dessa attityder, hur barn upplever dem och föräldrars cyklande. Kan det
vara så att rädda föräldrar cyklar mindre, vilket skulle kunna förklara varför föräldrars rädsla inte längre gör skillnad i resultaten så fort som man tar hänsyn till om
föräldrar själva cyklar? Ja, så är det faktiskt. Inte alla tänkbara samband visar sig,
men som Tabell 9 redovisar, är det faktiskt de föräldrar som är mera rädda som inte
cyklar så ofta. Rädsla och upplevd bristande säkerhet på vägen till skola hänger
ihop, likaså rädsla och negativa beteenden. Slutligen uppvisar de föräldrar som cyklar mindre mera negativa beteenden. Sammantaget kan effekten av föräldrars rädsla
på att deras barn sällan cyklar till skolan (enligt föräldrars rapport) förklaras genom
att rädda föräldrar uttrycker sig negativt gentemot sina barn. Likaså kan sambandet
mellan negativa föräldrabeteenden (barnrapporterat) på barns cyklande till skolan
(barn- och föräldrarapport) och på fritiden (barnrapport) delvis förklaras genom att
föräldrar som visar sådana beteenden cyklar mera sällan. Hur den orsakskedjan
precis går till, om det är cykelovana föräldrar som inte utgör goda förebilder och
som yttrar sig ångestfyllt, eller om rädda föräldrar yttrar sig negativt till barns cyklande och även cyklar sällan själva, det kan denna undersökning inte besvara. Klart
är dock att dessa känslor och beteenden hänger ihop och att det är föräldrars förebild som är viktig enligt barns rapport, medan föräldrars rapport visar samband
medan negativa yttranden och att barnen cyklar sällan.
De sista analyserna ska handla om samband mellan olika färdmedel. En fråga är om
föräldrar cyklar mera om de inte har någon bil. Man kan tänka sig att särskilt miljömedvetna föräldrar inte har någon bil, eller så är cykeln det tillgängliga färdsättet om
man inte har någon bil. Men man kan även tänka sig att en grupp som inte har tillgång till bil inte heller köper sig en cykel, kanske ifall denna grupp har svag ekonomi. Svaret är att det finns en liten korrelation mellan bilinnehav (0 = ingen bil, 1
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Tabell 9
Korrelationer mellan föräldrars cyklande, upplevda brister i säkerhet på cykelvägen, rädsla och
negativa beteenden angående barns cyklande
1.
2.
3.
4.
5.
1. Föräldrars cyklande, föräldrars
rapport
0,50***
2. Förälders cyklande, barnrapport
–0,08
–0,01
3. Bristande säkerhet, enligt föräldrar
4. Föräldrars rädsla
–0,19**
–0,08
0,24**
–0,01
–0,10
0,03
0,25*
5. Föräldrars negativa beteenden,
föräldrars rapport
–0,13*
–0,14***
0,05
0,39***
0,32***
6. Föräldrars negativa beteenden,
barnrapport
Not. Ju flera stjärnor, desto mindre sannolikt skulle sådana resultat finnas om det faktiskt inte
fanns något samband i befolkningen. Med andra ord, ju flera stjärnor desto mera kan man
sluta sig till att dessa samband verkligen finns.

= en bil, 2 = två eller flera bilar) och att föräldrar bara sällan använder sin cykel.
Men om vi delar variablerna för att se om föräldrar helt utan bil antingen cyklar eller
inte cyklar alls, så försvinner sambandet. Det är alltså antagligen mera en fråga om
att cykla mera eller mindre i samband med antal bilar som finns i hushållet, och
även där är sambandet inte starkt.
Hur är det då med barnen? Om de inte eller sällan cyklar, tar de sig i så fall till sina
fritidsaktiviteter på annat sätt, eller stannar de hemma? Resultaten visar att barn som
cyklar flera dagar till fritidsaktiviteter också oftare går till aktiviteter (0,25) och även
tar buss lite oftare (0,10). Dessa samband visar sig i barns rapporter, och även när
föräldrar berättar om sina barns sätt att ta sig till fritidsaktiviteter gäller samma sak,
det vill säga att barn som ofta cyklar även går till fritidsaktiviteter (0,22). Dessa resultat talar emot att barn skulle använda sig av andra färdsätt ifall de inte cyklar så
ofta. Snarare verkar de vara mindre aktiva utomhus. Detta resultat visar sig även när
man statistiskt tar hänsyn för barns ålder. Det gäller alltså oberoende av mognad.
Även om man naturligtvis inte vet om barn som inte cyklar någonstans kanske inte
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ens känner behov att förflytta sig, så visar resultaten alltså att cyklandet är väsentligt
för att nå mål, eftersom barn inte tar andra färdsätt istället om de inte cyklar så ofta.

Slutsatser
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Det är naturligt att spontant tänka sig att cyklande i första hand handlar om transport. Resultatet av denna undersökning visar istället på cykling som ett mycket socialt fenomen. Föräldrarnas eget cyklande och deras attityder till cyklande, cykelmiljön
och säkerhet vid cyklande och så vidare har en mycket tydlig relation till barnens
cyklande. En studie av den här genomförda typen anger inte orsaksriktning, men
det är rimligt att anta att det är föräldrarnas synsätt som påverkar barnens cyklande,
snarare än tvärtom.
Även hur mycket kamrater i barnens omgivning cyklade hade ett inflytande på det
individuella barnets cyklande. Äldre barn visade sig cykla till skola mindre än yngre.
Ser man till olika inflytanden i sammanhanget var effekten den omvända och det var
de äldre som cyklade mera, men effekten vägdes upp genom att avstånden till skolor
ökar när barnen ska gå i högstadiet, vilket minskar benägenheten att använda cykeln
för att ta sig till skolan.
Föräldrarna uppfattar cykelmiljön som mycket mera riskabel än vad barnen gör.
Kanske är detta ett sätt att visa sin omsorg om barnet snarare än ett faktiskt konstaterande. För att avgöra detta krävs egentligen att man går ut till berörda skolor
och ser hur miljön ser ut i praktiken, vilket vi inte har resurser att göra inom ramen
för denna undersökning.
För att påverka barn att cykla mer verkar det mest fruktbart att göra detta utifrån
den sociala aspekten. Det första är att få föräldrarna att cykla. Föräldrars förebild
hade de mest genomgripande sambanden med barns cyklande i hela undersökningen. Eftersom föräldrars cyklande var relaterat till deras attityder är det säkert
viktigt att påverka föräldrarna till en mera positiv syn på detta för att öka deras
cyklande. Man borde också bemöta och minska deras farhågor om risker på cykelvägen. Om det finns tydliga riskområden på cykelvägarna, måste dessa givetvis
åtgärdas. Föräldrarna behöver få information om cykelmiljön i skolans närområden,
så att särskilt de som inte cyklar själva har en realistisk bild av förhållandena och
också en möjlighet att påtala för ansvariga om de tycker att säkerheten brister på
vissa ställen. Att föräldrars åsikter ges utrymme bör vara ett sätt att få en livaktig
diskussion och ett större engagemang hos dessa. Om man kan stimulera till trevliga
aktiviteter där föräldrar och barn får en anledning att cykla tillsammans, är detta ett
sätt att främja en positiv syn på cyklande, ett positivt inflytande och ett tillfälle för
cykelfostran från föräldrar till barn. Man kan till exempel tänka sig tävlingar, orientering eller utflykter för barn-föräldrapar.
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Skolan kan göra insatser för barns cyklande. Det finns stora skillnader mellan skolor
som inte har kunnat förklaras genom de mångfaldiga variabler som vi har undersökt. Att organisera samtal mellan skolors representanter kan vara ett sätt att lära
från varandra vilka projekt och satsningar har haft effekter. Det är svårt att säga om
mer positiv syn leder till mer cyklande, eller om mer cyklande leder till mer positiv
syn. Sannolikt gäller både och. Därför vore det fruktbart om skolor ville göra mer
cyklande aktiviteter. Cyklande ingår inte särskilt mycket i skolans idrottsundervisning, men med lämplig inspiration från exempelvis kommuner skulle det kunna
göra det. De allra flesta barn i denna studie hade tillgång till en cykel. Ändå bör
kanske skolor ha några lånecyklar (och i varje fall i Sverige också lånehjälmar), så att
man inte behöver utesluta något barn från cykelaktiviteter om de skulle sakna cykel
eller deras cykel för tillfället är trasig.
Det är bra att barnen överlag i undersökningen känner sig bekanta med cykelregler.
Men här hänger det återigen på föräldrarna. Eftersom de flesta barn uppger att de
lärt sig regler av föräldrarna, följer det att barn till föräldrar som inte cyklar får svårt
att få kunskap om regler för cyklande. Dessutom är det svårt att veta om barnen får
uppdaterad kunskap om hur man cyklar i olika typer av situationer som blir aktuella
allt eftersom de blir äldre. Det är därför värt att satsa på att upplysa via skolan om
cykelregler och cykelvett – och inte minst om att det kan vara viktigt att följa reglerna. Detta helst i kombination med att man också gör cykelaktiviteter, så att man
tränar cykelbeteendet i praktiken. Förutom att vänja sig vid trafikregler kan särskilt
yngre barn behöva öva sig i att behärska cykeln som en förutsättning för att följa
reglerna. Till exempel observerade Briem m.fl. (2004) att barn inte använde bromsarna effektivt, att de körde oavsiktligt mot rött efter att de hade underskattat sin
hastighet eller att de hade tittat på trafikljuset för tidigt och inte observerat att det
hade bytt färg sedan.
Det är intresseväckande att barns cyklande hänger så mycket samman med föräldrarnas engagemang, vanor och attityder. Vissa barn får cyklandet så att säga med
modersmjölken, och andra inte alls, även om de flesta ändå har en cykel. Resultaten
väcker tanken att satsa i synnerhet på att ändra föräldrars attityder och öka deras
cyklande, för att på så vis indirekt främja barns cyklande. Men eftersom en del föräldrar inte är mottagliga för sådana insatser kan det finnas skäl att försöka påverka
barns möjligheter och vilja att cykla även genom insatser utanför familjen för att nå
de barn som inte har cyklandet i någon större utsträckning från hemmet. Det sociala
och positiva med cyklande kan föras fram genom olika typer av aktiviteter i kamratgruppen. Det finns ingångar både från kommuners, organisationers samt skolans
sida.
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