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Att åka buss är oftast inte ett val när barn ska ta sig till och från olika aktiviteter. Projektet visar hur
det går att förändra både busslinjenäten och inställningen hos föräldrar och bussförare så att
kollektivtrafiken på allvar kan bli ett alternativ till dagens bilresor. Barn blir ofta skjutsade i bil till och
från olika fritidsaktiviteter. Även om buss borde kunna vara ett bra alternativ visar statistik att få barn
åker med bussen, delvis för att linjenäten oftast inte är anpassade för det behovet. Ridhus,
golfklubbar, fotbollsplaner och andra fritidsanläggningar ligger ofta utanför tätorterna. Barn och
föräldrar tänker inte heller på bussen som ett alternativ. 

Detta innebär att barnen i många fall blir beroende av att föräldrar har tillgång till bil, med de
begränsningar som det kan ha för barn till föräldrar utan möjlighet att skjutsa. Det innebär också att
många barn saknar erfarenhet av att kollektivtrafik kan vara ett alternativ för dem. 



 

2. Hittills utgivna publikationer, kan även redovisas i separat bilaga

(max 5000 tecken)

 

3. Annan resultat- och kunskapsförmedling (max 5000 tecken)

Fritidsbussen i Lund är ett exempel på busstrafik bara för barn på barns villkor. Fritidsbussen
trafikerade ridning, fotboll och scouter under två terminer (ht 2010 vt 2011) med en tidtabell
anpassad efter verksamheterna. Trafiken skedde med ett mindre fordon så att verksamheterna kunde
angöras nära entréer, föraren var i regel samma person och anmälan via hemsidan var ett krav.
Busstrafiken var avgiftsfri. 

Efter en trög start kom ett resande igång. Information och kommunikation mellan föreningarna,
organisatörerna och föräldrarna var avgörande för att få igång ett resande men det var också här
svårigheterna låg eftersom kanaler saknades. När Fritidsbussen var etablerad var intresset stort,
framför allt från barnen. 
Föreningarna var positiva till busstransporten men hade inget direkt intresse i att driva den. Det var
föräldrarna (och barnen) som visade att Fritidsbussen fyllde en viktig funktion. Så viktig att
föräldrakollektivet var berett att betala för en fortsättning, främst under vinterhalvåret. Fritidsbussen
återupptog trafikeringen under senhösten 2011, då mot betalning från föräldrarna motsvarande 16%
av totalkostnaden för trafikeringen.
Utvärderingen visade att barnen främst uppskattade att Fritidsbussen trafikerade på tider som
passade och att bussen stannade nära verksamheterna. Övriga aspekter av utformningen som
betonade trygghet och säkerhet (liten buss, samma chaufför och kända barn t ex) var enligt barnen
inte lika viktiga. För föräldrarnas del verkar trygghetsaspekterna vara viktigare än för barnen, även om
de ansåg att tillgängligheten var viktigast. Utformningen av Fritidsbussen gör att de vågar låta sina
barn åka buss utan vuxet sällskap tidigare än med ordinarie busstrafik. För nästan hälften av barnen
var Fritidsbussen deras första erfarenhet av att åka buss regelbundet.
Fritidsbussens idé kan vidareutvecklas och ge barn som resenärsgrupp ökad tillgänglighet på samma
villkor som övrig trafik. Befintliga linjer (servicelinjerna t ex) kan ändra linjesträckning under
eftermiddagstimmarna och angöra fritidsanläggningar i närheten. Försöket med Fritidsbussen har
visat att barn och föräldrar efterfrågar denna typ av busstransport.

I ett delprojekt har Camilla Siotis vid Högskolan Kristianstad fokuserat på bussförarna och gjort en
enkätundersökning för att öka kunskapen om hur de ser på barn som resenärer, liksom på sin egen
syn på sitt arbete samt trivsel och relationer i arbetet.
Genom att öka förarnas kunskaper om barns och ungas särskilda förutsättningar som
busspassagerare kan de lättare förstå och hantera situationer som kan dyka upp. En viktig del i det är
en positiv attityd till sig själv och en god självkänsla hos förarna. De behöver också förstå att de har
en roll i att skola in barn till bra passagerare och att skapa trygghet genom att uppmärksamma, hjälpa
och skydda barnen om det behövs.
Med större kunskap om barn och unga kan förarna bidra till en bättre attityd till buss som
transportmedel. Ett utbildningsmaterial för bussförare om barns speciella behov har tagits fram och
ger stöd kring barns och ungas bussåkande, bland annat ett bra bemötande, hur barn upplever
motivation och trygghet samt föräldrars och förares roll för resandet.

Fritidsbussen kommer att ges ut som en bulletin på LTH i maj med samma innehåll som bilaga 7 och
8 här.

Fritidsbussrapporten förmedlas till alla berörda. Undervisningsmaterialet riktat mot förare ska



 

4. Slutredovisning i enlighet med särskilda villkor. (Samfinansiärers och samarbetspartners

ekonomiska insatser redovisas nedan i "Samfinansiering enligt villkor".) (max 5000 tecken)

 

5. Ekonomisk slutredovisning av VINNOVAs bidrag *

VINNOVAs bidrag totalt:

Total medelsförbrukning:

Återstår: 0

Därav förvaltnings- och lokalkostnadspåslag:

Andra administrativa påslag:

 

Överskott skall återbetalas till VINNOVA, postgiro 78 80 62-8 med angivande av diarienr på talongen.

 

122.000

Summa 122.000 0 122.000
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laddas upp. Klicka på knappen "överför fil" så laddas dokumentet upp till VINNOVAs server (det kan ta en liten

stund). 

Max storlek för en bilaga är 10 mb.
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När du laddar upp Pdf eller wordfiler är det viktigt att de inte är låsta eller
lösenordsskyddade.
Kravet på olåsta filer beror på att rapporten och alla uppladdade bilagor automatiskt slås
ihop till ett dokument. Detta fungerar inte då låsta filer laddats upp.
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Barn och ungdom som busspassagerare 
 

Bakgrund 
 
Den här texten är avsedd som en utgångspunkt när det gäller barns och ungdomars resande 
med buss och om dessa som busspassagerare. Den vänder sig i första hand till ansvariga 
personer hos bussoperatörsföretag. Texten ska ge en uppfattning om barns bussresande idag, 
och hur buss fungerar för barns speciella behov och förutsättningar. Barns och ungas 
utveckling tas upp för att visa vad som kan vara svårt för dessa grupper eller för förare när det 
gäller dessa grupper. Det ges också vissa förslag när det gäller bemötande och saker att tänka 
på när det gäller barn och unga.  
 
Texten är en del i ett forskningsprojekt 1om barn och kollektivtrafik, som finansieras av 
VINNOVA. Som en del av förberedelserna för denna text har bussförare intervjuats om sina 
erfarenheter om barn, ungdomar och bussförararbetet i allmänhet. Vid intervjuerna var det 
mest slående att förarna inte betraktade barn som något problem på bussen. De hade heller 
inga tankar om att bussresan kunde innebära ett problem för barn, att dessa på något sätt 
behövde lära sig något för att genomföra en resa med buss, att barnen har en väg till och från 
bussen eller att förarna själva kunde bidra på något särskilt sätt till barnets resa eller 
”inskolning” till busspassagerare.  
 
Det gäller alltså att uppmärksamma barnet som busspassagerare, och barnet som kund till 
kollektivtrafiken. Vissa barn får lära sig att åka buss självständigt vid en tidigare ålder än 
andra, eftersom detta varit ett sätt för barnets familj att hantera transportproblem på. Vi vet 
alltså att barn kan åka buss själva från i varje fall mellanstadieåldern. Men vuxna behöver 
stötta dem i resandet. De behöver hjälp att förstå hur man bär sig åt med olika delar av resan 
och både barnen och deras föräldrar behöver veta att resan sker så tryggt som möjligt. Det 
behöver vara självklart att det finns hjälp att få för barnet om något skulle gå fel. Trygg resa 
för barn kräver att man tänker på vad barn klarar och behöver från entreprenörens, 
operatörens och den enskilde förarens sida. 
 

Inledning 
 
För att ett barn ska resa med buss och också kunna göra det på ett säkert sätt behöver man ta 
hänsyn till: 
 

• Barnets faktiska förmågor och kompetens 
• Barnets egen uppfattning om sina förmågor och kompetens 
• Föräldrarnas uppfattning om sitt barns förmågor 
• Föräldrarnas attityder till a) kollektivtrafik och b) självständigt resande för sina barn 

allmänt sett 
• De faktiska krav som användningen av kollektivtrafik ställer för varje enskild resa. 

 
Att kunna åka själv ger barnet en självständighet när det gäller ex vis att ta sig till sina 
aktiviteter. Det blir också möjligt att undvika mycket bilskjutsande som är negativt för miljön 
och arbetskrävande för familjer. Det finns många skäl att önska att transporter sker mer 
kollektivt än individuellt. Barnen är en del av kollektivtrafikens kunder, och genom att 
engagera sig i dem och deras resande får man bra framtida kunder med en positiv attityd till 

                                                 
1 Barn och unga i kollektivtrafiken. Johansson, S. & Siotis, C. 
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kollektivtrafik, till bussen och till föraren. En förutsättning är att man har ett genomtänkt 
bemötande av denna unga kundgrupp. 
 
Som operatör kan man ta till sig vissa eller alla delar av denna genomgång. Texten är tänkt att 
vara utgångspunkt för interna diskussioner eller intern utbildning. Den är alltså inte avsedd 
som en renodlat vetenskaplig text. Olika fokus som tas upp i texten kan vara aktuella i olika 
sammanhang.  
 
För att hjälpa operatören att använda materialet finns en PowerPoint-genomgång av viktiga 
punkter från texten. Man kan använda hela PowerPoint-presentationen eller delar av den, och 
man kan komplettera med egna bilder. För att ha bakgrunden och sammanhangen klara för sig 
behöver den som använder genomgången ha läst denna text. Det går också bra att kontakta 
mig om man har synpunkter eller behöver få tydligare förklaringar. 
 
Texten är författad av: 
Camilla Siotis 
Högskolan Kristianstad 
Kontakt: camilla.siotis@hkr.se 

 
 

Bakgrund 
 
Barn i alla åldrar utgör en del av kollektivtrafikens resenärer. En del är passagerare redan i 
liggvagnsåldern. Under de första åren är de givetvis helt beroende av att följa med en förälder 
eller annan vuxen. Det lilla barnets kontakt med och erfarenheten av att åka buss blir alltså 
helt beroende av föräldrarna eller andra vuxna.  
 
Så småningom börjar barnet behöva förflytta sig till sina egna mål och behöver kunna 
transportera sig på egen hand. Om barnen inte lär sig att åka buss, så blir deras möjligheter att 
ta sig till olika aktiviteter eller vänner begränsade. De får ta sig till platser som ligger så att de 
kan gå eller cykla dit. Eller blir det så att föräldrar lägger stora resurser på att följa med eller – 
ofta – att skjutsa barn i bil och kanske t o m köra fram och tillbaka två gånger för 
upphämtning. Detta kräver att föräldrarna har tid att skjutsa, och det belastar miljön med 
många bilresor. 
 
Barn och ungdomar gör nästan lika många resor som vuxna. 30 % av resor för alla åldrar är 
fritidsresor, men det är sannolikt mer för barn och ungdomar. För både barn och vuxna sker 
de flesta resor i bil, men de yngre (dvs 6-24 år) går och cyklar samt åker buss i högre 
utsträckning än de äldre (SIKA, 2005).  Den som har bil åker mycket mindre buss än den som 
inte har bil eller körkort. Därför är barn och ungdomar mycket viktiga som kunder till 
kollektivtrafiken. Och inte minst: den unga person som upplever att det fungerar bra och är 
trevligt att ta sig fram med buss kommer kanske inte att se det som nödvändigt att skaffa bil 
vid en ung ålder, utan kan bli kvar som bussanvändare. Bil är dyrt för individen, och ur 
samhällssynpunkt är det bättre att fler resor sker kollektivt.  
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Barns resande idag – vad vet vi?  

 

Barn som grupp kan åka skolskjuts med buss till skolan. Sådana resor gör naturligtvis att 
barnet blir vant vid bussresande, men det vi intresserar oss för är det fria (valfria) resandet 
som barn gör på fritiden som detta material handlar om. Det är i fritidsresandet som barnet 
kan ses som ”kund” till busstrafiken, eftersom det då är ett eget val att åka buss. 

 
En undersökning från 1996 (Johansson, 1996) visade att bara 3 % av  transporterna på 
barnens fritid gjordes med buss för barn i åldrarna mellan 8 och 11 år. En senare 
undersökning (Johansson & Siotis, 2009) som gjordes på barn och ungdomar som åkte buss 
visade att det var fr o m 13-års åldern ungdomarna började bli ganska vanliga som 
passagerare. Det fanns färre yngre barn på bussar och ju yngre barn desto mer sällsynta som 
passagerare.  
 
Om barn inte kan använda kollektivtrafiken för att ta sig till sina valda aktiviteter, blir de 
beroende av att ha sina aktiviteter i sitt närområde, eller av att ha föräldrar som har bil och tid 
att skjutsa. I en undersökning (Johansson & Siotis, 2009) svarade drygt 43% av barn i 
grundskolan att de fick eller kanske fick avstå från någon aktivitet som de hade velat göra pga 
att det var svårt att ta sig till aktiviteten. Detta innebär att det fanns ett stort, icke uppfyllt 
transportbehov hos denna grupp. 
 
Det är föräldrarna som bestämmer vart barn får ta sig och hur de får förflytta sig dit, och 
uppenbarligen tycker många föräldrar inte att deras barn kan eller ska åka buss själva i yngre 
åldrar. Möjligen funderar en del föräldrar (som kanske inte själva brukar åka buss) inte ens 
över möjligheten. När barnen kommer upp i tonåren, är det framförallt cyklandet som ökar, 
vilket är positivt på många sätt, men samtidigt innebär en viss begränsning i vart de kan ta sig 
och även risker om de cyklar i biltrafik. Dessutom är det svårt att cykla med skrymmande 
utrustning, som t ex en hockeytrunk eller ridstövlar och hjälm. 
 
Ett annat problem för barn och ungdomar med att ta bussen till sina fritidsaktiviteter kan vara 
att busslinjenäten oftast är planerade för arbetspendling och vuxnas resebehov. 
Fritidsaktiviteter som sport sker ofta på olika skolor, i gymnastiksalar, efter att skoldagen 
slutat. Då ska barn ta sig till dessa skolor, fast de många gånger kommer från andra områden 
och själva är elever på andra skolor. Ofta får idrottsföreningarna ha träning på olika skolor 
olika dagar, vilket innebär att det barn som tränar mer än en gång i veckan får helt olika väg 
till träningen olika veckodagar. När man ska åka från ett ytterområde till ett annat innebär 
detta i allmänhet att man behöver byta buss, vilket tar tid och är en besvärlig del av en 
bussresa. Tidtabellen är också anpassad efter arbetsdagen, vilket innebär att busstrafiken blir 
glesare på kvällstider när barn och ungdomar brukar ha sina aktiviteter. 
 
Det finns alltså följande problem för barn att åka buss på sin fritid: 
 

• Föräldrar ser inte buss som en möjlighet för barnens transport 
• Barn har inte (eller har inte fått hjälp att utveckla) kompetensen att åka buss själva 
• Busslinjenätet och tidtabeller är inte utformade för barns resbehov 
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Föräldrar och barns bussåkande 
 
Till största del är det föräldrarna som bestämmer vart deras barn få ta sig och hur de får ta sig 
dit. Därför är föräldrarnas uppfattning om bussresandet av stor betydelse. Också föräldrarnas 
erfarenheter av bussåkande inverkar på om deras barn kommer att åka buss eller inte. Vissa 
föräldrar åker inte buss och har då inte en egen uppfattning om hur det är att åka buss. 
 
Föräldrarna vill känna sig säkra på att deras barn kan åka buss säkert, till rätt plats och utan 
problem. De tänker då antagligen på två faktorer; hur pass moget kunnigt deras barn är när det 
gäller att klara det som krävs för resandet, och också hur de uppfattar de krav som resan 
ställer på resenären – i mångt och mycket de delar av resan som bussföraren står för. Kommer 
föraren att ta emot barnet på ett vänligt och förtroendeingivande sätt och hjälpa barnet om det 
behövs? Körs bussen säkert och lugnt så att barnet inte riskerar att trilla eller bli illamående? 
Släpps barnet av i en rimligt trygg miljö? Behöver barnet byta buss, eller vänta länge vid 
hållplatsen? Sådana frågor drar föräldrar slutsatser om genom vad de ser när de själva åker 
buss och av vad barn – egna eller andras - berättar.  
 
En sak som gör att föräldrar kan känna sig tryggare med att släppa ut sina barn i dag jämfört 
med tidigare, är att de flesta barn har mobiltelefon. De kan då ringa om något har gått fel med 
resan och föräldrarna kan ge dem instruktioner eller veta var de är. Den andra sidan av detta 
är att mobiltelefonen gör att barnen kan riskera att bli rånade. Från förälderns synpunkt sätt är 
det också ett möjligt problem om barnet inte har telefonen tillräckligt laddad. 
 
Både barn och föräldrar tycker att det är särskilt svårt med resor när det är mörkt ute 
(Johansson & Siotis, 2009). Detta beror sannolikt mest på rädsla för någon form av överfall 
eller obehagliga situationer med andra personer. Det kan också vara svårare att hitta i inte helt 
välkända miljöer när det är mörkt. 

 
Vad tycker barn om bussen?  

 
Yngre och äldre barn är mer positiva till att åka buss än barnen i mitten av grundskoleåldern. 
Barnens åsikter om att åka buss sammanfaller med hur positivt eller negativt de ser på 
bussföraren. Gillar de föraren, så gillar de färden enkelt uttryckt.  
 
Det går naturligtvis inte att utesluta att barnen gillar bussföraren för att de gillar att åka buss, 
men det är sannolikare att det förhåller sig tvärtom. Det är då mycket viktigt att tänka på att 
föraren är kundmottagare för den unga generationen. Att barnet upplever föraren som 
pålitlig, vänlig och en trygghet är med all sannolikhet mycket viktigt för upplevelsen av själva 
bussåkandet allmänt sett (Johansson & Siotis, 2009). 
 
Figuren nedan visar positiva attityder till buss respektive chaufförer, se nedan. Blå färg står 
för positiv attityd till bussåkandet, och grön för positiv attityd till förarna. 
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Man kan se att de äldre och yngre barnen är mer positiva till både förare och bussåkande än 
de i grundskolans mellanåldrar. Detta kan bero på att de yngsta åker i sällskap med vuxna och 
inte behöver bekymra sig om betalning, var de ska stiga av o s v, medan de äldsta har hunnit 
lära sig klara av bussresans krav och ser det som en frihet att kunna förflytta sig inom ett 
större område. Den positiva attityden till förare och bussåkande följer varandra: De barn som 
gillar förarna gillar också bussåkandet. 
 
Sådant som kan upplevas som negativt med bussfärd är att:  

• Man är rädd för att trilla eller att folk knuffas 
• Det är jobbigt att ta rätt buss 
• Det är jobbigt att veta när bussen går 
• Det är jobbigt att hinna av i tid 
• Det är jobbigt att betala 
• Det är jobbigt att inte få sittplats 
• Det är jobbigt att byta buss 
 

Ett problem som man som vuxen lätt förbiser är att yngre barn inte sällan blir åkskjuka på en 
knyckig bussfärd. Blir man åksjuk, så tycker man förstås inte om den åkturen. Kanske 
behöver åksjuka barn få sittplats och helst framme i bussen. 
 

Vad upplevs som problem av barn  
 
En bussresa börjar inte i bussen. Den börjar med att man tar sig till hållplatsen, väntar vid 
hållplatsen, åker med bussen, kanske byter till en annan buss och slutligen tar sig från 
hållplatsen och till sitt mål. Alla dessa moment innebär att barnet måste hitta rätt platser och 
också vid rätt tidpunkter. Det är alltså en ganska krävande uppgift att själv ta bussen för ett 
barn. Att förstå en tidtabell eller vad biljetten ska kosta är också svåra uppgifter. 
 
Resor som barn tycker är ”svårare” än standardresan är sådana som man gör ensam, när det är 
mörkt, när det krävs ett byte av buss och resor mellan städer. 
 
Att åka buss med en vuxen eller med skolan är det som främst gäller för barnen i 7-års-åldern. 
Att åka med en kompis som sällskap börjar bli aktuellt i 9-11-års åldrarna. Vid 13-års ålder 
tycker omkring 75 % av barnen att de kan åka buss även utan sällskap.  Därför är det från och 
med dessa åldrar som vi ser att barnen uttrycker att det kan vara svårt att klara delar av 
bussresan. De svårare momenten, som handlar om mörker, bussbyte och resor mellan städer 
blir mera hanterbara högre upp i åldrarna, men fortfarande bara för 60 % av 15-åringarna som 
tillfrågats i en undersökning (Johansson & Siotis, 2009.  
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Trygghet och säkerhet 
 
Det är inte bara själva resan som kan vara svår för barn. Det finns också en risk och en rädsla 
för att vara utsatt för andra människor. 54 % av barnen uppger att de någon gång blivit 
skrämda av andra personer, antingen på väg till bussen, vid hållplatsen eller på bussen. 35 % 
uppger att de känner sig oroliga på någon av dessa tre bussrelaterade platser. ) 
 
Oro för ens säkerhet står inte alltid i proportion till vad man kan tycka är den faktiska risken 
att råka ut för farliga eller obehagliga händelse. Det är istället barnets eller dess föräldrars 
känsla av osäkerhet som kan påverka valet att åka eller inte åka buss. I kontakten mellan 
barnet och andra personer på eller vid bussen, kan bussföraren ge en trygghet genom att visa 
att hon/han ser och märker vad som händer. Det kan röra sig om ganska oskyldiga situationer, 
som inte behöver upplevas som hotfulla om barnet bara vet att det finns någon som agerar 
eller larmar om ex vis ett skämtande under bussresan skulle gå för långt. 
 
Trafiken utgör en konkret fara för resenärer. Ca 9 % av barnen har råkat ut för en olycka i 
samband med bussresa och 14% uppger att de varit ”nära” att råka ut för en olycka i samband 
med bussresa. Problemet med barn som springer ut framför bussen där de är skymda för 
förbipasserande bilar är känt. Risken att en sådan situation uppstår beror delvis på 
trafikmiljön. I alla situationer där barnet kan ha bråttom, finns risken att det inte tänker på 
säkerhet eller trafikregler. Om målet för resan, ex vis skolan ligger på andra sidan gatan eller 
om barnet måste korsa gatan för att hinna byta till en annan buss, är detta typiska 
risksituationer.  
 
Som förare kan man säga till barnet att akta sig för trafiken när man släpper av dem och 
man tror att de har alltför bråttom. 
 

Barns och ungas önskemål om buss  
 

Barn upp till 9-årsåldern tänker inte så mycket på hur de skulle vilja att bussresan var. I deras 
ålder tar man saker ganska mycket som de är. De betalar inte sina biljetter själva och de 
upplever inte svårigheter med resandet, eftersom de inte åker ensamma i någon större 
utsträckning. 
 
Det populäraste önskemålet hos barn och ungdomar, i varje fall från 11-årsåldern och uppåt, 
är att bussen skulle vara gratis. (Barn som är yngre än så åker sällan ensamma och funderar då 
inte över att biljetten har ett pris.) Från och med tonåren börjar det också finnas önskemål om 
att bussen skulle gå tätare på helgerna och också närmare målet för den unga passageraren. 
Från 15-års ålder börjar det finnas synpunkten att bussen skulle gå senare på kvällarna. 
 
Ju äldre barnen var, desto mer önskemål och synpunkter hade de på bussen. Det är nog så att 
bussen blir viktigare för en när man är i en ålder då man kan klara de krav som resandet ställer 
på resenären. I denna ålder har man ju också ofta hunnit åka en del buss, och har erfarenheter 
som hjälper en att veta hur man ska resa. Då kan bussen stå för frihet och möjlighet att ta sig 
självständigt dit man vill.  
 

Vad behöver barnet kunna för att klara att åka buss? 
 
Barn och äldre (dvs servicelinjernas målgrupp) kan i vissa fall ha liknande krav på 
kollektivtrafik, som skiljer sig från de yrkesarbetandes krav på snabbhet och närhet till målet. 
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Närhet till hållplatser och trygghet på resan kan vara viktigare än snabb resväg och täta 
avgångstider för de yngsta resenärerna, precis som för de äldsta.  

I förhållande till den uppgift som vi är intresserade av här, att använda kollektivtrafik, krävs 
en kognitiv (tankemässig) mognad så att man förstår exempelvis hur busslinjer fungerar med 
tider och sträckningar. Det krävs också en förmåga till uppmärksamhet och att barnet inte 
alltför lätt låter sig distraheras (så att det kan stiga på och av när det ska, samt trycka på 
stoppknappen i rätt tid). Barnet behöver också känna igen miljöer och ha orienteringsförmåga 
för att hitta rätt.  
 
Förutom mognad i det tankemässiga, behövs också en social mognad. Då kan barnet på ett 
tryggt och bra sätt kan skaffa den information eller hjälp som den behöver, t ex be chauffören 
om hjälp att komma av på rätt ställe eller få hjälp om någonting skulle ha gått fel. Barnet kan 
ju t ex ha tryckt fel på stoppknappen eller kommit av en hållplats för sent. Det finns moment 
där en bussresa kan gå på annat sätt än planerat, och barnet måste kunna hantera mindre 
avvikelser utan att detta får stora konsekvenser praktiskt eller känslomässigt. Trygga barn tar 
mer initiativ och söker också mer utmaningar för att utvecklas. 
 
Upplevd kompetens är mycket avgörande för beteende och även för känslomässiga reaktioner. 
När det gäller barns sätt att förflytta sig, så måste både barnet själv och föräldern känna en 
tillit till barnets kompetens för att det ska vara en möjlig lösning att barnet åker kollektivt. I 
undersökningar tycks kollektivtrafik förbises som möjlighet av föräldrar när det gäller hur 
deras barn ska ta sig till sina aktiviteter. Man kan fråga sig i vilken utsträckning detta på beror 
barnets egentliga kompetens, förälderns uppfattning om barnets kompetens, förälderns attityd 
eller kollektivtrafikens utformning (vilken i mycket bestämmer både hur svårt det är för ett 
barn att utnyttja den och hur väl anpassad den är till barns resbehov). 
 
En positiv syn på sin egen kompetens är kopplat till god självkänsla och därmed trygghet, 
medan känslan av att man inte har tillräckliga resurser för att möta aktuella utmaningar eller 
uppgifter orsakar stress och osäkerhet. Förmågan att se och bedöma sina egna förmågor, 
utvecklas under barndomen och barnen blir mer realistiska i sina bedömningar med ökande 
ålder. Barns uppskattning av sin egen kompetens överensstämmer allt mer med föräldrars och 
lärares ju äldre de blir.  
 
Yngre barn kan glatt mena att något ”inte är ett problem”, men det kan visa sig senare att detta 
inte alls innebär att de klarar situationen i fråga. Barnet kan också tycka att det är pinsamt att 
säga att man är osäker, eller jobbigt i största allmänhet att prata med vuxna. Innan tonåren 
behövs det att man som vuxen gör en bedömning av om något kommer att vara svårt för ett 
barn. När det gäller att barnet ska ta sig någonstans, kan vara lämpligt att ställa kontrollfrågor 
av typen: ..”och när du kommer dit, vart går du då?”. På så vis får man en uppfattning av om 
barnet verkligen har klart för sig hur det ska bete sig eller inte. 
 
 

Barnets utveckling 
 

Barnet – färdigheter och mognad 
 
Barnet måste ha en viss grad av både kognitiv (tankemässig) och social mognad för att klara 
av att åka kollektivt. Barnet måste också ses av sina föräldrar som tillräckligt moget för detta, 
eftersom det är föräldrarnas beslut som huvudsakligen kommer att avgöra hur barnens 
transporter sker. Dessa bedömningar kommer från både barnets förmågor, barnets egen 
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uppfattning om sina förmågor, föräldrarnas personlighet och attityder till självständigt resande 
samt de faktiska krav som användningen av kollektivtrafik ställer för varje specifik resa. Det 
senare kommer att variera bl a beroende på var barnet ska gå av bussen och om resan kan 
göras utan byten.  
 
Barn i åldrar från ungefär 7 till 11 eller 12 år befinner sig utvecklingsmässigt i vad Piaget 
kallat de konkreta operationernas stadium. Jämfört med de tidigare åren innebär detta att de 
har ett betydligt mer effektivt sätt att ta in och använda information: De kan se till mer än en 
aspekt av en situation och de kan reversera, dvs mentalt gå baklänges i en process. Det senare 
kan vara särskiltbetydelsefullt, eftersom barn då har förutsättningarna att inse att man kan 

komma tillbaka till sin startpunkt genom att åka t ex en busslinje åt motsatt håll.  
 
Ändå har barn fortfarande begränsningar såtillvida att barnet har svårt för abstrakt eller 
hypotetiskt tänkande.  Den mängd information som de kan processa når inte heller vuxen nivå 
förrän senare i utvecklingen. Det är viktigt att tänka på att barn i denna ålder, dvs skolåldern 
upp till och med mellanstadiet, inte ska få för mycket information alltför snabbt. Man får göra 
pauser om man behöver ge många instruktioner och kolla av att det man sa har blivit 
uppfattat. Detta kan många gånger vara bra även för vuxna, för ingen människa kan processa 
hur mycket som helst samtidigt. 
 

Unga barn är empiriker, dvs deras kunskap grundar sig på erfarenhet. Det är därför inte 
självklart att de kan överföra teoretisk kunskap till en praktisk situation (Terjestam, 2002). 
Eftersom barn alltså har behov av praktiska erfarenheter kan man säga att detta att använda 
kollektivtrafik är ett utryck för en socialisation (anpassning till samhällets värderingar och sätt 
att fungera) och inte bara en lösning på hur en transport ska ske. I allmänhet är det föräldrar 
som påbörjar socialisationen och kamrater och lärare som fortsätter den (Newman, 2000). De 
personer som barnet möter i samhället har också en viktig funktion genom att mjukt visa 
barnet hur man behöver göra för att samhällssystemen ska kunna fungera som det är tänkt. 
Trafik och förflyttning i trafik rör sig om att kunna samordna sina behov och sitt beteende 
med andras. 
 

Barnet – sociala behov 
 
Barn i skolåldern är intresserade av att utveckla talanger och skicklighet och av att utveckla 
strategier för att kontrollera sitt eget beteende, dvs efter att utveckla sin kompetens 
(Terjestam, 2002).  Barnet kan gå mellan att känna glädje över att klara av saker och att bli 
modfälld och känna att det inte har tillräckliga förmågor. De har börjat kunna bli självkritiska.  
Barnet strävar också efter att öka sin självständighet och förmåga att genomföra egna beslut 
och projekt. Samtidigt har de behov av samhörighet med andra. Barnet är också angeläget om 
att få känna sig ”god”, som en bra person och få gillande av omgivningen. Dessa fokus i 
utvecklingen ger både mål och medel för att stödja barns förmågor och därmed deras 
möjligheter att utnyttja kollektiva färdmedel på ett tryggt och positivt sätt.  
 
Kamrater är viktiga i mellanstadiebarnets värld. Att åka buss ensam är mycket svårare och 
mera skrämmande än att åka buss tillsammans med en vän. På så vis hjälper barn varandra att 
lära sig, att lösa problem som kan uppkomma och att göra saker som det annars inte skulle ha 
vågat, t ex att be en vuxen om hjälp. Barnet i den här åldern jämför sig mycket med sina 
kamrater, så ett bussåkande barn utgör ett gott exempel för andra barn. Även föräldrar tittar på 
hur jämnåriga barn beter sig, och kan tänka att kan kompisen åka buss så klarar mitt barn det 
ju också.  
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I mellanstadieåldern kan barnet ofta förstå andra människor och deras handlingar ganska väl, 
som t ex att något kan ha skett oavsiktligt. Någon kan ha knuffat dem i bussen, och de kan 
skilja på om detta varit en aggressiv handling eller ett rent missöde. Det är värt att förklara 
för barn varför något blivit som det blivit, t ex gått fel. 
 

Attityd och motivation 
 
För att man ska göra någonting måste man ha kompetens att genomföra det och viljan att göra 
det. Vad kan då motivera barnet och dess föräldrar att använda kollektivtrafik hellre än 
skjutsning med bil? För barnens del är det motiverande med självständighet, en känsla av 
kompetens samt större frihet i val av aktiviteter genom att det blir mindre beroende av 
föräldrar. Som tidigare nämnts är det många barn (närmare hälften) som känner att de inte fritt 
kan välja fritidsaktivitet pga att de måste kunna förflytta sig till dessa.  
 
Det finns också en jämlikhetsaspekt i möjligheterna för barn att åka buss, eftersom det är 
vanligast med skjutsning i familjer som har två bilar samt för äldre snarare än yngre syskon. 
Om inte skjutsningen ersätts av att barnet får möjlighet att själv transportera sig, kommer 
olika barnets valmöjligheter för fritidsaktiviteter att minska. Den kommer också att bero på en 
mängd faktorer som har med familjens situation att göra – ekonomi (om familjen har bil), 
antal syskon som behöver föräldrarnas tid och resurser, föräldrarnas arbetstider, föräldrarnas 
vilja att engagera sig för barnets intressen m m. 
 
Föräldrarna kan motiveras till att låta barn åka kollektivt för att det gynnar barnets känsla av 
självständighet och frihet och också barnets möjligheter att välja mellan olika aktiviteter. Det 
är arbets- och tidsbesparande och egentligen ofta billigare om barnet tar bussen än om man 
ska köra och hämta och lämna.  

 
Trygg resa – att ”skola in ” barn som passagerare 

 
Yngre barn, upp till 11 år, visar sig i undersökningar vara mera osäkra som bussresenärer än 
äldre barn. Bussresan är en större utmaning för dem. Som grupp är de mindre positiva till 
bussföraren och mer negativa till själva resan. Det händer också att yngre barn blir åksjuka på 
bussen. Äldre barn, däremot, är antagligen mera fokuserade på vinsten med att de kommer dit 
de ska och också säkrare på sin förmåga som busspassagerare. 
 
För de yngre barnen verkar det som om det finns särskilt mycket att vinna på att de känner en 
positiv kontakt med bussföraren. Barn i denna ålder är ofta blyga, och kanske generade över 
att inte helt klara av situationen. De kan behöva ha fått en ”signal” om att de kan vända sig till 
föraren om de behöver hjälp på något sätt.  
 
Med systemet med betalning genom kort för bussresan finns risk för misstag av en stressad 
förare. Det är viktigt att barnen verkligen får betala barnavgiften och inte vuxenpriset. Det 
uppenbarligen fel att ta ut en för hög avgift, men det är också ett tecken på att föraren inte tar 
hänsyn till barnet som är helt uppenbart för både barnet och också för föräldern som står för 
utgiften för resan. Ett barn som åker ensamt då föraren tar vuxenpriset, lägger märke till detta 
och berättar också för föräldern om detta. Barnet kan vara oroligt att föräldern ska bli arg för 
att resan kostat mer än den skulle. Ändå vågar många yngre barn inte säga till och be om en 
rättelse. Råkar man som förare göra fel, måste man förstå att det är viktigt att prata med barnet 
och rätta till felet. Ännu viktigare är att ha en sådan inställning till barn att dessa vågar tala 
om när något blivit fel. 
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Som förare ser man kanske inte särskilt till de barn som åker i sällskap med vuxna, eller som 
inte aktivt frågar om hjälp (vilket de flesta inte gör även om de är osäkra). På så sätt visar man 
inte heller att det finns en vilja att hjälpa barn till rätta. Men om man bara ger barnen, även 
dem som åker med föräldrar, lite extra uppmärksamhet - kanske bara fångar deras blick, ler 
eller säger ”hej” som man ofta gör med andra passagerare, så visar föraren att han eller hon 
har sett barnet och ökar därmed tryggheten. 
 
Föraren behöver också med sitt beteende visa att hon/han tar extra hänsyn till barn. Extra koll 
när barnet stiger av bussen, så att det får den tid det behöver för på- och avstigning, eller att 
uppmärksamma om det finns barn som bråkar med varandra. Bråk på bussen behöver inte 
verka så allvarliga. Men om ett barn som känner sig trakasserat och utsatt, kommer det att må 
dåligt. Då kan det räcka med en tillsägelse från föraren för att barnet ska veta att det inte är 
övergivet i bussituationen, utan att det finns en vuxenvärld som ställer upp för dem. 
 
Det är alltså viktigt att man tänker på att fungera som kundmottagare och också som 
vägvisare och klok och välvillig vuxen för barnet i den lite komplicerade världen av 
kollektivtrafik. Som förare kan man grundlägga en ömsesidigt god relation mellan barnet och 
kollektivtrafiken genom att förklara hur man uppför sig på bussen. Det är lättare att vänligt 
tala om för yngre passagerare än för tonåringar i gäng att man inte får ha fötterna på sätet eller 
att man helst ska gå lite längre bak i bussen eller lämna plats så att folk kan passera, eller vad 
man nu tycker är ett bra sätt för passagerare att uppföra sig.  
 
Man kommer att uttrycka den attityd man har genom sin inställning på ett sätt som ofta kan 
avläsas av andra människor. Detta är i själva verket en huvudanledning till att lära sig något 
om barns utveckling och deras perspektiv – att detta ska påverka ens medvetenhet om barns 
svårigheter, förmågor och behov. Därmed blir man mer beredd att sälla upp om det uppstår 
problem och denna inställning förmedlar man genom sitt sätt i sitt arbete. Många av oss vuxna 
är själva föräldrar, och då kan vi ju fundera på hur vi vill att våra barn ska bli bemötta på en 
buss för att vi ska känna att det är tryggt för dem att åka och att någon hjälper dem om de 
skulle behöva det. 
 
Att barnen blir sedda och att detta är uppenbart för både dem och andra, t ex föräldrar, är 
mycket viktigt! 
 

Att bemöta människor allmänt – och barn i synnerhet 
 
Det som gäller för människor i allmänhet gäller ofta barn, fast i ännu högre grad. Alla 
människor påverkas av stress, men särskilt barn. Om man pratar hastigt och hetsigt med 
människor, så är risken för att de missar information eller inte förstår större än om man tar det 
lite lugnt. Stress uppkommer när en person inte känner att den behärskar situationen. Man 
känner själv i kroppen om man är stressad. Man blir stressad av situationer, men också av 
andra människor. Stress smittar (Sandström, 2003), skulle man kunna säga. Det gäller att hitta 
sina sätt för att släppa stressen, både därför att det skadar en själv kroppsligen och till 
välbefinnandet, och därför att det gör kontakten med andra människor mycket svårare. 
 
Stress förbereder kroppen på att handla - att springa iväg eller slåss, och inte på att förstå och 
hantera en situation med huvudet. Därför är det alltid viktigt att ta det lite lugnt med någon, 
barn eller annan, som inte riktigt förstår hur den t ex ska hålla ett kort för att det ska bli 
korrekt avläst av biljettapparaten. Det kanske inte verkar så, men det spar i själva verket tid. 
Dessutom gör det situationen lugnare och trevligare för alla.  
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När en person blir stressad har den mycket svårt att lära in – organismen är helt enkelt inte 
inställd på det i sådana lägen. Barn som får skäll eller hård kritik som gör dem upprörda 
kommer t ex ofta inte ihåg varför de blev kritiserade, antagligen därför att stressen hindrar 
dem från att tillgodogöra sig informationen. Därför är det mycket olämpligt att stressa upp 
situationer där man vill att människor ska lära sig rätta sättet att bete sig.  
 
Att inte ge kortast möjliga svar, utan lägga till några extra och lugna ord kan vara ett sätt 
att få en situation att kännas lugn, även om man kanske egentligen har bråttom att komma 
iväg. 
 
 

Tonåringen 
 
Barnen är på sätt och vis de bästa passagerarna, för det är dem man kan hoppas på att behålla 
som kunder riktigt länge. I nästa stadium har de blivit ungdomar – som ju ibland kan ställa till 
problem på bussar eller genom vandalisering. En positiv grundläggande attityd hos barnen till 
förare och bussåkande är också ett sätt att förebygga dessa problem. Om man kan behålla 
ungdomar som bussresenärer, kanske de inte skaffar mopeder och också ser det praktiska och 
förnuftiga med kollektivtrafik även i vuxen ålder. 

 
Tonåringen har många förmågor som inte det yngre barnet har. Han eller hon vill vara 
kompetent och styra sitt eget liv. Samtidigt kanske mognad och erfarenhet inte riktigt räcker 
till för att ta bra beslut alla gånger – eller för att se mera långsiktiga konsekvenser. Olika 
människor har olika perspektiv där de ser till vad de vill omedelbart eller på lite längre sikt. I 
tonåren är man ofta mer impulsiv än man blir senare. 
 
Tonåringen är kanske inte längre så nära sin familj. Istället blir kompisar, ofta hela gäng, de 
som är viktiga som rollmodeller och viktiga att ha hög status hos. I vissa familjer blir det 
konflikter när barnet växer upp till tonåring. Dessa kan handla om många saker, men vart 
tonåringen beger sig och när hon eller han kommer hem kan mycket väl vara en 
konfliktpunkt. Den tuffa tonåringen på bussen kanske redan med sin resa är i konflikt med en 
föräldrafigurs önskemål.  
 
Tonåringar kan vara överdrivet säkra på att de kan allt och vet allt. Samtidigt kan de vara 
mycket känsliga för att ”göra bort sig”. De är ofta övertygade om att alla människor är väldigt 
engagerade i vad just de tycker, tänker, känner och gör – vilket är på gott och ont, för det är 
jobbigt att känna sig så iakttagen.  
 
Tonåringen ska i sin utveckling ta till sig värderingar och också skapa egna värderingar. De 
ska få lagar och gränser som verkar inifrån tonåringen själv, och de ska kunna prata om olika 
synsätt och konflikter istället för att leva ut dessa fysiskt. Tankemässigt börjar tonåringen 
kunna tänka abstrakt och i allmängiltiga principer. Ibland går det bra, och ibland mindre bra. 
Det är en stor uppgift att få principer att gå ihop med den praktiska verkligheten.  
 
Tonåringen har förmågan att tänka sig att saker skulle kunna vara annorlunda än de faktiskt är 
– och att verkligen vilja att man ska ändra hur saker fungerar. Det är en fantastisk och djupt 
mänsklig förmåga, men kan också vara smärtsamt, eftersom världen ofta är så lite idealisk. 
Mera välartade tonåringar kan bli mycket upprörda om människor hanterar saker eller 
situationer på ett sätt som de inte tycker kan godkännas. Orättvis behandling av dem själva 
eller andra är särskilt känsligt. Om sådana tonåringar på något sätt inte bemöts som de tycker 
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att man ska bemötas, t ex får ett korrekt svar på en fråga eller något de ber om, kan de bli 
mycket upprörda. I ett sådant läge kan de också bli mycket principfasta, d v s hålla på sin  rätt, 
och bli ”trotsiga”, och det är kanske också ganska naturligt. En konflikt på bussen kan 
förebyggas genom att föraren ger ett gott bemötande, avdramatiserar situationen, förklarar 
varför något blivit på ett visst sätt eller kanske ber om ursäkt om det faktiskt blivit fel.  
 

Påverkan av hur vi uppfattar människor 
 

När vi träffar på människor som vi inte känner, måste vi dra slutsatser om dem utifrån våra 
tidigare erfarenheter, eller utifrån vad vi lärt oss förvänta oss genom andra eller media. Vi 
använder oss då av en stereotyp. Ibland kan denna vara så pass felaktig i förhållande till den 
individ vi möter att man kan kalla den en fördom. Detta påverkar vårt sätt att bemöta 
människor, och något i det sättet som vi bemöter människor på har effekten att de ofta beter 
sig som vi trott att de skulle göra.  
 
Om vi väntar oss problem av en person, för vi över vår förväntan på denne, och det är goda 
chanser att det verkligen uppkommer problem som inte skulle ha uppstått om vi haft andra 
förväntningar. Därför är det viktigt att inte överföra sina förväntningar på ett dåligt beteende 
på ex vis tonåringar, utan tvärtom visa att vi förväntar oss att de ska bete sig på ett bra sätt. 
Om vi i den första kontakten har ett lätt irriterat eller ilsket sätt, ökar vi stressen hos alla som 
är närvarande i situationen. Ökad stress innebär att människor uppför sig mindre moget och 
blir mer inställda på att försvara sig eller gå till angrepp. 

 
Gruppkulturer 

 
Människor i grupp har en tendens att kunna uppfatta andras beteenden mera negativt än vad 
individer gör. Det är alltså lättare att reta upp människor i grupp än individuellt. Det är 
naturligtvis också mer problematiskt att ha att göra med en grupp arga människor än med en 
arg person. 
 
Grupper, eller när det rör sig om många individer av mera bråkig sort, gäng, är svårare att 
handskas med än individer. Känslan av att ha ett ansvar för vad man själv gör sänks rejält när 
man är en del av den grupp, och den tendens man normalt har att känna skuld, skam och 
också rädsla minskar. Därmed blir det svårare att få en grupp att rätta sig efter regler eller bete 
sig ”som man ska”. Gruppen sätter sina egna regler många gånger.  
 
Grupper är naturligtvis olika. Någon person har fungerat som ledare i gruppen, och gruppens 
medlemmar har då i hög grad tagit den personens sätt att vara och att se på saker som sitt eget. 
En enskild person kan bete sig på sätt som den när den senare är ensam inte allas vill kännas 
vid eller tycker är OK. Detta är ett allmänt fenomen när det bildats något som kan kallas en 
folkmassa, och det gäller inte alls bara tonåringar. 
 
Det kan vara mycket problematiska beteenden som gäller för en viss grupp, men det finns 
också grupper bestående av mycket välartade personer, även tonåriga. Precis som med 
individer behöver man vänta på att gruppens sätt att bete sig blir uppenbart innan man t ex 
drar slutsatsen att en klunga tonåringar är ute efter att ställa till problem. Att försöka 
förebygga problem handlar om att få en bra kommunikation med människor, inte om att 
”anfall är bästa försvar”.  
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Bemöta tonåringen  
 
Alla människor är individer. Men tonåringen är på många sätt den mest individuella av dem 
alla. Tonåringen måste bemötas som individ, inte som en del av en grupp som kanske är 
besvärlig. Att behandla någon och utgå från att denne är besvärlig är ett ganska säkert sätt att 
få problem med personen. Tonåringen är ofta en känslig varelse, och vill bli bemött med 
respekt. Respekt är ett jämlikt förhållande där man tar hänsyn till båda parters förväntningar, 
behov och ansvar. Det skiljer sig från undfallenhet av rädsla eller aggressivitet som kommer 
sig av att man tidigare haft dåliga erfarenheter, eller tänker att ”anfall är bästa försvar”.  
 
Respekt innebär att man bemöter den andre som en vuxen person som kan tänka och kan lösa 
problem. Barnet behöver hjälp att känna sig trygg på bussen och med bussresan, tonåringen 
behöver bli bekräftad som en samhällsmedborgare av föraren i dennes roll som representant 
för vuxenvärlden. Genom ett sympatiskt förhållningssätt undviker man att skapa problem med 
ungdomar som normal inte ger upphov till problem och stärker dem i deras roll som 
”välartade”. 
 

Den bråkiga tonåringen 
 

Många människor kan av olika skäl ha en bristfällig uppväxt bakom sig. En del har inte en 
rikedom av goda relationer under barndomen att falla tillbaka på. Då väntar sig denna person 
inte goda saker av andra människor. Deras inlevelseförmåga med andra, empatin, blir störd. 
De har ofta med sig en rädsla, som särskilt tonårspojkar gärna hanterar genom att se till så att 
andra blir rädda istället, dvs de uppträder hotfullt. Rädda människor kan vara farliga, för på 
något plan upplever de att de försvarar sig själv och att det är den andre som är hotande och 
farlig. 
 
Om individen har en tillräcklig god inre värld, kan den se sina handlingar från andra 
människors sida sett, den kan kontrollera sina impulser och förstår konsekvenserna av olika 
sätt att handla. Med ett otillräckligt inre utrymme, uppkommer däremot problem, och 
dessutom ångest som kan leda till aggressivt eller impulsivt beteende. En otrygg tonåring 
känner sig tryggare som en del i ett gäng, kanske som ledare som ”styr” över de andra. 
Svaghet, uppfattar denna typ av person, leder till att man blir utsatt. Därför är svaghet farligt, 
så sådan får man inte visa. I all synnerhet blir det problem med missbrukande eller kriminella 
tonåringar, där självkontrollen och viljan att uppföra sig efter allmänna regler är mycket liten. 
Även tonåringar som inte har sådana djupgående problem kan dras med i gruppen och göra 
saker som de inte alls skulle göra av sig själva.  
 
Det är en dålig strategi att möta bråkighet med att trappa upp det aggressiva eller stressade i 
situationen. Som bussförare är man utsatt, särskilt om det är ett helt gäng som är i bråkig 
stämning. Om man uttrycker att tonåringarna är dåliga och värdelösa, provocerar man fram en 
strid som man har små chanser att vinna, och tonåringarna känner sig berättigade att försvara 
sin heder på ett aggressivt sätt. Om man å andra sidan visar att man är rädd för dem, kan de ge 
utlopp för sin förtjusning att vara starka och ha kontroll, vilket givetvis inte heller är önskvärt. 
 
Bästa strategin är att på ett professionellt sätt ta hand om de behov som man har själv har, t ex 
av att få känna sig trygg eller köra bussen utan skrik och skrän, men utan att lägga en 
värdering på tonåringarnas beteende. Tonåringarna vill ju trots allt få sin resa och komma dit 
de ska. Man kan säga att man måste ha lite lugnt för att kunna köra rätt och säkert. Man kan 
säga att man utför sitt arbete och att man måste få känna sig säker när man gör detta, och 
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därför kommer att kalla på förstärkning om de inte vill lugna sig. Man kan säga att man blir 
tvungen att städa bussen sedan och att man därför vill att de är snälla och slänger skräp i 
papperskorgarna, eller att de måste låta bli att förstöra bussen, för annars kan den inte 
användas när den ska repareras. Enkla samband, utan aggressiv ton eller klander – som om 
man upplyste folk som inte kan tänka på dessa saker själva. Tonåringarna förväntar sig att bli 
bemötta med aggression eller klander, så det är bättre att överraska dem än att uppfylla dessa 
förväntningar som de liksom ”beställt” genom sitt beteende. 
 
Ovanstående är naturligtvis inte en mirakelmedicin mot gäng-problem, men att hantera 
situationer på motsatt sätt är i allmänhet att öka riskerna och problemen. Det är viktigt att det 
finns hjälp att tillkalla om man inte klarar situationen. 
 
 

Sammanfattning om bemötande – ett auktoritativt sätt 
 

I mötet med människor har man själv en del rimliga krav att ställa. När man utövar sitt yrke, 
kan man kräva att andra människor behandlar en med respekt och lyssnar på vad man har att 
säga, samt rättar sig efter gällande regler. De människor man möter i sin yrkesroll har rätt att 
förvänta sig att man kan sitt jobb, kan ge vettig information, utför arbetet någorlunda väl och 
bemöter sina kunder med respekt och förståelse. Det är viktigt att ett möte mellan människor 
ta hänsyn till båda parters behov och rättigheter, och alla vinner på detta. Ibland behöver man 
säga till människor när något de gör inte fungerar i situationen. 
 
Som förare är man den i bussen som ska veta vad som krävs för att bussresan ska kunna 
genomföras på ett säkert sätt som är acceptabelt för alla. Ett skrålande och skrikande gäng 
innebär t ex att det blir stressat och obehagligt för andra passagerare och stressande för 
föraren, som då riskerar att inte ha tillräcklig uppmärksamhet på trafiken. Även andra typer av 
olämpligt beteende kan behöva bemötas. Om man kan visa att man är en auktoritet, dvs den 
som faktiskt vet bäst i situationen, genom att lugnt be om en ändring av beteendet och förklara 
varför man ska bete sig annorlunda, så är mycket vunnet. Man säger då inte att personen man 
talar till är en dålig person, för det är egentligen inte det som är frågan, utan visar på de 
faktiska problem som uppkommer av ett visst beteende. (Jämför ”Om du håller kortet så nära, 
så kan apparaten tyvärr inte läsa av det rätt” med ”Håll inte kortet så!!!”) Att försöka få styr 
på andra genom att hävda sin makt, t ex säga ”Nu gör du så för att jag har sagt så” kallas för 
ett auktoritärt sätt, och det fungerar sällan så särskilt väl, särskilt inte i den svenska kulturen. 
 
Om man å andra sidan tillåter vilket beteende som helst utan kommentarer, så sviker man sin 
uppgift, bidrar inte till en god reskultur (inlärning av hur man bör bete sig) eller stämning på 
bussen och utsätter kanske andra passagerare för obehag. (Nu kan det förstås finnas 
situationer där man upplever att man inte har något att sätta emot i ett hotfullt läge, och då ska 
man förstås inte utsätta sig för risker.) Detta kan kallas för ett undfallande sätt. 
 
I en enkätundersökning (Siotis, 2011) visade sig förare med positiv attityd till sig själva (god 
självkänsla) uppleva mindre problem i arbetet och vara mindre utsatta för våld av passagerare 
än andra.  
 
Genom att respektera dels sig själv, sitt yrke och sin uppgift, men också den andra parten gör 
man vad man kan för att kommunikationen och resan ska gå smidigt. I detta ligger att man 
motiverar eller förklarar för den andre vad man gör eller hur det behöver vara. Detta kallas för 
ett auktoritativt sätt. 
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Attityder till buss hos barn och bussträning på skoltid 
 

Camilla Siotis 
Högskolan Kristianstad 

 
Inom ramen för ett pilotprojekt (Johansson och Siotis, VINNOVA rapport 2009) utvecklades en enkät i 
ett samarbete mellan Johansson och Siotis för att mäta barns och ungas bussåkande samt attityd till att 
åka buss. Denna enkät har sedan använts för en datainsamling med skolungdomar i Kalmar (Siotis, 
manuskript under arbete). Den renodlade attityd-delen hade också använts i en kortare enkät till barn 
och unga under bussfärd i 4 städer. Statistisk bearbetning av de båda materialen (från Kalmar och från 
bussåkande unga) har visat att attityderna hänger ihop i mera globala kategorier, både hos de 
bussåkande och hos skoleleverna I separata tester. Dessa kategorier är ”positiv till bekvämlighet med 
bussresa”, ”negativ till bekvämlighet med bussresa”, ”attityd till förarna” samt ”otrygghet”, se bilaga 1.  
 
I det nuvarande projektet fanns ambitionen att använda den sedan tidigare utvecklade enkäten för att 
försöka mäta effekter av riktade insatser för att uppmuntra till bussåkande bland barn och unga. I 
Sverige görs sådana insatser mest i form av prisrelaterade insatser (jmf en genomgång av kommuners 
riktade insatser i Johansson och Siotis, VINNOVA rapport 2009).  
 
I Helsingborg och Malmö görs dock insatser i samarbete med skolor som mera inriktar sig på buss. 
Därför samlades enkäter in från elever i ÅK 4 i Malmö och elever i ÅK 6 i Helsingborg. Enkäterna 
fylldes i i sin helhet av de deltagande eleverna, men för denna rapports syfte används enbart 
attitydfrågorna. Attitydmåtten jämfördes sedan med jämnåriga från Kalmar (från skolor i centralorten). 
 
  Program i Helsingborg och Malmö 
 
I Helsingborg har den kommunala Miljöverkstaden ett program för ÅK 6 som heter ”Res klokt”. I 
samband med Europeiska Trafikantveckan deltar elever i en kulturjakt, vilket innebär lösande av 
uppgifter på olika platser i kommunen dit de i små grupper tar sig med buss. Eleverna planerar dessa 
resor i förväg. Senare kommer de att utföra liknande resande i Skåne, vilket innebär att de lär sig om 
kollektivt resande både lokalt och regionalt. 
 
I Malmö har Gatukontoret ett program för Trafikdag för ÅK 3-5. De elever som deltagit i enkäten som 
presenteras här går i ÅK 4, vilket innebär att de haft följande program under denna Trafikdag: 
cykelkontroll, manöver, cykelrunda / buss-spel / trafikundervisning-film. Lokaltrafiken kommer med 
buss och chaufför för att i halvtimmespass prata med barnen om hur begränsad sikten är runt en buss. 
Lokaltrafikrepresentanterna talar även om skadegörelse. 

 
Metod 

 
I Malmö deltog 34 elever i ÅK 4 och i Helsingborg deltog 26 elever i ÅK 6 i enkäter som delades ut i 
pappersform på skolorna av lärarna. Jämförelsematerialet från Kalmar utgjordes av 26 elever i ÅK 4 
och 45 elever i ÅK 6. I Kalmar hade enkäterna ifyllts direkt via dator. 
 
Enkäterna, som i Malmö och Helsingborg delades ut i pappersform, var gjorda i programmet EvaSys 
och data från blanketterna importerades via programmets inskanningsfunktion. Verifikation av 
tveksamma ifyllningar gjordes manuellt, varefter data överfördes till statistikprogrammet SPSS. 
 



Resultat 
 
För ÅK 4 fanns inga skillnader i attityder mellan Kalmar och Malmö, men däremot fanns skillnader 
mellan ÅK 6 i Helsingborg och Kalmar. 

 
 
 

 
Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser Malmö och Kalmar, ÅK4. Svarsalternativet ”Ofta” har värdet 
1 i enkäten, ”ibland” 2 och ”nej” 3. I de översta, blåfärgade fälten motsvarar alltså lägre värde en mer 
positiv attityd. Motsatt gäller för de ofärgade raderna. 

 
   

Det fanns tydliga medelvärdesskillnader mellan Helsingborgselever som deltagit i det kommunala 
programmet för bussåkande och jämnåriga I Kalmar. Därför gjordes t-test för att se om skillnaderna var 
signifikants. För ”otrygghet” fanns ingen signifikant skillnad, men i de tre andra attitydkomponenterna 
var Helsingborgseleverna tydlig mera positiva: Signifikanserna var för ”Positiv till bekvämlighet” 
(t(52)=- 3.50, p<.01), ”attityd till förarna” (t(48)=-6.35, p<.01)och för ”negativ till bekvämlighet” 
(t(58)=-2.00, p=.05). 
 
Mellan den elevgrupp som deltagit i Helsingborgs program (N=20 ) och en kontrollgrupp från 
Helsingborg (N=13) fanns inga signifikanta skillnader, men en tendens (p=.07) till att de elever som 
deltagit i programmet hade mer positiv attityd till chaufförerna än de som inte deltagit. 
 

Diskussion 
 

Det är mycket som påverkar attityder till och användande av buss. Vana eller ovana att åka buss 
påverkar och påverkas av attityder. Både yttre faktorer, som kommunens struktur och bussystemet, och 
individuella faktorer, ex vis socioekonomiska förhållanden, aktiviteter, målpunkter, bilinnehav i 
familjen mm inverkar på ett komplext vis.  Förhållanden i de respektive kommunerna kan ge olika 
utgångspunkt för attityder till bussåkande redan före en intervention. En liten studie som den som här 
presenteras kan ge bara indikationer om attityder hos barn kan påverkas av riktade program och 
aktiviteter. För ett säkrare underlag där man kan ha fog för att uttala sig om förmodade 
orsakssammanhang krävs en omfattande och longitudinell design med jämförelser före och efter 
interventionen för samma individer. 
 
Givet studiens begränsningar i omfattning och tid, vilket innebär att slutsatserna får dras med viss 
försiktighet, finns det intressanta indikationer. Eleverna i ÅK 4 hade samma attityd-nivåer oavsett om 
de deltagit i trafikdag eller inte. När man tittar närmare på innehållet i trafikdagen, så riktar sig denna 
inte i någon större utsträckning mot bussåkande. Eleverna får inte någon praktisk kunskap eller övning i 
att åka buss och hantera en sådan resa. Det praktiska momentet rör istället cykling. Det kan ses som 
förväntat att denna aktivitet inte har effekt när det gäller bussåkande, medan det är mycket möjligt att 
den haft positiva effekter när det gäller cykling och kunskap om trafik i allmänhet. 

 Malmö 

Medelvärde 

Malmö 

Sd 

Kalmar 

Medelvärde 

Kalmar 

Sd 

POS_förare -.64 .47 -.53 .33 

 

Postitiv_bekvämlighet 2.09 .66 2.04 .45 

Negativ_bekvämlighet 2.37 .37 2.32 .23 

Otrygghet 2,36 .37 2.47 .28 



 
Eleverna i ÅK 6 i Helsingborg hade praktisk träning i bussåkande och använde bussresan som ett medel 
för att utföra uppgifter. De ingår dessutom i ett mera omfattande kommunalt program kring miljö och 
resande och har en liknande Skåneresa att se fram emot under våren. Trots att gruppen inte var särskilt 
stor syntes tydliga effekter i form av en positiv attityd jämfört med jämnåriga i Kalmar. Detta tyder på 
att denna praktiska träning kan ge mätbara effekter på attityder till bussåkande i denna ålder. Det får 
givetvis lämnas om huruvida attityderna hos de deltagande barnen inverkar på deras faktiska 
bussåkande, även om en positiv attityd naturligtvis ger bättre förutsättningar för ett ökat sådant.  
 
Skillnaden i ålder och mognad mellan barn i ÅK 4 och 6 är givetvis betydelsefull. Man får naturligtvis 
ta hänsyn till vilka typer av information och träning som är lämpliga i olika åldrar, och elever i ÅK 4 
kan mycket väl vara för unga för att släppas ut i samma typ av program ute i verkligheten som 
Helsingborgseleverna. 
 
Resultaten av studien tyder ändå på att praktisk träning och ”pröva på” är det som ger effekt på attityder 
i form av att man uppfattar resan som mindre besvärlig, och praktisk och förarna på ett mer positivt sätt. 
Att barnen i ÅK 4 haft samma nivåer i attityder mellan två städer tyder på att enkäten faktiskt mäter en 
sorts ”baseline” i en situation då någon effektiv intervention för påverkan genom praktiska åtgärder i 
relation till bussåkande inte skett.  
 
Även hur föräldrarnas attityder påverkas av att barnen tränats och klarat av uppgifter som krävt relativt 
självständigt bussåkande är en intressant fråga. Föräldrarna är ju de som i mycket bestämmer vart och 
hur deras barn får förflytta sig. För både barn och föräldrar är det viktigt hur jämnåriga beter sig och 
vad man ”allmänt” verkar förvänta sig att barn är kompetenta att göra i olika åldrar. Genom 
träningsprogrammet visar man från genom kommunens insats att barn i ÅK6 kan klara att utföra 
uppgifter genom att åka buss.  
 
Sammanfattningsvis är Miljöverkstadens i Helsingborgs skolverksamhet av stort intresse och detta och 
liknande program kunde utvärderas i större omfattning och med kopplingar inte bara till attityder, utan 
även till beteende och attityder i elevernas familjer. Vidare kan attitydfrågorna som utvecklats inom 
forskningsprojektet användas för att se effekter av attitydinriktade insatser för barn, medan frågorna 
delvis behöver modifieras i sina formuleringar för att passa vuxna. 
 
 
 



Bilaga 1: Frågor i attitydkategorierna och deras reliabilitet 
 
 

 
Dessa kategorier och reliabilitetstestningar har gjorts på den fullskaliga enkätundersökningen i Kalmar 
med strax under 300 elever i ÅK 4-9. Det är dessa sammansatta kategorier som använts i den nuvarande 
undersökningen.

 

Negativ till bekvämlighet 
Cronbach’s alfa .76 

Jag är rädd för att trilla på 

bussen 

Folk knuffas och trängs på 

bussen 

Är det jobbigt att ta rätt buss? 

Är det jobbigt att veta när 

bussen går? 

Är det jobbigt att hinna av 

bussen när den stannat? 

Är det jobbigt att betala och få 

biljett? 

Är det jobbigt att inte få 

sittplats? 

Är det jobbigt att byta buss? 
 

 

 
Positiv till chauffören 
(frågor formulerade i 

positiv riktning i 
bearbetningen)  

Cronbach’s alfa .81 
 

Chauffören är inte sträng 

Chauffören är inte stressad 

Chauffören är inte otrevlig 

Jag tycker att chauffören brukar 

vara hjälpsam 

Jag tycker att chauffören brukar 

vara trevlig 

Jag tycker att chauffören brukar 

köra bra 

 
 
 

 
 
 
 

Otrygghet 
Chronbach’s alfa .70 

Har det hänt att du känt dig 

skrämd av andra när du skulle 

åka buss? 

Brukar du känna dig orolig för 

att bli skrämd av andra när du 

ska åka buss? 

Känner du någon som råkat ut 

för något obehagligt vid en 

bussresa? 

Har du någonsin råkat ut för en 

olycka när du skulle gå till eller 

från en buss? 

 

 
 

Positiv till bekvämlighet 
Chronbach’s alfa .71 

Jag gillar att åka buss 

Det är lätt att ta mig dit jag vill 

med buss 

Det är bekvämt att åka buss 
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åka buss. Denna enkät har sedan använts för en datainsamling med skolungdomar i Kalmar (Siotis, 
manuskript under arbete). Den renodlade attityd-delen hade också använts i en kortare enkät till barn 
och unga under bussfärd i 4 städer. Statistisk bearbetning av de båda materialen (från Kalmar och från 
bussåkande unga) har visat att attityderna hänger ihop i mera globala kategorier, både hos de 
bussåkande och hos skoleleverna I separata tester. Dessa kategorier är ”positiv till bekvämlighet med 
bussresa”, ”negativ till bekvämlighet med bussresa”, ”attityd till förarna” samt ”otrygghet”, se bilaga 1.  
 
I det nuvarande projektet fanns ambitionen att använda den sedan tidigare utvecklade enkäten för att 
försöka mäta effekter av riktade insatser för att uppmuntra till bussåkande bland barn och unga. I 
Sverige görs sådana insatser mest i form av prisrelaterade insatser (jmf en genomgång av kommuners 
riktade insatser i Johansson och Siotis, VINNOVA rapport 2009).  
 
I Helsingborg och Malmö görs dock insatser i samarbete med skolor som mera inriktar sig på buss. 
Därför samlades enkäter in från elever i ÅK 4 i Malmö och elever i ÅK 6 i Helsingborg. Enkäterna 
fylldes i i sin helhet av de deltagande eleverna, men för denna rapports syfte används enbart 
attitydfrågorna. Attitydmåtten jämfördes sedan med jämnåriga från Kalmar (från skolor i centralorten). 
 
  Program i Helsingborg och Malmö 
 
I Helsingborg har den kommunala Miljöverkstaden ett program för ÅK 6 som heter ”Res klokt”. I 
samband med Europeiska Trafikantveckan deltar elever i en kulturjakt, vilket innebär lösande av 
uppgifter på olika platser i kommunen dit de i små grupper tar sig med buss. Eleverna planerar dessa 
resor i förväg. Senare kommer de att utföra liknande resande i Skåne, vilket innebär att de lär sig om 
kollektivt resande både lokalt och regionalt. 
 
I Malmö har Gatukontoret ett program för Trafikdag för ÅK 3-5. De elever som deltagit i enkäten som 
presenteras här går i ÅK 4, vilket innebär att de haft följande program under denna Trafikdag: 
cykelkontroll, manöver, cykelrunda / buss-spel / trafikundervisning-film. Lokaltrafiken kommer med 
buss och chaufför för att i halvtimmespass prata med barnen om hur begränsad sikten är runt en buss. 
Lokaltrafikrepresentanterna talar även om skadegörelse. 

 
Metod 

 
I Malmö deltog 34 elever i ÅK 4 och i Helsingborg deltog 26 elever i ÅK 6 i enkäter som delades ut i 
pappersform på skolorna av lärarna. Jämförelsematerialet från Kalmar utgjordes av 26 elever i ÅK 4 
och 45 elever i ÅK 6. I Kalmar hade enkäterna ifyllts direkt via dator. 
 
Enkäterna, som i Malmö och Helsingborg delades ut i pappersform, var gjorda i programmet EvaSys 
och data från blanketterna importerades via programmets inskanningsfunktion. Verifikation av 
tveksamma ifyllningar gjordes manuellt, varefter data överfördes till statistikprogrammet SPSS. 
 



Resultat 
 
För ÅK 4 fanns inga skillnader i attityder mellan Kalmar och Malmö, men däremot fanns skillnader 
mellan ÅK 6 i Helsingborg och Kalmar. 

 
 
 

 
Tabell 1. Medelvärden och standardavvikelser Malmö och Kalmar, ÅK4. Svarsalternativet ”Ofta” har värdet 
1 i enkäten, ”ibland” 2 och ”nej” 3. I de översta, blåfärgade fälten motsvarar alltså lägre värde en mer 
positiv attityd. Motsatt gäller för de ofärgade raderna. 

 
   

Det fanns tydliga medelvärdesskillnader mellan Helsingborgselever som deltagit i det kommunala 
programmet för bussåkande och jämnåriga I Kalmar. Därför gjordes t-test för att se om skillnaderna var 
signifikants. För ”otrygghet” fanns ingen signifikant skillnad, men i de tre andra attitydkomponenterna 
var Helsingborgseleverna tydlig mera positiva: Signifikanserna var för ”Positiv till bekvämlighet” 
(t(52)=- 3.50, p<.01), ”attityd till förarna” (t(48)=-6.35, p<.01)och för ”negativ till bekvämlighet” 
(t(58)=-2.00, p=.05). 
 
Mellan den elevgrupp som deltagit i Helsingborgs program (N=20 ) och en kontrollgrupp från 
Helsingborg (N=13) fanns inga signifikanta skillnader, men en tendens (p=.07) till att de elever som 
deltagit i programmet hade mer positiv attityd till chaufförerna än de som inte deltagit. 
 

Diskussion 
 

Det är mycket som påverkar attityder till och användande av buss. Vana eller ovana att åka buss 
påverkar och påverkas av attityder. Både yttre faktorer, som kommunens struktur och bussystemet, och 
individuella faktorer, ex vis socioekonomiska förhållanden, aktiviteter, målpunkter, bilinnehav i 
familjen mm inverkar på ett komplext vis.  Förhållanden i de respektive kommunerna kan ge olika 
utgångspunkt för attityder till bussåkande redan före en intervention. En liten studie som den som här 
presenteras kan ge bara indikationer om attityder hos barn kan påverkas av riktade program och 
aktiviteter. För ett säkrare underlag där man kan ha fog för att uttala sig om förmodade 
orsakssammanhang krävs en omfattande och longitudinell design med jämförelser före och efter 
interventionen för samma individer. 
 
Givet studiens begränsningar i omfattning och tid, vilket innebär att slutsatserna får dras med viss 
försiktighet, finns det intressanta indikationer. Eleverna i ÅK 4 hade samma attityd-nivåer oavsett om 
de deltagit i trafikdag eller inte. När man tittar närmare på innehållet i trafikdagen, så riktar sig denna 
inte i någon större utsträckning mot bussåkande. Eleverna får inte någon praktisk kunskap eller övning i 
att åka buss och hantera en sådan resa. Det praktiska momentet rör istället cykling. Det kan ses som 
förväntat att denna aktivitet inte har effekt när det gäller bussåkande, medan det är mycket möjligt att 
den haft positiva effekter när det gäller cykling och kunskap om trafik i allmänhet. 

 Malmö 

Medelvärde 

Malmö 

Sd 

Kalmar 

Medelvärde 

Kalmar 

Sd 

POS_förare -.64 .47 -.53 .33 

 

Postitiv_bekvämlighet 2.09 .66 2.04 .45 

Negativ_bekvämlighet 2.37 .37 2.32 .23 

Otrygghet 2,36 .37 2.47 .28 



 
Eleverna i ÅK 6 i Helsingborg hade praktisk träning i bussåkande och använde bussresan som ett medel 
för att utföra uppgifter. De ingår dessutom i ett mera omfattande kommunalt program kring miljö och 
resande och har en liknande Skåneresa att se fram emot under våren. Trots att gruppen inte var särskilt 
stor syntes tydliga effekter i form av en positiv attityd jämfört med jämnåriga i Kalmar. Detta tyder på 
att denna praktiska träning kan ge mätbara effekter på attityder till bussåkande i denna ålder. Det får 
givetvis lämnas om huruvida attityderna hos de deltagande barnen inverkar på deras faktiska 
bussåkande, även om en positiv attityd naturligtvis ger bättre förutsättningar för ett ökat sådant.  
 
Skillnaden i ålder och mognad mellan barn i ÅK 4 och 6 är givetvis betydelsefull. Man får naturligtvis 
ta hänsyn till vilka typer av information och träning som är lämpliga i olika åldrar, och elever i ÅK 4 
kan mycket väl vara för unga för att släppas ut i samma typ av program ute i verkligheten som 
Helsingborgseleverna. 
 
Resultaten av studien tyder ändå på att praktisk träning och ”pröva på” är det som ger effekt på attityder 
i form av att man uppfattar resan som mindre besvärlig, och praktisk och förarna på ett mer positivt sätt. 
Att barnen i ÅK 4 haft samma nivåer i attityder mellan två städer tyder på att enkäten faktiskt mäter en 
sorts ”baseline” i en situation då någon effektiv intervention för påverkan genom praktiska åtgärder i 
relation till bussåkande inte skett.  
 
Även hur föräldrarnas attityder påverkas av att barnen tränats och klarat av uppgifter som krävt relativt 
självständigt bussåkande är en intressant fråga. Föräldrarna är ju de som i mycket bestämmer vart och 
hur deras barn får förflytta sig. För både barn och föräldrar är det viktigt hur jämnåriga beter sig och 
vad man ”allmänt” verkar förvänta sig att barn är kompetenta att göra i olika åldrar. Genom 
träningsprogrammet visar man från genom kommunens insats att barn i ÅK6 kan klara att utföra 
uppgifter genom att åka buss.  
 
Sammanfattningsvis är Miljöverkstadens i Helsingborgs skolverksamhet av stort intresse och detta och 
liknande program kunde utvärderas i större omfattning och med kopplingar inte bara till attityder, utan 
även till beteende och attityder i elevernas familjer. Vidare kan attitydfrågorna som utvecklats inom 
forskningsprojektet användas för att se effekter av attitydinriktade insatser för barn, medan frågorna 
delvis behöver modifieras i sina formuleringar för att passa vuxna. 
 
 
 



Bilaga 1: Frågor i attitydkategorierna och deras reliabilitet 
 
 

 
Dessa kategorier och reliabilitetstestningar har gjorts på den fullskaliga enkätundersökningen i Kalmar 
med strax under 300 elever i ÅK 4-9. Det är dessa sammansatta kategorier som använts i den nuvarande 
undersökningen.

 

Negativ till bekvämlighet 
Cronbach’s alfa .76 

Jag är rädd för att trilla på 

bussen 

Folk knuffas och trängs på 

bussen 

Är det jobbigt att ta rätt buss? 

Är det jobbigt att veta när 

bussen går? 

Är det jobbigt att hinna av 

bussen när den stannat? 

Är det jobbigt att betala och få 

biljett? 

Är det jobbigt att inte få 

sittplats? 

Är det jobbigt att byta buss? 
 

 

 
Positiv till chauffören 
(frågor formulerade i 

positiv riktning i 
bearbetningen)  

Cronbach’s alfa .81 
 

Chauffören är inte sträng 

Chauffören är inte stressad 

Chauffören är inte otrevlig 

Jag tycker att chauffören brukar 

vara hjälpsam 

Jag tycker att chauffören brukar 

vara trevlig 

Jag tycker att chauffören brukar 

köra bra 

 
 
 

 
 
 
 

Otrygghet 
Chronbach’s alfa .70 

Har det hänt att du känt dig 

skrämd av andra när du skulle 

åka buss? 

Brukar du känna dig orolig för 

att bli skrämd av andra när du 

ska åka buss? 

Känner du någon som råkat ut 

för något obehagligt vid en 

bussresa? 

Har du någonsin råkat ut för en 

olycka när du skulle gå till eller 

från en buss? 

 

 
 

Positiv till bekvämlighet 
Chronbach’s alfa .71 

Jag gillar att åka buss 

Det är lätt att ta mig dit jag vill 

med buss 

Det är bekvämt att åka buss 
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Bussförare – en enkätundersökning om attityder,  
arbete som förare och till passagerare 

 
Camilla Siotis 

Mail för kontakt: camilla.siotis@hkr.se 
Högskolan Kristianstad 

 

Bakgrund 
 

Barns och ungas attityder till bussförare visade sig starkt relaterat till deras attityd till att åka 
buss överhuvudtaget i en enkätstudie av med barn och unga under deras färd på bussar 
(Johansson & Siotis, 2009). Barn som uppfattade bussförarna som hjälpsamma, snälla och bra 
förare och inte stränga eller arga var betydligt mer positiva till buss som transportmedel och 
till bussresan som sådan. Därför verkade det intressant att å andra sidan göra en undersökning 
om hur bussförare i sin tur ser på sitt arbete och på passagerare.  
 
Barn är i fokus för det forskningsprojekt som denna undersökning är en del av (anslag från 
VINNOVA, Johansson & Siotis, beviljat 2009). Förberedande intervjuer inför uppbyggandet 
av den enkät som presenteras här visade dock att bussförarna sällan tänker så mycket på barn, 
deras speciella förutsättningar, behov eller problem. Därför blev det inte heller möjligt att 
rikta in enkäten i särskilt hög utsträckning mot just barnfrågor. Eftersom bussförare som 
intervjuades inte verkade särskilja barn från andra passagerare, verkade det konstruktivt att 
inrikta undersökningen mot förares åsikter och förhållningssätt till passagerare allmänt, och så 
ställa vissa särskilda frågor kring olika resandekategorier; barn, ungdomar, vuxna, äldre. 
Undersökningen kan ses som en studie som syftar till att mera övergripande undersöka 
bussförares attityder till passagerare, sig själva, sitt arbete och sin arbetsmiljö.  
 
Den övergripande tanken är att synen på sig själv och andra och även arbetstrivsel och stress 
inverkar på hur man bemöter sina kunder (passagerare). Detta i sin tur har konsekvenser för 
hela kommunikationen med de resande. Eftersom barn är känsliga, och antagligen mer 
känsliga än andra passagerare, för kvalitén på denna kommunikation är resultatet ändå 
tänkvärt i förhållande till just barn.  
 
Den teoretiska ramen för den del som handlar om synen på sig själv och andra i 
kommunikationen är transaktionsteoretisk. Mycket kort utgår denna teori från att man ser 
positivt eller negativt på sig själv respektive på andra och detta påverkar vad man väntar sig 
från andra och vad man själv uppväcker för respons hos andra. Denna del av studien 
behandlas utförligare och med viss inferensstatistik i denna rapport, övriga delar 
huvudsakligen deskriptivt.  
 
Kommentarer till de resultaten ligger i boxar under respektive avsnitt (förutom i ett fall då de 
ligger före tabellen av redigeringsskäl). Sist följer en kort, övergripande diskussion av 
undersökningen. 
 

Metod 
 

Undersökningen omfattar 70 bussförare hos Veolia och Bergkvara Buss i Lund och Arriva i 
Malmö. Undersökningsledaren var närvarande vid några tillfällen, men huvudsakligen har 
förarna fyllt i enkäterna i sitt personalrum under pauser och sedan lagt de ifyllda enkäterna i 
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en igentejpad låda. Enkäterna har ifyllts anonymt. De förare som velat kunde lägga i en 
separat blankett som utgjorde en lottsedel där ett antal biobiljetter lottades ut till de deltagande 
som ett litet tack för besväret. 
 
Alla förare har inte besvarat samtliga frågor, vilket innebär att summan av de svarande ofta är 
mellan 60 -70 av de tillfrågade. Det sista avsnittet av enkäten som rör syn på sig själv och 
andra har besvarats av 44 förare och kommer därför att presenteras separat. Sannolikt är att 
förarna besvarat enkäten i den utsträckning de hunnit under sina pauser och att det därmed 
varit svårast att hinna med den sista delen. 
 
Vissa frågor har kunnat besvaras med flera alternativ av varje svarande, och då blir summan 
högre än 100 %. Vidare har andelarna avrundats till närmaste heltal, eller vid halva procent 
till närmaste jämna heltal. 
 

 
Deskriptivt resultat av bussförarenkät 

 
Observera att frågorna framställs i förkortad form i tabeller. De har alltså ibland varit mer 
utförligt formulerade i själva enkäten. 
 
 

Bakgrundsfaktorer 
 
20 deltagare var under 35 år gamla, 24 var 36-45 år, 13 46-55 år och 11 över 55 år gamla. 59 
män och 5 kvinnor svarade på frågan om kön. Lite drygt hälften uppgav att de bott i Sverige 
före 15 års ålder (36 vs 31).  
 
36 % hade arbetat som förare mindre än 5 år, 39 % i 6-10 år och 25 % i mer än 10 år. 88 % 
arbetade heltid. 79 % körde stadstrafik och 41 % regionaltrafik, 11 % beställningstrafik och 
enstaka utomlands eller annan form av trafik. Många kör olika former av trafik. 82 % arbetar 
på rullande schema. 

 
82 % hade en annan utbildning förutom till bussförare, och 73 % hade haft flera andra arbeten 
tidigare medan 20 % hade haft ett annat och bara 6 % inget annat arbete.  

 
 

Arbetstrivsel 
 

Hälften av förarna (51 %) uppgav att de trivts bättre med ett tidigare arbete, medan resten 
fördelade sig jämt över att svara ”nej” respektive ”vet inte”. 38 % skulle hellre vilja ha ett 
annat arbete, och 46 % skulle ”kanske” vilja ha ett annat arbete. (Se tabell 1 nedan.) 
 
 
Kommentar: Faktorer som rör arbetsledningen ligger lägre än andra delar, vilket nog ofta är 
fallet. Man är ganska nöjd med själva arbetet och särskilt med arbetskamraterna. Om man 
tittar på helheten visar det sig dock att materialet avspeglar en övergripande känsla av att 
vara nöjd eller mindre nöjd. Chronbachs alfa, ett statistiskt mått på hur väl enskilda frågor 
håller ihop i en kategori, var på .87 för de 12 frågorna, vilket är mycket högt. Detta innebär 
att man kan låta bli att sälla så många frågor om hur nöjd man är med sina arbetsrelationer, 
givet att man undersöker förare i samma typ av situation som de som undersökts här. 
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Tabell 1. Frågor om hur nöjd man är (skala 1- minst nöjd, 5- maximalt nöjd). Resultaten 
ordnade efter medelvärden från lägst till högst på skalan. 
 
”Hur nöjd är du med….” Medelvärde Standardavvikelse 
Uppskattning från 
arbetsledare 

2,3 1,1 

Arbetsledning 1,1 1,3 
Lön 1,1 1,1 
Arbetstider 1,1 1,1 
Stöd från arbetsledning vid 
problem med bussen 

0,8 1,1 

Trygghet och säkerhet i 
arbetet 

0,9 1,2 

Stöd från arbetsledning vid 
problem med passagerare 

0,7 1,0 

Uppskattning från 
passagerare 

2,9  

Stöd från arbetskamrater vid 
problem med bussen 

3,2  

Stöd från arbetskamrater vid 
problem med passagerare 

3,2  

Arbetsuppgifter 3,4  
Arbetskamrater 3,7  
NÖJD samtliga variabler 
sammanslagna 

2,8  

 
 
 

Stress och hälsa 
 

Tabell 2. Frågor om stress och hälsa relaterat till arbetet 
 

Fråga Nej % Ibland % Ganska ofta % (Nästan) Alltid % 
Har du problem 
med smärta eller 
skador 

 
24 

 
54 

 
15 

 
8 

Är du trött efter 
arbetspass 

 
4 

 
42 

 
44 

 
10 

Känner du dig 
stressad i ditt 
arbete 

 
6 

 
51 

 
34 

 
9 

Känner du dig 
pigg och i form 
efter ledighet 

 
4 

 
29 

 
41 

 
26 

 
Kommentar: 75 % av förarna har problem med smärta eller skador pga arbetet, även om de 
flesta inte har det ofta. Att många är trötta efter sitt arbetspass får kanske betraktas som 
rimligt. Observera att den sista frågan är en positiv faktor! 
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Körförhållanden 
 

Tabell 3. Frågor om att köra bussen. 
 

Fråga Nej % Ibland % Ganska ofta % (Nästan) Alltid % 
Finns vägar eller 
tider då det är 
besvärligt att 
köra 

 
3 

 
57 

 
31 

 
9 

Är 
trafiksituationen 
svår med mycket 
trafik 

 
2 

 
50 

 
39 

 
9 

Är delar av 
vägen dålig 

 
2 

 
30 

 
48 

 
20 

Känner du att du 
är duktig på att 
köra buss 

 
0 

 
12 

 
35 

 
53 

 
 
 
Kommentar: De flesta har i högre eller lägre grad synpunkter på kvalitén på vägen och 
trafiksituationen. De flesta förare känner sig ganska eller mycket duktiga på själva 
framförandet av bussen. Observera att sista frågan är en positiv faktor. 
 
 

Betydelse av olika aspekter av bussförararbetet 
 

Tabell 4. Frågor om aspekter av arbetet 
 

Fråga 
”Hur viktigt är 
det när man kör 

buss att…” 

Inte viktigt 
% 

Delvis viktigt % Ganska viktigt 
% 

Mycket viktigt % 

an kör bussen 
säkert 

0 3 25 72 

man är trevlig 
mot passagerarna 

0 19 36 44 

man inte låter 
folk gå på utan 
att betala 

5 24 41 30 

man håller 
tidtabellen 

9 42 31 18 

 
 
 
Kommentar: Säkerheten i körandet är det viktigaste för de allra flesta. 80 % tycker att det är 
i varje fall ”ganska viktigt” att man också är trevlig mot passagerarna. När det gäller hur 
viktigt det är om folk går på utan att betala eller att man håller tidtabellen går meningarna 
mera isär. 
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Frågor om betalning  
 

Betalningsfrågor:, 29 % respektive 37 % av förarna säger att de inte eller sällan får problem 
med biljettkassan när passagerare ska betala. 21 % respektive 13 % säger att det ganska ofta 
eller mycket ofta uppstår sådana problem. 
 
68 % av förarna svarar att det sällan händer att passagerare inte vill betala för resan. 23 % 
dock menar att detta händer ganska ofta och 6 % svarar att det händer mycket ofta. 30 % 
svarar att de ser till att passagerare som inte vill betala lämnar bussen, 40 % låter dem åka 
ändå, 26 säger att de ”får dem att betala” och 4 % svara att de gör anrop för att få hjälp. 
 
Kommentar: I frågor om betalning är svaren ganska spridda, både när det gäller om det blir 
problem med biljettkassan eller inte och när det gäller vad förarna gör om passagerare inte 
vill betala för resan. 
 

Frågor om passagerare 
 
De flesta förare tycker inte att det är skillnad på vilken kategori av person som är passagerare. 
60 % svarar att det inte är någon skillnad på vilka passagerare som är trevligast eller lättast att 
köra, och 41 % svara detsamma när det gäller vilka som är svårast eller otrevligast. 25 % av 
de svarande tycker att vuxna är lättast att ha som passagerare. När det gäller vilka som är 
svårast, delar äldre och ungdomar nästan förstaplatsen (26 % äldre, 30 % ungdomar).  
 
44 % av förarna tycker att de flesta passagerare är trevliga mot förarna , 16 % att nästan alla 
är trevliga, medan 36 % tycker att vissa är trevliga och 4 % att inga är det. 
 
När det gäller passagerare allmänt, tycker 58 % att de ”ibland” behöver hjälp med ex vis var 
de ska gå av bussen eller hur de ska byta linje. 27 % svarar att detta behövs ”Ganska ofta” och 
8 % ”Ofta”, medan 6 % uppger att detta sker ”Mycket sällan”. 
 

Kommentar: Äldre passagerare anses i nästan lika hög utsträckning som ungdomar vara de 
resenärer som kan vara problematiska. Vuxna är antagligen rollmodellen för den bussåkande 
resenären – nätet är planerat främst utifrån denna resenärs behov och vuxna är väl invanda 
vid hur resandet ska ske, så kontakten med den vuxne går mestadels friktionsfritt. 
 

Barn och ungdomar 

Tabell 5. Frågor om barn och ungdomar 
 

Fråga Nej, sällan Ibland % Ja, ofta % Ja, mycket ofta % 
Behöver barn 
hjälp oftare än 
andra 

 
52 

 
41 

 
5 

 
2 

Brukar du hålla 
lite extra koll på 
barn i bussen 

 
8 

 
22 

 
30 

 
40 

Blir det problem 
med barn som 
passagerare 

 
58 

 
39 

 
4 

 
0 

Blir det problem 
med ungdomar 
som passagerare 

 
14 

 
57 

 
24 

 
5 
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Kommentar: En stor andel anger at de i varje fall ”ofta” håller lite extra koll på barn i 
bussen. Annars anses barn inte behöva extra hjälp eller orsaka problem. Ungdomar ger i stor 
utsträckning problem, enligt en majoritet av svaren ”ibland” och till en ansenlig del ”ofta” 
eller ”mycket ofta”. 
 

 
Problem, våld och skadegörelse 

 
En möjligen central fråga är om föraren tycker att det uppstår problem med passagerare som 
denne inte kan lösa på ett sätt som hon eller han tycker blir bra. 11 % tycker att sådana 
problem uppstår ”Mycket ofta” eller ”Ganska ofta”. 64 % tycker att detta uppstår mycket 
sällan och 25 % att det inte alls uppstår sådana situationer. 
 

Tabell 6. Frågor om hot, våld och problem på bussen 
 

Fråga Inte alls % Mycket 
sällan % 

Ibland % Ofta % 

Har du utsatts för 
hot av passagerare 

 
29 

 
50 

 
19 

 
2 

Har du utsatts för 
våld av passagerare 

 
73 

 
24 

 
3 

 
0 

Har du utsatts för 
rån på bussen 

 
95 

 
5 

 
0 

 
0 

Är passagerare 
högljudda/bullrande 
på bussen 

 
5 

 
21 

 
62 

 
12 

Har du problem 
med berusade eller 
drogade 
passagerare 

 
38 

 
52 

 
7 

 
3 

Sker vandalism och 
skadegörelse inne i 
bussen 

 
10 

 
27 

 
39 

 
24 

Sker vandalism och 
skadegörelse av 
personer utanför 
bussen 

 
10 

 
36 

 
42 

 
13 

 
 
 
Kommentar: Att bli utsatt för våld av passagerare är inte direkt vanligt, men en fjärdedel har 
ändå råkat ut för detta någon gång. Störande passagerare och skadegörelse, både inne i och 
utanför bussen är däremot vanligt. 
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Attityd till själv och andra  
 

I detta avsnitt av enkäten har frågor av fyra slag grupperats till två variabler, som avspeglar 
om man ser positivt på sig själv samt om man ser positivt på andra i allmänhet. För varje 
faktor har 4 frågor som visar på positiv syn och 4 faktorer som visar på en negativ syn slagits 
ihop efter att de negativt formulerade frågorna kodats om. Detta innebär att en hög skattning 
på de positivt formulerade frågorna respektive en låg skattning på de negativt formulerade 
frågorna kombinerats till en faktor av positiv syn på sig själv respektive på andra. Exempel på 
frågor om positiv attityd till en själv är: ”Jag är bra på många saker” och omvänt kodat 
”Ibland tycker jag verkligen synd om mig själv”. Exempel på frågor om positiv attityd till 
andra är: ”Jag har något trevligt att säga till alla människor” och omvänt kodat ”Människor är 
ofta ganska besvärliga”. Den statistiska analysen visar på god tillförlitlighet (reliabilitet) för 
frågor om syn på en själv (Chronbachs alfa .71) och rimlig, men inte fullt tillfredsställande, 
tillförlitlighet för frågorna om syn på andra (Chronbachs alfa .56).  
 
I analyser med ANOVA visar positiv syn på en själv ha ett statistiskt samband (dvs högre än 
5 % sannolikhet) med att man:  

• i mindre grad utsatts för våld av passagerare 
• i mindre grad har problem med passagerare som inte vill betala 
• är nöjd med sin lön 
• känner sig kapabel att hantera de problem som uppkommer på bussen  
• anser att det är viktigt att passagerare inte åker utan att betala 

 
Positiv syn på andra är på samma vis statistiskt relaterat till: 

• att man än nöjd med sina kollegor 
• att det är viktigt att vara trevlig mot passagerarna 
• att man anser att passagerarna är trevliga mot föraren  
• i lägre grad har problem med skador eller smärtor 

 
Det finns också vissa tendenser, vilket kan vara värt att rapportera eftersom 
undersökningsgruppen är relativt liten och variationerna inom gruppen inte är så stora. Den 
statistiska gränsen är här satt till 10 %, vilket innebär avsevärt mindre säkerhet. 
För positiv syn på sig själv är detta: Att barn behöver mer hjälp än övriga passagerare, att det 
är viktigt att vara trevlig mot passagerare samt att man är mer nöjd mer sitt arbetsschema. 
 
För positiv syn på andra är tendenserna: Att man har mindre problem med passagerare som 
inte vill betala, att man kan hantera de problem som uppstår i bussen och att det INTE är så 
viktigt om passagerare åker utan att betala. 
 

Diskussion 
 
Det egentliga syftet med denna enkät har inte varit att undersöka förarnas syn på sitt arbete 
och sin arbetsmiljö, utan att undersöka relationerna till och synen på passagerarna. Det har 
ändå varit viktigt att undersöka förarnas syn på ovanstående, eftersom detta har ett samband 
med trivsel i arbetet. Stress och vantrivsel är faktorer som klart försämrar möjligheterna för en 
god kommunikation. En erfarenhet från testfasen då några förare fick fylla i enkäten i 
preliminär form är att dessa förare kommenterade att det var bra frågor och att frågorna tog 
hänsyn till dem. Det skulle därför vara möjligt att använda sig av och kanske utveckla eller 
komprimera enkäten för ett vidare syfte.  
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Antalet förare som värvats från de tre operatörerna i undersökningen är inte stort nog för att 
göra jämförelser när det gäller trivsel-faktorer. Spridningen av i de kvantifierade svaren är 
liten, vilket också hindrar att skillnader mellan förare hos de olika operatörerna skulle visa sig 
i denna undersökning.  
 
Vid tolkningen av denna enkät är det också viktigt att tänka på att urvalet av deltagande förare 
inte kan betraktas som representativt för hela gruppen förare hos operatörerna. Det har varit 
ett ställningstagande och en generös satsning från de deltagandes sida att offra sin vilotid på 
att gå genom en 4-sidig enkät. Det skulle ha behövts arbetstid och en experimentell kontroll 
över vilka som deltog respektive inte deltog för att kunna uttala sig om representativiteten. 
 
Sannolikt är det en konsekvens av att det varit förare med en viss typ av inställning som 
deltagit att spridningen i svaren varit liten, dvs förarna har svarat delvis ganska likartat på 
frågorna om hur pass nöjda de är med olika faktorer i arbetet (se Tabell 1). Översiktliga 
genomgångar av relationer mellan bakgrundsfaktorer och övriga variabler har inte visat på 
några betydande samband, med reservation till att det inte skett en fullständig bearbetning 
eftersom dessa faktorer inte i sig utgör huvudsyftet med undersökningen. 
 

 
Effekten av positiva attityder 

 
När det gäller de frågor som antagits av vara av betydelse för kommunikation och relationer, 
dvs  attityd till sig själv och till andra, visas signifikanta relationer till vissa variabler. 
Eftersom undersökningsgruppen är relativt liten för dessa frågor, krävs det starkare samband 
för att få signifikanta resultat, vilket innebär att effekterna av denna typ av personlig 
inställning verkligen är stor.  
 
Av särskilt intresse för yrket är att positiv attityd till sig själv var relaterat till att inte ha utsatts 
för våld, att känna sig kapabel att hantera problem och att se till så att passagerare betalar för 
sig. Man måste här  ta hänsyn till att undersökningar av samband visar just samband, men inte 
vilken faktor som orsakar ett visst samband. Om man utsatts för våld är det naturligtvis stor 
risk att man inte känner sig stark och kompetent, snarare än att upplevelsen av att ha auktoritet 
i sig är skyddande mot att utsättas för våld. Ändå finns det en gemensam nämnare för de 
faktorer som visat sig här; en självtillit och en förmåga att lita till sin auktoritet på ett positivt 
sätt. Självrespekt, som man också skulle kunna kalla detta, är alltså relaterat till god 
yrkesutövning i kontakten med passagerare. 
 
En positiv syn på andra är relaterad till att man betonar betydelsen av att vara trevlig och att 
andra är trevliga mot en, men även till att man i mindre grad har problem med smärtor eller 
skador. På sätt och vis kan man vara förvånad över att det inte är denna faktor som har en 
relation till om man utsätts för våld, eftersom man kunde tycka att man borde vara mindre 
utsatt om man har en trevlig inställning till passagerarna. De förare som ligger högt på denna 
variabel skiljer istället inte ut sig alls från gruppen som helhet när det gäller utsatthet för våld. 
 
Det ideala för en person vore att ha positiva attityder till både sig själv och andra. Tester har 
skett med en sådan sammanslagen variabel, men denna visar på betydligt färre samband än för 
de separata frågorna som rör attityd till sig själv respektive andra. Därför presenteras denna 
sammansatta variabel inte i resultatet. 
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Två delar av bilden av relationerna mellan passagerare och förare 
 
Från tidigare forskning som nämnts i inledningen (Johansson & Siotis, 2009) vet vi att barns 
och ungas uppfattning om bussföraren är viktig för deras attityd till bussresan i allmänhet. I 
denna enkätundersökning kan vi se att bussförarens allmänna attityd till sig själv har en 
koppling till hur de upplever faktorer kring passagerarna. När det gäller hur förarnas 
inställning och barnens attityder, så kan vi i nuläget bara resonera om hur de sannolikt 
inverkar på varandra.  
 
Det är sannolikt att en förare som har hög grad av positiv syn på sig själv uppfattas som trygg 
och som en auktoritet av passagerare och i synnerhet av barn och unga. Det är också sannolikt 
att bussförare med en positiv attityd till andra uppfattas som trevliga, men möjligen också som 
lite släpphänta och som mindre av en auktoritet. Det sista syftar då på tendensen att dessa 
förare inte tycker att det är så viktigt om passagerare inte alltid betalar, samt att de inte är mer 
förskonade från våld än andra i undersökningsgruppen. 
 
 

Barn och ungdomar 
 
Att barn skulle ha mer behov av hjälp än andra passagerare var det få förare som tyckte. Det 
bekräftar också den bild som framkom i de intervjuer som gjordes som en förberedelse för 
enkäten, nämligen att förare i hög grad är omedvetna om de svårigheter som barn kan med att 
åka buss. Tanken att alla barn inte är vana resenärer verkar avlägsen, och därmed finns inte 
heller förutsättningar för att föraren ska tänka på att uppmärksamma barn, få dem att känna 
sig trygga, och fungera som ”inskolare” av barnen i bussresandet. 
 
Främst behövs information och utbildning till förarna så att de får en bättre förståelse för 
möjligheten att bygga upp en relation mellan förarna och barnen, som ju är framtidens 
kundkrets. Att främja en tillit och en positiv syn på förarna hos barnen är dels ett sätt att få 
barnen att uppskatta bussresan mer (som vi sett i den enkät som barn på bussar fyllt i) och 
dels ett sätt att förhoppningsvis förebygga besvärliga attityder och beteende hos barnen när de 
vuxit upp till ungdomar.  
 
Frågan om barn och ungdomar, samt bemötande av dessa tas upp specifikt i en annan del av 
forskningsprojektet, nämligen i texten ”Barn och ungdom som busspassagerare” (Siotis, 
2012).  
 

Framtida möjligheter  
 

Ett vidare steg i forskningen om relationer mellan bussförare och passagerare vore att 
undersöka samspelet i bussen mellan dessa båda parter givet att man har den enskilde förarens 
enkätresultat på attitydfrågor. Man kunde då studera om dessa personlighetsvariabler till 
någon del samverkar med förekomst av konflikter, småproblem och allmänt hur smidigt 
resorna går.  
 
Undersökningen kan också ses som en pilotstudie som kan bearbetas i sin form och utökas till 
antal deltagare som en studie av bussförares syn på sitt arbete och sin arbetsmiljö och 
inverkan på deras trivsel och sätt att fungera i sitt arbete. 
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Givet att den mest positiva faktor som framkommer i enkätresultatet är känslan av en positiv 
attityd mot sig själv, är det också viktigt att stärka sådana attityder. Att arbetsgivaren inte bara 
tar itu med problem i arbetet och arbetsrelationerna, utan också ger positiva signaler och 
allmänt stärker samhörighet och självkänsla hos förarna är sannolikt viktigt för att hjälpa 
förarna att ha denna positiva attityd till sig själva och därigenom kunna arbeta utifrån en 
position som god auktoritet i bussen och i kommunikationen med passagerarna. 
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Sammanfattning 

 

Kommunernas kollektivtrafiksystem är i allmänhet inte anpassade för barn och ungas 

fritidsverksamheter om de ligger utanför stadskärnorna. På grund av busstrafikens dåliga 

anpassning till fritidsverksamhet är det en mycket liten del av transporterna till och från dessa 

aktiviteter som sker med buss. Om anläggningarna inte ligger inom gång och cykelavstånd 

sker dessa transporter i regel med bil. 

Detta innebär att barnen i många fall blir beroende av att föräldrar har tillgång till bil, med de 

begränsningar som det kan ha för barn till föräldrar utan möjlighet att skjutsa.  Det innebär 

också att många barn saknar erfarenhet av att kollektivtrafik kan vara ett alternativ för dem.  

Fritidsbussen i Lund är ett exempel på busstrafik bara för barn på barns villkor. Fritidsbussen 

trafikerade ridning, fotboll och scouter under två terminer( ht 2010 – vt 2011) med en tidtabell 

anpassad efter verksamheterna. Trafiken skedde med ett mindre fordon så att verksamheterna 

kunde angöras nära entréer, föraren var i regel samma person och anmälan via hemsidan var 

ett krav. Busstrafiken var avgiftsfri. Försöket var ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun, 

Trafikverket, Veolia Transport och LTH/HKr och finansierat av VINNOVA och Trafikverket. 

Efter en trög start kom ett resande igång. Information och kommunikation mellan 

föreningarna, organisatörerna och föräldrarna var avgörande för att få igång ett resande men 

det var också här svårigheterna låg eftersom kanaler saknades. När Fritidsbussen var etablerad 

var intresset stort, framför allt från barnen.  

Föreningarna var positiva till busstransporten men hade inget direkt intresse i att driva den. 

Det var föräldrarna (och barnen) som visade att Fritidsbussen fyllde en viktig funktion. Så 

viktig att föräldrakollektivet var berett att betala för en fortsättning, främst under 

vinterhalvåret. Fritidsbussen återupptog trafikeringen under senhösten 2011, då mot betalning 

från föräldrarna motsvarande 16% av totalkostnaden för trafikeringen. 

Utvärderingen visade att barnen främst uppskattade att Fritidsbussen trafikerade på tider som 

passade och att bussen stannade nära verksamheterna. Övriga aspekter av utformningen som 

betonade trygghet och säkerhet (liten buss, samma chaufför och kända barn t ex) var enligt 

barnen inte lika viktiga. För föräldrarnas del verkar trygghetsaspekterna vara viktigare än för 

barnen, även om de ansåg att tillgängligheten var viktigast. Utformningen av Fritidsbussen 

gör att de vågar låta sina barn åka buss utan vuxet sällskap tidigare än med ordinarie 

busstrafik. För nästan hälften av barnen var Fritidsbussen deras första erfarenhet av att åka 

buss regelbundet. 

Fritidsbussens idé kan vidareutvecklas och ge barn som resenärsgrupp ökad tillgänglighet på 

samma villkor som övrig trafik. Befintliga linjer (servicelinjerna t ex) kan ändra 

linjesträckning under eftermiddagstimmarna och angöra fritidsanläggningar i närheten. 

Försöket med Fritidsbussen har visat att barn och föräldrar efterfrågar denna typ av 

busstransport.  
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1. Inledning 

 

Kollektivtrafiken, vars mål är att tillgodose kommuninvånarnas behov, är av tradition mest 

inriktad på skol- och arbetsresor. Under de senaste decennierna har man emellertid på många 

håll byggt upp ett mera differentierat trafiknät och bl a infört servicelinjer som särskilt riktar 

sig till äldres resbehov (Ståhl 1998; Carlsson & Ståhl 2006). Det finns en möjlighet att 

fortsätta med utveckling av transporter för särskilda gruppers behov genom att inrätta 

bussturer specifikt för att köra barn och ungdom till fritidsverksamheter som inte väl 

tillgodoses av den kommunala kollektivtrafiken.  

Fritidsbussen i Lund är ett exempel på en sådan transport.  

Idrotts- och fritidsverksamhet sker mycket utspritt i kommuner, både pga respektive 

verksamhets krav på lokal och utrustning och därför att man utnyttjar ex vis skolors 

idrottsanläggningar när dessa är lediga från ordinarie verksamhet. Detta innebär att 

transporterna till och från anläggningarna är en faktor att räkna med för deltagande barn och 

deras föräldrar. Kommunernas kollektivtrafiksystem är i allmänhet inte anpassade för denna 

verksamhet, exempelvis är linjesystemen ofta uppbyggda på så vis att man måste åka in till en 

knutpunkt och byta buss om man ska från ett ytterområde till ett annat. 

På grund av busstrafikens dåliga anpassning till fritidsverksamhet är det en mycket liten del 

av transporterna till och från dessa aktiviteter som sker med buss. Om anläggningarna inte 

ligger inom gång och cykelavstånd sker dessa transporter i regel med bil (Johansson, 2006; 

Johansson & Siotis, 2009).  

Föräldrars möjligheter att skjutsa, särskilt yngre barn till och från träning, blir ofta avgörande 

snarare än barnets intresse för en viss idrott eller fritidsverksamhet. I en undersökning av 

Johansson och Siotis (2009) svarade 44 % av tillfrågade grundskolebarn att de fick avstå eller 

kanske fick avstå från fritidsverksamhet de skulle vilja göra pga svårigheter med transport. 

Fritidsverksamheten har ett uppdrag att arbeta med frågor om integration som på många sätt 

är relaterat till tillgänglighet till och därmed möjlighet att engagera sig i olika aktiviteter. 

Ekonomiskt svaga grupper har i mindre utsträckning såväl bil som tid med skjutsning. Antalet 

syskon i en familj är också en faktor som kan spela in. Trygghet och säkerhet för barn när det 

gäller att ta sig till och från verksamheterna är också av stor betydelse. Förutom avståndet till 

aktiviteterna som sådant, kan både trafik och risker för överfall verka avskräckande och 

förhindra att barn går eller cyklar i vissa områden. 

Det praktiska angreppssättet är att introducera en ”Fritidsbuss” som efter skoltid kör en 

specialanpassad linje som angör fritidsanläggningar på barn och ungas villkor och på tider 

som passar klubbar och deltagare. 

Tillgängligheten till fritidsaktiviteter för barn och unga skulle med denna transportmöjlighet 

öka, och förmodligen också klubbarnas medlemsupptagningsområde och deltagarantal. 

Klubbarnas ekonomi är dessutom i många fall relaterad till antalet deltagare, och särskilt när 

det gäller barn och ungdomar eftersom aktivitetsstöd kan utgå för dessa.  
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Busstransport, å andra sidan, är inte särskilt dyr och kan samordnas mellan flera olika klubbar. 

De praktiska och ekonomiska förutsättningarna för denna typ av kollektiv transport behöver 

utredas. Ur samhällsekonomisk synpunkt kan man också konstatera att anläggningar för idrott 

står för stora investeringar och underhåll och att en viss ytterligare satsning som på en 

idrottsbuss skulle kunna öka utnyttjandet av dessa. Det är således mycket god ekonomi om 

man kan öka tillgängligheten till och beläggningen av anläggningar genom att öka antalet 

aktiva. 

1.1 Syfte 

Syftet är att inrätta en busstrafik under skolterminer som transporterar barn och ungdomar till 

fritidsverksamheter som ligger långt från hemmen och som annars förutsätter transporter med 

bil. Detta genomförs som ett försöksprojekt i samarbete med deltagande kommun, i det här 

fallet Lund, fritidsverksamheter och bussentreprenörer 

Planeringsprocessen fram till en fungerande busstrafik dokumenteras. Busstrafiken utvärderas 

utifrån antal resenärer och kostnader. Föräldrar och barns åsikter om försöket dokumenteras.  

Frågeställningar:   

• Finns det ett intresse, även ekonomiskt, för en sådan transport från föräldrar, barn och 

fritidsverksamhet? 

• Kan en speciell busstrafik för barn få barn att åka kollektivt i högre grad än annars? 

• Hur påverkar föräldrars syn på trygghet och säkerhet valet av buss som färdmedel för 

barnens fritidsresor?  
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2. Bakgrund 

 

Unga barn är empiriker, dvs deras kunskap grundar sig på erfarenhet. Det är därför inte 

självklart att de kan överföra teoretisk kunskap till en praktisk situation (Terjestam, 2002). 

Eftersom barn alltså har behov av konkreta erfarenheter kan man säga att detta att använda 

kollektivtrafik är ett utryck för en socialisation och inte bara en lösning på hur en transport 

ska ske. Generellt sett är det föräldrar som påbörjar socialisationen och kamrater och lärare 

som fortsätter den (e.g. Newman, 2000). Metakognition, förmågan att se och bedöma sina 

egna förmågor, utvecklas under barndomen och barnen blir mer realistiska i sina bedömningar 

med ökande ålder. Barns skattningar av sin kompetens överensstämmer allt mer med 

föräldrars och lärares uppfattning med ökande ålder (Wigfield m fl, 1997).  

Barn i skolåldern är intresserade av att utveckla talanger och skicklighet och av att utveckla 

strategier för att kontrollera sitt eget beteende (Terjestam, 2002), dvs efter att utveckla sin 

kompetens. Barnet strävar också efter en ökande autonomi, samtidigt som de har behov av 

samhörighet (relatedness; Newman, 2000) och vill göra som andra i sin omgivning. Dessa 

tendenser i utvecklingen ger både mål och medel för att understödja barns förmågor och 

därmed deras kompetens att utnyttja kollektiva färdmedel på ett tryggt och positivt sätt.  

Johansson (2006) har i en studie av barn i åldrarna 8 till 11 år funnit att ungefär hälften av 

transporterna till barnens fritidsaktiviteter skedde med bil och bara 3% med kollektivtrafik. 

För barn i dessa åldrar så tycks alltså autonomin i förflyttningen i nuläget huvudsakligen vara 

beroende av att de kan ta sig till sina mål till fots eller per cykel. I en artikel i ”Samferdsel” 

(2009) konstateras också att barns fritidsaktiviteter är bilburna. 

För föräldrar utgör skjutsandet av barn en stor del av det dagliga resandet, i Resvanor Syd 

(2007) med ca 30 000 svarande framkom att kvinnor 26-39 år gjorde lika många resor i syfte 

att hämta eller lämna barn som till arbete under en vardag. Många av dessa resor är sannolikt 

till dagis och skola, men antal resor under helgerna var betydande. Bil används för 63% av 

alla resor och buss för 4% för män och kvinnor 26-39 år under vardagar. I en undersökning av 

resenärer (~15 år och uppåt) på Malmö stadsbussar, som genomfördes inom Eu-projektet 

CIVITAS II framkom att endast 1% medföljde ett barn på bussen som huvudsakligt ärende 

(CIVITAS II, Smile, 2009).  

 

Figur 2.1 

Huvudresor för olika åldersgrupper 

uppdelat på färdmedel i Sverige 2005-

2006. Buss används sällan för de mellan 6-

14 år. Bilen dominerar även för de yngsta.  
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SIKAs nationella statistik inkluderar barn från 6 år och uppåt. Här är det tydligt att barn 

mellan 6 och14 år till stor del skjutsas till sina aktiviteter och till liten del åker kollektivt 

(figur 2.1).  

Föräldrars uppfattning om barns trygghet i miljön kommer att bestämma hur de tillåter barnen 

att röra sig (Prezza, Romana Alparone, Cristallo och Secchiano , 2005). Kollektivtrafik är ett säkert 

sätt att förflytta sig jämfört med att vara exponerad oskyddad i trafiken, men tycks ändå inte 

finnas med i föräldrarnas bild av möjligheter till transport för sina barn i någon högre 

utsträckning. Ändå skadas barn huvudsakligen som gående, cyklister eller bilpassagerare 

(SWOV, 2009) 

Det finns många faktorer som är relevanta när det gäller val att ta buss till en aktivitet, att 

skjutsas i bil eller att avstå från aktiviteten. Det måste givetvis finnas en lämplig buss som går 

vid lämpliga tider, men man måste också känna till bussens möjligheter, ha en positiv attityd 

till buss och bussfärden och känna sig kompetent att klara momenten i bussfärden. I vissa 

familjer åker man buss och barnen lär sig att detta är ett naturligt sätt att förflytta sig samt en 

positiv attityd. I andra familjer åker de vuxna enbart bil, och då blir barnen ofta hänvisade till 

att bli skjutsade till sina aktiviteter om föräldrarna ställer upp. För barn såväl som föräldrar 

och dessutom ur miljösynpunkt finns det stora fördelar med att barn blir kompetenta 

kollektivtrafikresenärer vars behov tillgodoses i kommuners bussupplägg.  

För att det ska vara möjligt behöver barns resbehov tillgodoses i bussutbudet med 

linjedragningar och trafikeringstider som är anpassade efter barns målpunkter och 

aktivitetstider. Organiserade ativiteter för barn och unga  sker på tider som inte sammanfaller 

fullt ut med kollektivtrafikens övriga uppgifter. Utnyttjandet av kollektivtrafiken varierar 

under dagen med toppar på morgon och eftermiddag för arbets- och skolresor och en mindre 

topp under tidig kväll för fritidsresor (figur 2.2). 

 

Figur 2.2 

Kollektivtrafikens olika roller och 

fördelning över 

trafikeringsperioden. 

Servicelinjerna och fritidsturerna 

kan eventuellt köras med samma 

fordon. 

 

Servicelinjer inriktade mot äldre och funktionshindrade har sitt högsta utnyttjande under 

dagtid. Barn och ungdomars resor sker i hög utsträckning efter detta. Därför bör det vara 

möjligt att använda samma busspark som servicelinjerna, mindre fordon som då skulle köra i 

trafik ytterligare under några timmar. Inköp av nya bussar skulle inte behövas. 

Att välja mindre bussar har också ekonomiska skäl då de är billigare per vagnkilometer än en 

normalbuss. Eftersom de tar mindre bränsle är de också miljövänligare. Nackdelen är att de 

rymmer färre passagerare (Hageback, 2009).  
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Under 2006 genomfördes ett försök i Pajala som kallades Fritidsbussen. Under 15 veckor 

trafikerade Fritidsbussen Pajala – Tärendö med en dubbeltur varje onsdag, som en utökning 

av befintlig busstrafik. Syftet var att erbjuda främst barn och unga en möjlighet att ta bussen 

hem lite senare (vid 21-tiden) och på så sätt kunna delta i föreningslivet i både Pajala och 

Tärendö.  Det lokala engagemanget för försöket var stort och många förväntades åka med 

bussen.  Försöket föll dock inte väl ut, under de 15 veckor som bussen körde åkte totalt 8 

passagerare med bussen. Orsakerna till detta kan ha varit brister i marknadsföringen, ett  

aktivitetsutbud för barn och unga som inte lockade och brist på drivande personer lokalt 

(Hageback, 2009). 

I ett tidigare projekt (Johansson & Siotis, 2009) föddes en liknande idé om en busslinje för 

barn och unga som knöt ihop olika sportaktiviteter i Kalmar stad. Till skillnad mot i Pajala 

handlade detta om en helt ny busslinje till aktiviteter som saknade bussförbindelser i nuläget.  

Idén bars av tre fritidsklubbars önskan om att få fler aktiva barn och ungdomar till sina sporter 

(ridklubb, rugbyverksamhet och golfklubb) och byggde på klubbarnas ideella medverkan. 

Klubbarna har det gemensamt att alla tre i någon mån ligger otillgängligt utanför det ordinarie 

linjenätet. Likaså har de en vilja att öka sin rekrytering av barn och ungdomar. Dessa tre 

klubbar var beredda att samarbeta om träningstider och dagar så att de gemensamt kan dra 

nytta av busstransporten. De hade alla tre lite olika syn på fördelarna med bussen.  

För golfklubben var integrationsaspekten viktig. De har länge arbetat för att öka sin 

rekrytering, och var särskilt angelägna om att rekrytera nya grupper till sin verksamhet. 

Ridklubben betonade behovet av trygghet för eleverna, eftersom verksamheten ligger utanför 

tättbebyggt område och nås via ensliga och dåligt upplysta cykelvägar. För rugbyklubben 

kunde tillgången till busslinjen ge ett ökat upptagningsområde.  

Initiativet till att försöka gå från idé till verklighet kom från kommunens sida. Kalmar har tack 

vare sin storlek nära mellan beslutsfattare och verksamheter och ett samarbete formerades 

snabbt mellan kommunens tjänstemän, Kalmar Läns Trafik och de intresserade klubbarna.  

Några händelser under hösten 2009 gjorde att Idrottsbussen inte kunde genomföras i Kalmar 

som planerats varav den främsta anledningen var den ekonomiska kris som slog till 2008 och 

gjorde att Idrottsbussen föll ur Kalmar kommuns planering. Det berodde sannolikt på att idén 

inte var tillräckligt förankrad hos kommunens tjänstemän utan bars fram av idrottsklubbarna. 

Lärdomen av detta blev att ett första steg måste vara en förankringsprocess på flera nivåer i 

den kommun som skulle utgöra försökskommun.  
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3. Metod och material 

 

Försöket med Fritidsbussen består av flera delvis parallella delar. Själva planeringen och 

genomförandet av Fritidsbussen är en del av försöket. Det tar sig uttryck i olika 

trafikeringsupplägg med olika utfall i antal resenärer, efter informationsinsatser och 

utvärdering. Utvecklingen av konceptet ”Fritidsbussen” sker med andra ord parallellt med 

utvärdering av de olika förändringar som genomförs, främst med olika utskick riktade mot 

grupper av föräldrar och deras barn. En översikt av försökets olika delar återfinns i figur 3.1.  

 

Figur 3.1 Översikt över Fritidsbussens olika planerings- och trafikeringsperioder. Det framgår också 

vilka undersökningar som genomfördes och när. Mer information om varje undersökning återfinns i 

tabell 3.1 – 3.7 

Planering,

våren 2010

•Planeringsmöten hålls under våren 
•Kontakt etableras med klubbarna

•Hemsidan etableras med 
anmälningsfunktion (tabell 3.1)

Trafikering 1, 

hösten

2010

•Start 6 september 2010

•Trafikering måndag-onsdag 
•Från och med november till jul ny tidtabell, 
endast måndagar
•Resandestatistik börjar föras (tabell 3.2)
•Enkätutskick  till Torns Ryttarförenings 
medlemmar (tabell 3.3)

Trafikering 2, 

våren

2011 

•Trafikering måndagar start januari 2011
•Trafikering måndag och onsdag  efter 
ökat resande (fr o m maj till 1 juni 2011)

•Enkätutskick till boende i norra Lund i 
april (tabell 3.4)

Utvärdering

•Enkätundersökning ombord på Fritidsbussen riktad 
mot de barn som reste (tabell3.5)
•Enkätutskick till de  föräldrar som anmält sina barn 
under  trafikeringsperiod 1 och 2 (tabell 3.6)

Planering av

betald 

trafikerings-

period

•Intresseförfrågan via maillista till föräldrar 
om att delta i en avgiftsbelagd period 
(tabell 3.7)

Trafikering 3

vintern 2011

•7 november - 21 december

•Trafikering två dagar i veckan för 
betalande föranmälda barn
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Planering, genomförande och utvärdering av Fritidsbussen har således skett med olika 

metoder och vid olika tidpunkter.  

Planeringen av Fritidsbussen, som startade våren 2010, drevs av en projektgrupp med 

regelbundna möten, framför allt under Fritidsbussens första år (mer om detta i kapitel 4.6 

Organisation). Vid dessa möten skrevs i de flesta fall minnesanteckningar som ger en 

detaljerad och samlad bild av processen (bilaga 1.6). Man kan betrakta detta som en 

dokumentation av planeringsprocessen.  

Genomförandet av Fritidsbussen innebär i praktiken att Fritidsbussen kör efter en  

linjedragning enligt tidtabell. Linjedragning och tidtabell (trafikeringen) har ändrats under 

resans gång i ett försök att få så många resenärer som möjligt. Det är beskrivet i kapitel 4.4 

Trafikering. Bussens utseende, chaufförens roll, hållplatsernas information och annat kring 

själva bussen är beskrivet i kapitel 4.5 Fritidsbussens utformning.  

Resenärer har räknats och dokumenterats för varje tur med bussen (tabell 3.2). Detta har 

skötts av de olika chaufförerna i en speciell pärm som legat i bussen. Olika tidtabeller, 

linjedragningar och resandestatistik tillsammans med bilder och beskrivningar av 

Fritidsbussen kan betraktas som dokumentation av genomförandet.  

Utvärderingen av Fritidsbussen i form av enkäter eller intresseanmälningar har i de flesta fall 

skett genom att alla deltagare har tillfrågats i de undersökningar som har gjorts. Det har alltså 

inte gjorts ett urval av deltagarna som har getts tillfälle att besvara enkäter eller på andra sätt 

ge sin syn utan alla deltagarna har ingått i underlaget.  

Det har varit svårt att få tillgång till ett referensmaterial, framför allt från de föreningar som 

deltagit. Det hade varit värdefullt att kunna jämföra de barn som åkte med Fritidsbussen med 

de barn som inte åkte, men det förutsätter tillgång till medlemslistor. De medverkande 

klubbarna har inte velat ge ut den typen av information utan har själva stått för utskick till sina 

medlemmar. Denna typ av jämförelser har alltså inte varit möjliga. 

Fritidsbussen visade sig ha en lång etableringstid. Föräldrar till scouter nåddes relativt fort av 

information och ett resande etablerades, om än blygsamt. Torns ryttarklubb samarbetade 

också med utskick till föräldrarna, men här kom inget resande igång över huvud taget. För att 

utröna varför skickades en enkät ut till alla medlemmar innan jul 2010 (tabell 3.3).  

Ytterligare ett utskick gjordes under våren 2011 riktat mot boende i Norra Lund som kunde 

tänkas ha barn som tränade fotboll med Torns IF (tabell 3.4). Syftet med detta utskick var att 

informera om Fritidsbussen återigen.  

Ett fungerande upplägg av Fritidsbussens trafikering nås under våren 2011 med en stadig 

resenärsgrupp av barn som är anmälda av sina föräldrar via anmälningsfunktionen på 

hemsidan (tabell 3.1). Denna grupp barn och föräldrar som har erfarenhet av Fritidsbussen 

utgör basen för utvärderingen av Fritidsbussen som koncept (tabell 3.5 och 3.6).  

Utifrån framför allt föräldrars intresse av Fritidsbussen och deras uttryckta betalningsvilja för 

bussen återupptogs trafikeringen under 7 veckor från början av november fram till jul 2011. 

Fokus för denna period var inte i första hand resenärsutvecklingen, eftersom bussen krävde 

föranmälan och bara tog ombord barn vars föräldrar anmält dem och betalat, utan att studera 
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intresset för att använda bussen om betalning krävdes i förväg. Allt detta sköttes i princip via 

mailkommunikation (tabell 3.7). 

Dessutom sker fortlöpande informationsinsatser riktade mot barn, föräldrar, 

fritidsorganisationer och allmänheten. Dessa är närmare beskrivna i kapitel 4.7 

Informationsinsatser. 

I utskick riktade mot en större grupp utan kännedom om Fritidsbussen har svarsfrekvensen 

varit låg, det gäller alla utskick vars syfte har varit att undersöka intresset för eller informera 

om denna typ av transport. I de fall då utskicken riktat sig mot barn och föräldrar som visat 

intresse för och använt Fritidsbussen har svarsfrekvensen varit hög. Trots detta har de 

enkätundersökningar som genomförts har i regel varit små, eftersom den grupp som kommit i 

kontakt med Fritidsbussen varit relativt låg. Fyra enkätundersökningar har genomförts inom 

ramen för Fritidsbussförsöket och detaljerna redovisas i den ordning de genomfördes i tabell 

3.3 – 3.6. Resultaten av enkätundersökningarna har bearbetats i SPSS och Excel.  

Mindre utskick riktade mot föräldrar till barn i de olika fritidsföreningarna i syfte att 

undersöka intresse för busstransporten har förekommit främst innan Fritidsbussen startade sin 

trafikering. Resultaten av dessa mer allmänna intresseförfrågningar har varit mycket tunt, 

sannolikt eftersom det är svårt att ta ställning till en busstransport som inte finns. 

 

Tabell 3.1 

Anmälningsfunktion på Fritidsbussens hemsida för föräldrar och barn som vill åka med 

Fritidsbussen under hösten 2010 och våren 2011.     

Tid för studien Hemsidan (www.lund.se/fritidsbussen) var öppen under hela perioden, från 

augusti 2010 till januari 2011. Förändringar av hemsidans innehåll skedde 

löpande. Förändringar av anmälningsfunktionen likaså.  

Urvalsstorlek, 

svarsfrekvens 

39 anmälningar kom in totalt, 14 under hösten 2010 och 25 under våren 2011.  

Respondenter Föräldrar som var intresserade av att låta sina barn pröva Fritidsbussen.  

Metod 

Önskemål om dag och mål för transporten (scouter, ridning eller fotboll) samt 

namn på förälder och barn, fysisk adress och mailadress angavs. Utrymme för 

önskemål och kommentarer fanns också. 

Syfte 

Få identiteter på de barn som åker med Fritidsbussen samt informationskanal 

ut till föräldrarna. Med hjälp av adresser kunna se hur långt barnen har till 

hållplatsen för Fritidsbussen samt upptagningsområdet.  

Kommentarer 

Under hösten 2010 anmäldes totalt 14 barn, sex scouter, en ryttare och sju 

fotbollsspelare till Fritidsbussen. Inget barn åkte till ridningen.  

Under våren 2011 kom 25 anmälningar in till Fritidsbussen varav 24 gällde 

transport till fotboll i Stångby och en till Torns scouter.  
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Tabell 3.2  Resandestatistik för barn som åkt med Fritidsbussen  

Tid för studien Löpande statistikinsamling under hela trafikeringsperioden, dvs 6 september 

2010 till 1 juni 2011, 7 november 2011 - 21 december 2011 

Metod 

Antal påstigande och avstigande för varje tur registreras av föraren i en pärm i 

bussen. Var barnen går på bussen och var de går av registreras också, samt om 

föräldrar följer med på bussen. 

Syfte 

Få ett underlag över hur bussen använts under perioden, om resandestatistiken 

matchar anmälningarna t ex.  

 

Tabell 3.3.  Enkätundersökning riktad mot föräldrar vars barn ridit på Torns Ryttarförening 

under hösten 2010. (bilaga 1.1)  

Tid för studien Brevutskick 13 december 2010, möjlighet att svara via webben parallellt 

Urvalsstorlek, 

svarsfrekvens 

106 brev utskickade, 24 svar inskickade med port, 12 via webenkät. Svarsfrekvens 

34% 

Respondenter Föräldrar till barn som tränat ridning hos Torns ryttarförening under hösten 2010 

Metod 

Brev med enkät skickades hem till målsman för de barn som fanns på 

deltagarlistor hos Torns Ryttarförening. I brevet gavs information om att 

motsvarande enkät kunde fyllas i via länk på webben om man hellre ville det. 

Ingen påminnelse gick ut 

Syfte 

Få ett svar på varför inga barn använde Fritidsbussen under de sex veckor som 

den trafikerade Torns Ryttarförening tre dagar i veckan.  

 

Tabell 3.4 Informationsbrev och intresseenkät riktad mot boende i Norra Lund våren 2011 

(bilaga 1.2)  

Tid för studien Mars  2011 

Urvalsstorlek, 

svarsfrekvens 

314 brev utskickade, 39 svar inskickade. Svarsfrekvens 12% 

Respondenter 

Föräldrar till barn (flickor och pojkar) i åldrarna 8 till 10 år boende på Annehem 

och de delar av Norra fäladen som kan sägas vara inom Fritidsbussens 

upptagningsområde. 

Metod 

Adressregister togs fram via kommunens befolkningsdata. Urvalet var hushåll 

med pojkar och flickor i de åldrar som passade med Torns Ifs verksamhet under 

de dagar och tider Fritidsbussen trafikerade. 

Syfte Informera om Fritidsbussen samt fånga upp ett intresse för att pröva på bussen.  

Kommentarer  

Svarsfrekvensen är låg. Utskicket var brett och de flesta hade sannolikt ingen 

koppling till Torns IF alls och såg ingen anledning att svara 
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Tabell 3.5  Enkätundersökning riktad mot barn som åkt med Fritidsbussen (bilaga 1.3)  

Tid för studien 9 och 11 maj 2011 (komplettering via brevutskick i juni 2011) 

Urvalsstorlek, 

svarsfrekvens 

39 barn var anmälda via hemsidan, 37 enkäter kom in ifyllda. Något barn 

kanske inte var anmält på hemsidan men fick ändå en enkät, något barn 

svarade inte. Men svarsfrekvens i närheten av 90% är trolig 

Respondenter De barn som använde Fritidsbussen under försöksperioden 

Metod 

Enkäter som delades ut på Fritidsbussen vid tre tillfällen och som fylldes i av 

barnen själva under transporten till och från fotbollen och scouterna. 

Enkäterna samlades in på bussen.  

Syfte 

Få barnens egen syn på Fritidsbussen med frågor som de själva kunde besvara. 

Frågorna utformades så att de till stor utsträckning kunde jämföras med 

tidigare material  

Kommentarer  

Enkäten delades ut måndagen 9 maj då 22 enkäter fylldes i, onsdagen 11 maj 

då ytterligare 5 enkäter fylldes i. I det utskick som gjordes i början av juni till 

föräldrar medföljde en enkät, för att fånga upp de barn som inte åkt 9 och 11 

maj. På detta sätt kom ytterligare 10 enkäter in.  

 

Tabell 3.6  Enkätundersökning riktad mot föräldrar vars barn åkt med Fritidsbussen  

(bilaga 1.4) 

Tid för studien brevutskick i juni 2011 med påminnelse i juli 

Antal deltagare 24 av 35 anmälda föräldrar (69%) 

Respondenter De föräldrar som anmälde sitt intresse på hemsidan under försöksperioden 

Metod 

Informationsmail skickades ut om enkäten innan pappersenkäter skickades hem 

till de adresser som var angivna via hemsidan. I utskicket ingick en ”barnenkät”. 

Svarskuvert medskickades. 

En påminnelse med ny pappersenkät (inga barnenkäter) skickades ut i juli.  

Syfte 

Få föräldrars syn på Fritidsbussen.  Frågorna utformades så att de till vissa delar 

kunde jämföras med barn enkäten beskriven i tabell 3.   

Kommentarer  

Tre scoutföräldrar och 21 fotbollsföräldrar svarade, fyra av dessa hade utnyttjat 

Fritidsbussen endast under hösten, 19 endast under våren och en förälder hade 

låtit sitt barn åka till scouterna både under hösten och våren.  
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Tabell 3.7 Intresseförfrågan riktad mot föräldrar som varit anmälda på Fritidsbussens 

hemsida under försökets gång  (bilaga 1.5). 

Tid för studien mailutskick i oktober 2011 

Antal deltagare 26 mailadresser till föräldrar samt tränare/ledare för fotboll och 

scouter. 12 föräldrar betalade in 200 kr och 12 barn åkte under 

perioden 

Respondenter 

Den maillista som blev resultatet av Fritidsbussens andra termin och 

som bestod av föräldrar till fotbollspojkar och måndagsscouter.  

Metod 

Informationsmail skickades ut om intresse att åka med Fritidsbussen 

fram till jul och betala 200 kr för detta. De som visade intresse fick 

ytterligare instruktioner och information via mail. 

Syfte Undersöka utfallet av en avgiftsbelagd busstrafik.  

Kommentarer  

Resultatet av denna ”undersökning” var 12 betalande barn som åkte 

med bussen terminen ut.  
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4. Fritidsbussen – försöksprojekt i Lund 

 

I början av 2010 kontaktades Lunds kommun för att undersöka möjligheterna att genomföra 

ett försök med en busstransport för barn och unga i kommunen. Första steget var en 

”förankringsprocess” bland kommunens tjänstemän och politiker. Det var viktigt att få 

kommunens acceptans för projektet innan planeringen tog fart.  

Projektet fick sin kommunala hemvist inom tekniska förvaltningen. Om Idrottsbussen i 

Kalmar initierades av klubbars behov av ökad tillströmning så initierades Fritidsbussen (som 

den kom att kallas) av kommunens ”mobility-management”-engagemang. Det gjorde att hela 

planeringsprocessen kom att se annorlunda ut i de två kommunerna. 

 

4.1 Förankringsprocessen 

Som ett första steg formerades en arbetsgruppgrupp som innehöll tjänstemän från Tekniska 

Förvaltningen (där det mesta ”mobility-management”-arbetet sköttes), fritidsförvaltningen 

och barn och skolförvaltningen. Dessutom ingick i gruppen en tjänsteman från Lunds Buss 

och en representant från entreprenören i fråga, Veolia. Senare bjöds en representant från 

Trafikverket i Skåne (dåvarande Vägverket) med bred erfarenhet av barnkonsekvensarbete in. 

Representanter från Lunds Tekniska Högskola (LTH) och Högskolan i Kristianstad (HKr) var 

också med i gruppen givetvis 

Gruppens första uppgift blev att ”förankra” samarbetet mellan LTH, HKr och Lunds 

kommun, såväl på tjänstemannanivå som på chefsnivå och på politisk nivå. Tjänstemannen 

från Tekniska förvaltningen författade en tjänsteskrivelse och därmed blev Fritidsbussen ett 

ärende (bilaga 4.1).  Det var viktigt att få acceptans för idén och också få tillåtelse för 

tjänstemännen i gruppen att lägga arbetstid och resurser på Fritidsbussen.  

Förankringsprocessen i kommunen gick över förväntan. Det skapade acceptans för samarbetet 

och gruppen av kommunala tjänstemän fick lägga tid på möten och planering, kommunens 

resurser blev därmed delvis våra resurser. Projektet blev i och med detta också kommunens 

projekt. Fritidsbussen var uppe dels i tekniska nämnden och dels i arbetsutskottet. 

Fritidsbussen fick RCE-status (Regional Centre of Expertise on education for sustainable 

development, United Nations University) under hösten 2010 (bilaga 1.6).  

 

4.2 Val av strategi för Fritidsbussen 

Olika förslag till utformning av en Fritidsbuss diskuterades. Det låg nära till hands att utgå 

från det förslag som tagits fram i Kalmar, men de två städerna skiljer sig åt på en rad punkter. 

Lund är en till ytan betydligt mer kompakt stad än Kalmar men befolkningsmässigt betydligt 

större. Kalmar har ett stort utbud av sportanläggningar, fullt i klass med Lund. Lund är en stad 

som har mer av en kulturprofil än Kalmar, utbudet av fritidssysselsättningar är större och mer 

varierat. Samtidigt är avstånden mindre i Lund. Men både Lund och Kalmar har det 
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gemensamt att många fritidsanläggningar ligger perifert i förhållande till busslinjenätet. Det 

gör att barn i stor utsträckning cyklar, antingen med föräldrar eller själva, eller blir skjutsade i 

bil.  

Två olika upplägg diskuterades.  

Det första upplägget innebar att inrätta en permanent linje med täta turer som rullade under 

eftermiddagstimmarna och som förband de stora målpunkterna i Lund, ett slags ringlinje som 

anslöt till befintliga busslinjer. Bussen skulle rulla oberoende av träningstider men under de 

timmar då verksamheten pågick och skulle angöra stora målpunkter med parallella 

verksamheter som Bollhuset, Kulturskolan, Badhuset och Ridhuset. Tanken var att det skulle 

vara en standardbuss som trafikerade eftersom det kunde vara en mängd barn och unga som 

skulle åka samtidigt. Ett sådant upplägg kräver mer av barnen, de skall själva välja en 

avgångstid som passar deras träning och själva ta sig den sista biten till anläggningen, en stor 

buss kan inte vända på gårdsplanen framför badhuset t ex utan får hålla sig i trafikmiljön på 

ett annat sätt. Många gånger skulle denna variant också innebära ett byte från en ordinarie 

busslinje för de barn som bodde långt ut. Möjligheten att få många resenärer var detta 

uppläggs största förtjänst. 

Det andra upplägget var mer småskaligt och betonade trygghet och närhet och påminner 

mycket om servicelinjernas uppbyggnad. En mindre buss trafikerar ett fåtal klubbar vid tider 

som är specialanpassade för verksamheten, samma chaufförer kör och vet vilka barn som ska 

åka, bussen kan tack vare sin storlek angöra verksamheterna på ett säkert sätt, köra intill 

ridhallarna t ex. Kapaciteten på en sådan verksamhet blir mindre, som mest kan ett 20-tal barn 

rymmas i bussen. Turtätheten är ojämn och passar bara för två eller tre verksamheter under en 

eftermiddag. 

Fokus för försöket var att pröva om buss kan vara ett transportsätt även för yngre barn på egen 

hand snarare än att transportera så många lite äldre barn som möjligt. Just att nå gruppen 

yngre barn utan erfarenhet av att åka buss var intressant i diskussionerna. Föräldrarnas roll i 

val av transport för barnen var också av intresse. Det är viktigt att buss som alternativ känns 

tryggt och säkert om föräldrar ska våga släppa iväg sina yngre barn att åka buss själva. Av 

dessa anledningar valdes upplägg två, en småskalig busslinje med specialanpassad tidtabell 

utan byten och med barn från samma ”träningsgrupp” som resenärer.  

För att få ett lyckat utfall av försöket med en Fritidsbuss behöver flera aspekter som rör såväl 

barn, föräldrar och skolor vägas in: 

Kompetens: Yngre barn är många gånger inte vana vid att åka buss, vilket också kan vara ett 

hinder för dem att ta sig själva till aktiviteter. För att skapa ett förtroende från barnens och 

föräldrarnas sida samt för att öka kvalitén i transporten bör förare med ett intresse för just 

denna typ av transporter väljas ut. Förarna kommer att i någon mån lära känna barnen och att 

veta när de kan förväntas komma till sin verksamhet. På så vis blir situationen mer lik den när 

föräldrar samordnar skjutsning av barn i olika familjer än den normalt sett ganska opersonliga 

kollektivtrafiktransporten.  

Säkerhet och trygghet: Bussen måste köra ända in till verksamheterna, på ett sådant sätt att 

barnen inte kommer i kontakt med övrig trafik vilket är fallet med vanlig reguljär buss. Detta 
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är viktigt för den faktiska säkerheten, men även för föräldrarnas upplevelse av trygghet för 

sina barn. 

Samverkan och information: För att detta försök ska nå sin potential är information och 

marknadsföring av aktiviteterna och Fritidsbussen avgörande. Barn, föräldrar och 

fritidsverksamheter bör nås på olika sätt, med postad information, information på 

anslagstavlor, information på hemsidor samt uppsökande verksamhet.  

 

4.3 Deltagande föreningar, aktivitetstider och omfattning 

Klubbarna nåddes via Fritidsförvaltningen. De valdes ut dels på grund av deras geografiska 

läge och dels på sitt intresse att delta. De blev presenterade för idén och utifrån detta bestämde 

de sig för att det kunde gynna dem och deras verksamhet. Detta sköttes av tjänstemännen på 

Fritidsförvaltningen.  

De fritidsverksamheter som var intresserade och lämpliga låg alla relativt samlat i en 

kommundel som heter Torn och som ligger i Lunds nordvästra hörn. Det var Torns Scoutkår, 

Torns Ryttarförening och Torns IF. Möten hölls med klubbarna under våren i syfte att 

informera om Fritidsbussen och få information om tider och möjliga resenärer. 

Torns scoutkår har aktiviteter för barn och ungdomar flera kvällar i veckan. Fritidsbussen 

vänder sig till de yngre barnen som för Torns scoutkår återfinns i grupperna ”Spårare” och 

”Upptäckare”. Tiderna för dessa gruppers möten under Fritidsbussens trafikeringsperiod har 

varit måndagar och tisdagar 18.30 till 20.00. På måndagarna har Spårarna (barn mellan 8 och 

9 år) haft möten och på tisdagarna Upptäckarna (barn mellan 10 och 11 år). Verksamheten på 

måndagarna sysselsätter ca 24 barn och på tisdagarna ungefär hälften (12-14 st) så många.  

Årsavgiften för Torns scoutkår är 200 kr.  

Scouternas säsong är ganska kort i jämförelse med fotboll, som exempel tas Spårarnas 

program under hösten -10 och våren -11. Hösten börjar i september och pågår till början av 

december (13 måndagar) och våren från februari till maj (13 måndagar).  

Enligt scoutkåren bor en hel del scouter på Gunnesbo och Nöbbelöv och en hållplats för 

Fritidsbussen bör vara belägen där.  

Torns IF har betydligt fler barn engagerade, sju pojklag med pojkar från 7 till 14 år och fyra 

flicklag med flickor från 9 till 14 år tränar varje vecka. I regel har varje lag träning två gånger 

i veckan, en timme för de yngre och en och en halv för de äldre. Träningarna börjar vid 17.00, 

17.30, 18.00 och 18.30 för barnen på måndag, tisdag, onsdag och torsdag. Varje grupp är ca 

20-24 barn. Medlemsavgiften är 700 kr per år.  

Säsongen är lång och består av grästräning höst och vår och inomhusträning under 

vintermånaderna. Träningen fortsätter under sommaren i viss mån. 

Enligt Torns If bor många fotbollspelare på Annehem och en bussförbindelse därifrån bör 

kunna fylla ett behov.  
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Torns Ryttarförening har ridskoleverksamhet i grupper om max sju elever på måndag, 

onsdag och fredag. Varje tillfälle består av 45 minuter lektion + 20 minuter innan och 10 efter 

för ”hästvård”. Flera grupper har lektioner parallellt i flera hallar. Tider och grupper ser i regel 

lika ut mellan terminerna på grund av hårt tryck på de två hallar som finns. Vanligt är en 

lektion i veckan. 

På måndagar och onsdagar har nio grupper lektion med start 16.15 (föregås av 30 min sadling 

och tränsning) och slut 21.30 (följs av avsadling och ryktning), på fredagar har två grupper 

lektioner mellan 16.45 och 18.15. De flesta som rider är flickor, från 7 år och uppåt. Ju 

tidigare tider desto yngre barn. Under höstterminen -10 tog 86 barn och ungdomar 

ridlektioner, 30 på måndagar, 42 på onsdagar och 14 på fredagar. 

En lektion kostar 140 kr vilket blir mellan 2300 och 2500 kr per termin. Vårterminen består 

av 19 veckor och hösten av 15.  

Ridklubbens medlemsregister visar att de barn och ungdomar som rider bor utspritt över Lund 

med omnejd i högre grad än för övriga klubbar.  

 

4.4 Trafikering 

Fritidsbusstrafiken har skett med samma fordon som trafikerar servicelinjerna i Lund. Just för 

Fritidsbussen är det servicelinje 10 som efter fullgjord trafikering enligt tidtabell ungefär vid 

17.30, skyltar om och blir Fritidsbussen. I och med detta byts också chauffören. Enligt avtal 

måste trafikeringstiden för chauffören vara minst tre timmar i följd. Ramarna för 

Fritidsbussens trafikering är därmed givna, trafikeringsperioden för bussen börjar 17.30 vid 

Annehem och slutar ca tre timmar senare. 

För scouterna innebär trafikeringsperioden inga problem, verksamheten startar vid 18.30 

måndagar och tisdagar och slutar 20.00. Det ryms väl inom trafikeringsperioden.  

För fotbollen innebär det att träningarna 17.00 och 17.30 inte nås med bussen, men väl 

träningen 18.00. Träningen 18.30 börjar samtidigt med scouternas verksamhet.   

För ridningens del startar verksamheten redan 15.45 med sadling och tränsning. Av de nio 

grupper som rider på måndagar och onsdagar kan endast två grupper rymmas inom 

trafikeringsperioden, de som startar 18.00 och de som startar 18.45.  

Med dessa förutsättningar och med tanke på att trafikeringsbudgeten var begränsad togs ett 

trafikeringsförslag fram som innebar trafikering måndagar, tisdagar och onsdagar med start 

17.45 från Gunnesbo station. Trafikeringsförslaget innebar att två ridgrupper, en scoutgrupp 

och en fotbollsgrupp kunde nås av bussen och både bli skjutsade dit och hem varje 

eftermiddag. Detta trafikeringsförslag vände sig i första hand till boende på Gunnesbo och 

Nöbbelöv med en hållplats vid Gunnesbo station. (figur 4.1 och 4.2) 
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Figur 4.1 Linjesträckning för Fritidsbussen vid premiären 6 september 2010. Hållplats vid 

Gunnesbo station och angöring vid Torns scoutkår, Torns Ryttarförening och Torns IF. 

 

 

Gunnesbo station 

Torns 

scoutkår 

Torns 

Ryttarförening 

Torns IF 
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Figur 4.2 Tidtabell för starten 6 september 2010 till oktober 2010.  

 

Då utfallet av denna trafikering efter ca två månader var svagt (inga resenärer till ridning och 

fotboll, ett fåtal till scouter på måndagar) ändrades både tidtabell och linjesträckning. 

Fritidsbussen nådde för få barn. Trafikeringen startade istället 17.30 vid Annehem för att ge 

möjligheter för fotbollsspelare som bodde på Annehem och startade sin träning vid 18.00 att 

åka med bussen. Denna linjesträckning låg sedan fast under resten av Fritidsbussens 

trafikering. Trafikeringsperioden minskade från tre till endast en dag per vecka, måndagar. 

(figur 4.3 och figur 4.4) 
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Figur 4.3 Linjesträckning för Fritidsbussen från oktober 2010 fram till försöksperiodernas 

slut 2011. Hållplats vid Annehem och angöring vid Torns IF för fotbollsspelare och hållplats 

vid Gunnesbo station och angöring vid Torns scoutkår för scouter. 

 

Under våren -11 ökade resandet, främst från Annehem till Torns IF. Trafikeringen på 

onsdagarna återupptogs terminen ut för att möta efterfrågan.  Under slutet av 2011 

återupptogs Fritidsbussen för en period (7 november till 21 december) med betalande 

resenärer med tidtabell enligt figur 4.4 (måndag och onsdag) och linjesträckning enligt figur 

4.3. 
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Figur 4.4 Tidtabell från oktober 2010 

till april 2011. Från april utökades 

trafikeringen även med onsdagar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.5 Fritidsbussen – utformning 

Fritidsbussen ska erbjuda en så säker och trygg transport som möjligt för barnen (merparten 

av dessa var mellan 9 och 11 år) och deras föräldrar. Transportupplägget inkluderade därför 

en del speciella villkor, jämfört med traditionell linjetrafik: 

En och samma chaufför körde hela tiden (med några få undantag under året), en chaufför som 

valt detta själv och som var van vid att köra servicelinjerna normalt sätt. Chauffören gick att 

nå med en mobiltelefon under ”gång” och detta nummer distribuerades ut till föräldrarna i 

samband med anmälan. Föräldrar skulle därmed kunna nå bussen vid behov och fråga om 

ankomst, om någon inte skulle åka med, om något barn skulle vara sent med mera.  

 

Figur 4.5 

Fritidsbussens egen chaufför 

”Calle” som körde merparten av 

alla turer och som valt att köra 

bussen inom sitt arbetspass. Calle 

kör också servicelinjerna i Lund 

och har arbetat som chaufför i flera 

år. Övriga turer kördes av två 

andra chaufförer med lång 

erfarenhet, också från Veolia. 
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Bussen angjorde scouter och fotbollsanläggning så nära som möjligt så att barnen inte 

behövde korsa någon gata. Fritidsbussens chaufför prövade sig fram för att kunna stanna så 

nära anläggningarna som möjligt. Tack vare att fordonet var mindre gick det att köra in på 

parkeringsplatserna vid fotbollsanläggningen och ridhuset, något som sannolikt inte hade gått 

med en standardbuss. Tränare/ledare kom och mötte barnen vid bussen. 

Bussen var märkt med ”Fritidsbussen” istället för ett linjenummer, så barnen skulle veta att 

det var rätt buss utan att fundera. Fritidsbussen hade egen hållplatsskylt med linjekarta och 

tidtabell vid de två utgångshållplatserna vid Gunnesbo station och Annehem. Hållplatsen på 

Annehem delades med två andra busslinjer.  

Figur 4.6 

Fritidsbussen vid Gunnesbo station. 

Bussen har en egen hållplatsskylt 

som syns till vänster.  I början av 

testperioden medföljde 

projektpersoner iförda gul väst med 

”Fritidsbussen” på ryggen, för att 

synas och informera vid de olika 

stoppen. 

 

 

 

Figur 4.7 

Fritidsbussen vid hållplatsen på 

Annehem. Bussen skyltar om från 

linje 10 till ”Fritidsbussen” och har 

en egen tidtabell på befintlig 

hållplatsskylt. Hållplatsen delas 

med linje 10 och linje 3 här 

Annehem. Som synes på bilden 

cyklar de flesta pojkarna till 

hållplatsen.  
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4.6 Organisation 

Fritidsbussen har drivits som ett samarbetsprojekt mellan Lunds kommun, Veolia 

(entreprenören), deltagande klubbar och forskare. Motorn i arbetet har varit den projektgrupp 

som bildades i början och som innehöll representanter från Veolia, kommunen och 

högskolorna  Klubbar och föräldrar har inte ingått i denna grupp men har deltagit via andra 

kanaler. Minnesanteckningar fördes under merparten av dessa möten. De visar hur 

planeringen och genomförandet gick till i detalj (bilaga 1.6). 

Projektgruppen träffades relativt sällan (varannan månad i snitt) och kunde därför inte vara 

”operativ” på det sätt som krävdes. Insatser med kort varsel krävdes tätare än så. Exempel på 

sådana är små justeringar av avgångstider, nya anmälningar av barn som skulle 

vidarebefordras till chauffören, inställda träningar och andra förändringar som påverkade 

busstrafiken. Den absoluta merparten av detta informationsflöde skedde via mail och 

administrerades av LTH och kommunen.  

Under testperioden (6 september 2010 till 1 juni 2011) kom det in anmälningar till 

Fritidsbussen via hemsidan, med namn och adress till barn och föräldrar. Varje anmälan 

besvarades och barnets namn vidarebefordrades till chauffören, för att han skulle ha en 

uppfattning om antal barn på varje tur.  

I slutet av våren ökade antal barn på bussen markant och var som mest 24 barn. Trots detta 

hade bara 10 föräldrar anmält sina barn via hemsidan. Det innebar att det inte fanns någon 

kontroll på vilka barn som åkte med bussen och att projektgruppen inte hade någon 

informationskanal ut mot föräldrar och barn. Det innebar också att föräldrarna kanske inte ens 

alltid visste att barnen åkte. 

Av olika skäl var denna situation inte acceptabel, inte minst för chauffören som hade ansvaret 

för dessa minderåriga utan att veta något om vilka de var och om de skulle åka och varför. För 

att råda bot på detta delades lappar ut till barnen på bussen med en uppmaning till föräldrarna 

att anmäla sina barn på hemsidan. Det fungerade bra och innan terminsslut var det ”balans” 

mellan barn som åkte och barn som var anmälda via hemsidan (bilaga 4.2). 

I takt med att anmälningar kom in på hemsidan skapades så småningom en maillista med 

föräldramail. Detta blev en viktig kanal ut mot föräldrarna för information och 

kommunikation och i fortsättningen den viktigaste och mest pålitliga kommunikationsvägen. 

Kommunikationen skedde i princip med föräldrar och barn och Fritidsbussens projektgrupp. 

Klubbarna spelade en mindre roll och kommunikationen med dessa var ibland trög. De 

fungerade inte som kanaler ut mot föräldrarna fullt ut utan kontakt etablerades direkt med 

föräldrar och sedan gick informationen den vägen, främst via mail.  

Anmälningarna var inte bindande och någon avgift togs inte ut under trafikeringen fram till 

sommaren. Någon identifiering av de barn som reste med bussen gjordes inte men antalet 

anmälda matchar relativt bra det antal barn som har åkt med bussen under perioden till de 

olika aktiviteterna.  
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4.7 Informationsinsatser 

Under hela testperioden har informationen ut mot föräldrar och klubbar visat sig vara av 

avgörande betydelse för att få resenärer. Det har inte funnits några självklara 

informationskanaler att tillgå och olika kanaler och metoder har prövats under 

försöksperioden med varierande resultat (figur 4.8).  

 

Figur 4.8 Översikt över Fritidsbussens olika informationsinsatser och hur de förhöll sig till 

Fritidsbussens trafikeringsperioder.  

 

Under våren innan Fritidsbussen startade gjordes en del informationsinsatser riktad mot 

föräldrar i de tre föreningar som valde att deltaga. Information via mail gick ut till 

scoutföräldrarna. Scoutklubben skötte detta själva under våren via sitt medlemsregister. 

Företrädare för Torns IF nåddes av informationen per telefon och ville själva sköta 

Planering,

våren 2010

•Planeringsmöten hålls under våren och 
kontakt etableras med klubbarna

•Mailinformation går ut till scouterna och 
brev skickas till ridklubbens medlemmar 
(bilaga 1.6)

•Telefonkontakt tas med Torns IF

Trafikering 1, 

hösten

2010

•Start 6 september 2010

•Posters sätts upp i närområdet och på klubbarna (bilaga 
1.6)

•Infolappar delas ut vid klubbarna och på bilarna

•Information vid föräldramöten

•Hemsidan marknadsförs och uppdateras

•Artikel om Fritidsbussen i LUM decembernumret (bilaga 
4.3)

Trafikering 
2, 

våren

2011 

•Informationsbrev tilll boende i Norra Lund i 
april (bilaga 1.2)

•Informationsbrev till klubbarna om en 
fortsättning av Fritidsbussen och seminarium

•Radioreportage i Radio Malmö (bilaga 4.3)

•Seminarium i 100-klubben

•Artikel i Sydsvenskan (bilaga 4.3) Utvärdering

Planering av

betald 

trafikerings-

period

•Deltagande på Teknikens dag i oktober

•mailinformation ut mot klubbar och föräldrar 
(bilaga 1.5)

•Information uppsatt på klubbarna om betald 
fortsättning

Trafikering 3

vintern 2011
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informationen ut mot föräldrarna på de föräldramöten som hölls under våren. Gensvaret var 

svagt, både från föreningens representanter och från föräldrarna, trots att Torns IF tidigare 

hade anmält intresse.  

Torns Ryttarförening gav oss tillgång till sitt medlemsregister och vi kunde skicka ut 

information till föräldrar och barn om Fritidsbussen inför hösten. Brevet innehöll en 

intresseanmälan av allmän karaktär, 9 st kom tillbaka ifyllda. (Bilaga 1.6) 

Inför starten av bussen 6 september sattes ”posters” upp på samtliga klubbars anslagstavlor 

med bifogade informationsblad. Under de första veckorna av trafikering medföljde delar av 

projektgruppen varje tur och delade ut informationslappar till föräldrar och barn på respektive 

aktivitet, lappar sattes även på bilarna som stod parkerade. Projektgruppen deltog också på ett 

föräldramöte med scouternas föräldragrupp och informerade om Fritidsbussen.(bilaga 1.6) 

Styrelser och tränare/ledare informerades kontinuerligt via mail om hur planeringen gick 

framåt. 

I all kommunikation nämndes hemsidan (www.lund.se/fritidsbussen) som en väg till samlad 

information och med anmälningsfunktion. Här skedde hela tiden uppdateringar utifrån de 

förändringar som gjordes i trafikupplägget.  

Under början av termin två, dvs vårterminen 2011 avstannade resandet från Torns IF. Kanske 

var det delvis nya barn som skulle kunna åka och de fick inte information om bussen. För att 

få igång resandet igen gjordes ett brett utskick till boende i områdena Annehem och Norra 

Fäladen. 300 brev skickades ut från Lunds kommun mot de hushåll som hade barn i de åldrar 

som tränade då Fritidsbussen körde. Breven innehöll information om Fritidsbussen samt en 

intresseanmälning. I brevet fanns också en hänvisning till hemsidan. Denna insats gjorde att 

resandet kom igång igen. (bilaga 1.2) 

I slutet av våren skickades ett informationsbrev ut till klubbar i Lund om att driva 

Fritidsbussen vidare i egen regi med stöd av kommunen. Ett seminarium anordnades med 

inbjudna klubbar bl a för att informera om möjligheterna att driva bussen vidare. Intresset var 

mycket svagt (bilaga 4.3) 

En artikel om Fritidsbussen publicerades i decembernumret 2010 av LUM (Lunds 

Universitets Magasin). En radiointervju sändes i Radio Malmö under april 2011med artikel på 

webben. En större artikel publicerades i Sydsvenskan i början av maj 2011 (bilaga 4.4). 

I oktober 2011 presenterades Fritidsbussen på Teknikens dag i Lund.  

Det stod klart under hösten 2011 att det fanns ekonomiska förutsättningar för en fortsättning. 

Vad som återstod av driftpengarna kunde hjälpa till att delfinansiera ytterligare en 

trafikeringsperiod. Denna gång skulle bussen inte längre vara gratis utan en avgift skulle 

erläggas för tjänsten. Syftet var att undersöka om det fanns ett intresse för Fritidsbussen, trots 

att den inte var gratis. Information om detta mailades ut till Fritidsbussens anmälningslista 

och till klubbarnas ledare och tränare, information sattes upp på klubbarnas anslagstavlor. 
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5. Resande och ekonomi 

5.1 Resandestatistik  

Trafikeringsperiod 1 och 2. (6 september -20 december 2010, 10 januari -1 juni 2011)  

Statistik över hur många barn (och vuxna, då de medföljde sina barn) som åkte med varje tur 

samlades in under Fritidsbussens två första trafikeringsperioder. Det var chauffören på bussen 

som skötte statistikinsamlingen. Resandestatistik för varje dag och uppdelad i scouter och 

fotbollsspelare återfinns i figur 5.1  

 

 

Figur 5.1. Resandestatistik över Fritidsbussens betalningsfria försöksperiod. Statistiken är 

förd av chaufförerna. 

 

Fritidsbussen startade måndagen 6 september 2010 med trafikering tre dagar i veckan, 

måndag, tisdag och onsdag (figur 4.1 och figur 4.2). Fritidsbussens tidtabell var anpassad efter 

Torns scoutkår, Torns Ryttarförening och Torns IF. Det fanns förhoppningar om att scouter, 

ryttare och fotbollsspelare skulle använda bussen.  

Starten var trög, men efter någon vecka kom ett resande igång till och från scouterna med ca 5 

barn (och några föräldrar ibland). Det var en liten men trogen skara barn som åkte varje 

måndag. I kapitel 4.3 framgår att underlaget av scouter på måndagarna totalt uppgår till 24 

barn. Många av barnen bor i närheten av scoutkåren och har inget behov av att åka med 

Fritidsbussen. Av de barn som bor på Gunnesbo och Nöbbelöv har ungefär hälften åkt med 

Fritidsbussen, lite olika mellan terminerna.  

Inga ryttare och inga barn till fotboll reste med bussen. Trots idoga informationsinsatser under 

flera veckor tillkom inga barn från ridklubben eller fotbollen (se kapitel 4.7 

Informationsinsatser).  
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Därför ändrades linjesträckningen i november till att också inkludera Annehem som 

påstigningshållplats med Torns IF som målpunkt och det tillkom en del fotbollsspelare. 

Eftersom inga barn åkt till och från Torns Ridklubb upphörde trafikeringen dit. Ny tidtabell 

och linjesträckning framgår av figur 4.3 och 4.4.  

En kort enkät skickades hem till alla medlemmar i Torns Ryttarförening för att få svar på 

varför inga barn åkt med Fritidsbussen dit (tabell 3.3) 

Efter årsskiftet 2010/2011 stannade resandet av från och till Torns IF. Kommunikationen ut 

mot föräldrarna fungerade inte med automatik efter årsskiftet, delvis beroende på att det var 

andra barn som tränade nu och på andra tider.  

För att få ut information om Fritidsbussen gjordes ett utskick direkt mot hushållen (se tabell 

3.4 och kapitel 4.7 Informationsinsatser). Denna insats gjorde att ett resande kom igång igen 

under våren och sedan stadigt ökade fram till sommaruppehållet med som mest 24 barn på 

bussen. Under denna period utökades trafiken från en kväll i veckan (måndagar) till två 

kvällar (onsdagar) terminen ut (1 juni 2011) 

I slutet av terminen hade resandet alltså ökat betydligt, med en topp på 24 barn. En del 

föräldrar ledsagade sina barn till bussen, ibland åkte något syskon med, kompisar följde med 

varandra och bussen hade kort sagt blivit etablerad. Sammanlagt anmäldes sju scouter (två på 

samma adress) och 30 fotbollsspelare under Fritidsbussens försöksperiod. 

Scouternas termin slutade 30 maj medan fotbollsträningarna fortsatte över sommaren. 

Fritidsbussen slutade köra onsdagen 1 juni 2011.  

 

Trafikeringsperiod 3. (7 november -21 december 2011)  

Under sju veckor, med start efter novemberlovet, återupptogs Fritidsbussens trafikering. 

Denna gång var föräldrarna tvungna att betala en avgift, 200 kr, för att utnyttja bussen. 

Erbjudandet gick ut via mail till de föräldrar som tidigare under våren anmält sina barn samt 

ledare och tränare för scouter och fotbollspelare. 26 föräldrar fick erbjudandet och 12 

föräldrar tackade ”ja”, dvs betalade in 200 kr i förväg. Samtliga anmälda barn var 

fotbollsspelare dvs boende på Annehem. Alla hade använt Fritidsbussen tidigare under våren. 

Dessa tolv pojkar åkte med Fritidsbussen under måndagar och onsdagar under de sju veckor 

som trafikerades.  

De 14 föräldrar som inte anmälde sina barn till Fritidsbussen gav ibland orsaker till detta. 

Barnen hade bytt till annan dag för träningen, eller annan tid som inte passade. Några hade 

slutat med fotboll, andra bodde inte längre kvar. En förälder tyckte att det var för långt till 

hållplatsen och att resan tog för lång tid i jämförelse med att skjutsa med bil. En scoutförälder 

tyckte att det var för dyrt med 200 kr. 
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5.2 Upptagningsområde 

Efter två terminers trafikering hade 39 barn anmälts av sina föräldrar via hemsidan. En 

anmälan inkluderade namn på barn och vuxen, adress, mailadress och vilken fritidsförening 

barnet var engagerat i. Bostadsadresserna är samlade i figur 5.2 med en färgkodning som visar 

om barnet är scout eller fotbollsspelare. Den samlade bilden ger en uppfattning om 

Fritidsbussens upptagningsområde.  

Det har inte gjorts någon registrering av vilka barn som åker buss, bara en kontroll av att 

antalet anmälda motsvarar på ett ungefär antalet barn i bussen. Det är därför inte säkert att alla 

anmälda barn verkligen utnyttjade Fritidsbussen. 

 

Figur 5.2. De anmälda barnens adresser och Fritidsbussens hållplatslägen. Scouter är bruna 

och fotbollsspelare är blå. Sju scouter (två på samma adress) anmäldes under testperioden 

och trettio fotbollsspelare. Inga anmälningar kom från Torns Ryttarförening. 

 

Medelvärde samt min, max och median för fågelavståndet från bostaden till hållplatsen för 

scouter och fotbollsspelare återfinns i tabell 5.1.  

Fotbollsspelarna bor väl samlat på Annehem med några undantag. Fem anmälda barn bor 

betydligt längre ifrån än övriga och det är därför medelvärdet för Torns IF är högre än för 

Torns scouter. Många pojkar som tränade fotboll cyklade till hållplatsen, några cyklade mer 

än en kilometer som synes i figur 5.2. Få barn (nio fotbollsspelare och två scouter) har längre 

än ca 500 meter till hållplatsen, fågelvägen.  
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Tabell 5.1. Fågelavstånd från bostad till hållplats för Fritidsbussens resenärer. 

Förening Antal Fågelavstånd , 

medelvärde 

Fågelavstånd,       

min, median, max 

Torns Idrottsförening 29 534 45, 398, 1959 

Torns Scoutkår 6 373 101, 343, 748 

 

5.4  Ekonomi 

Pengar till Fritidsbussens drift kom från Vägverket (nuvarande Trafikverket) Region Skåne. 

Under Fritidsbussens första trafikeringsperioder togs inga avgifter ut från resenärerna utan 

istället satsades på information för att få igång en efterfrågan. Därför är det inte relevant att 

beräkna en kostnadstäckning för dessa två perioder. 

Efter trafikeringsperiod 2 ställdes frågor om betalningsviljan till de föräldrar som anmält sina 

barn till Fritidsbussen. Betalningsviljan för Fritidsbussen varierar stort mellan föräldrar. De 

flesta har svarat en summa per termin som motsvarar vad det normalt kostar att åka buss i 

Lund för ett barn, dvs kring 10 kronor för en enkel resa.  

Baserat på vad föräldrarna ansåg att Fritidsbussen var värd återupptogs trafiken i slutet av 

2011 och då var den inte längre gratis utan krävde en förskottsbetalning från föräldrarna. 

Beloppet som valdes, 200 kr för en sjuveckorsperiod, var snarare lågt än högt om man jämför 

med de belopp som föräldrarna själva föreslagit. De föräldrar som valde bort Fritidsbussen 

när den kostade pengar angav andra anledningar än priset i de flesta fall.  

Det är intressant att räkna fram en kostnadstäckning för Fritidsbussen under trafikeringsperiod 

3, då Fritidsbussen var avgiftsbelagd och det alltså fanns intäkter från resenärerna. Det är 

dock svårt att göra direkta jämförelser med ordinarie linjetrafik eftersom villkoren är något 

annorlunda, främst i det att Fritidsbussen har en minimidebitering omfattande tre timmar trots 

att själva turen kanske inte tar fullt tre timmar.  

Avgiften om 200 kr betalades innan bussen började köras och möjliggjorde två tur-och retur 

resor per vecka i sju veckor.Priset per tur blir då från 7 kr och uppåt. En barnbiljett på Lunds 

stadsbuss kostade år 2011 11 kr, med rabattkort (20% rabatt) strax under 9 kr. Priset för 

Fritidsbussen kan alltså sägas motsvara Lunds stadsbussar, något billigare om man åker alla 

dagar. 

Enligt Lunds kommuns avtal kostar Veolias mindre fordon ca 350 kr/tim i rörlig kostnad. 

Enligt avtal med förarnas fackförbund får ett arbetspass inte understiga tre timmar. Eftersom 

Fritidsbussen inte ingår i det ordinarie utbudet ryms det inte inom de befintliga förarnas 

arbetsscheman. Fritidsbussen har därför en egen chaufför som inte ersätts för mindre 

arbetspass än tre timmar, även om tidtabellen inte motsvarar tre timmars trafikering. Med en 

tidtabell som startar 17.30 och slutar 20.15 innebär det en trafikeringsperiod på ca 3 timmar 

om 15 minuters körning till bussdepå inkluderas. Det betyder att en eftermiddagskörning med 

Fritidsbussen kostar 1050 kr. 
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Två olika sätt att beräkna kostnadstäckningen för försöket redovisas som båda ger en 

uppfattning om kostnadstäckningen för Fritidsbussen. 

1.  Kostnadstäckning för trafikeringsperiod 3 med det antal resenärer som 

betalat för perioden: 

Beräkningen utgår från den faktiska ekonomin för Fritidsbussens tredje trafikeringsperiod. 

Kostnaderna är de faktiska kostnaderna för att köra Fritidsbussen (350 kr per timme med en 

minimidebitering på tre timmar) och intäkterna är de belopp som föräldrarna betalade in.  

12 familjer betalade in 200 kr för Fritidsbussens trafikeringsperiod 3, totalt 2 400 kr. 

Fritidsbussen körde två eftermiddagar i veckan under sju veckor. Varje eftermiddagspass om 

tre timmar kostar 1050 kr. Den totala kostnaden för bussen blir då 2*1050*7 = 14 700 kr. 

Med dessa intäkter och utgifter blir kostnadstäckningen för Fritidsbussen 16%.  

Det hade gått att nå högre än dessa 16% med bättre information (nu informerades enbart 26 

föräldrar och många av dessa hade inte möjlighet att utnyttja bussen). Som jämförelse 

beräknas täckningsgraden för den mest gynnsamma situationen vad gäller resenärer som inföll 

under våren 2011. 

 

2.  Kostnadstäckning för Fritidsbussen med det högsta resenärsantalet under 

trafikeringsperiod 2. 

Beräkningen bygger på den mest gynnsamma veckan under perioden vad gäller resenärer och 

den bygger också på att alla dessa resenärer har betalt motsvarande belopp som under 

trafikeringsperiod 3, dvs 7 kr per resa och barn – en hypotetisk situation således.  

Den mest gynnsamma veckan infaller under trafikeringsperiod 2, mellan 16 och 20 maj då 35 

barn (17 barn dit och 18 hem) åkte med Fritidsbussen på måndagen och 38 barn (18 barn dit 

och 20 barn hem) på onsdagen. Intäkterna blir då 35*7 + 38*7= 511 kr  

Fritidsbussen körde under måndag och onsdag. Varje eftermiddagspass om tre timmar kostar 

1050 kr. Den totala kostander för bussen blir då 2*1050 = 2100 kr. 

Med dessa intäkter och utgifter blir kostnadstäckningen för Fritidsbussen 24%.  

 

Täckningsgraden för Fritidsbussens varierar alltså mellan 16 och 24%. Svårigheterna med att 

nå en högre täckningsgrad ligger inte i att få ut ett biljettpris som motsvarar normal busstaxa 

för denna typ av transport utan att få tillräckligt många resenärer.  
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6. Barn och föräldrars syn på Fritidsbussen 

 

Det finns ett omfattande enkätmaterial att utgå ifrån när föräldrars och barns syn på 

Fritidsbussen ska sammanställas. Sammanlagt fyra enkätundersökningar gjordes varav tre 

fångade upp vuxnas åsikter och en barns.  

Efter två månaders trafikering utan resenärer från ridningen gjordes en enkätundersökning i 

syfte att få svar på varför inte Fritidsbussen passade några barn hos Torns Ryttarförening 

(tabell 3.3) som vände sig till föräldrar till ridande barn. Ca 100 brev gick ut till 

medlemmarna och svarsfrekvensen var 36%. Inget barn utnyttjade Fritidsbussen under de 

veckor som bussen trafikerade ridskolan. De föräldrar som svarat representerar därför vuxna 

som av olika anledningar valde bort Fritidsbussen. 

När resandet stannade upp i början av trafikeringsperiod 2 skickades ca 300 enkäter ut 

tillsammans med information om Fritidsbussen till föräldrar som inte hade använt 

Fritidsbussen tidigare men som bodde inom upptagningsområdet (tabell 3.4). De enkäter som 

kom in (ca 12%) representerar föräldrar som inte känner till Fritidsbussen eller valt bort den.  

Efter Fritidsbussens trafikeringsperiod 1 och 2 gjordes enkätutskick till alla hushåll som 

anmält sig via hemsidan och hade erfarenhet av Fritidsbussen, ett till föräldrar och ett till barn 

(tabell 3.5 och 3.6). En del av frågorna är identiska för barn och vuxna, andra är i princip 

samma fast lite olika formulerade. Alla föräldrar som anmält sig på hemsidan och alla barn 

som reste med Fritidsbussen fick en enkät. Svarsfrekvenserna är relativt höga, för barnen ca 

90% (något barn kan ha svarat mer än en gång, andra inte alls) och för de vuxna 69%. Detta 

material representerar de som valde att resa med Fritidsbussen och ger tillsammans en god 

bild av hur barn och föräldrar med erfarenhet av Fritidsbussen tycker om trafikeringen och 

busskonceptet.  

 

6.1 Föräldrar som inte använde Fritidsbussen 

6.1.1 Föräldrar till barn i Torns Ryttarförening 

I enkätundersökningen riktad mot Torns Ryttarförening var syftet att få reda på varför inte 

Fritidsbussen var ett tillräckligt bra alternativ. Några frågor om hushållens sammansättning 

eller resvanor ställdes därför inte. Huvudfokus var transport till ridningen, kännedom och 

åsikter om Fritidsbussen.  

Det kom in 36 svar från föräldrar till barn som red under hösten, 35 av dessa kände till 

erbjudandet om Fritidsbussen men ingen hade prövat. De flesta som svarat var nöjda med 

informationen och tyckte att de nåtts av den i någon form. De flesta (26 st) hade nåtts av 

informationen via mail och brev från ridklubben (bilaga 1.6). 12 stycken hade sett affisch på 

klubben och 7 st hade fått en lapp på bilen. Bara två föräldrar hade fått information från 

ledarna eller klubben.  
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Figur 6.1 visar hur barnen transporterat sig till ridningen under hösten. Hälften av föräldrarna 

skjutsar sitt barn med bil, antingen ensamt eller med andra barn. Ytterligare 21% uppger att 

barnet ibland skjutsas och ibland cyklar. Lika stor andel cyklar enbart. Det förekommer att 

barnen åker buss till ridningen, 8% (3 st) har uppgett detta trots att det inte går någon 

busslinje ut till ridklubben. Det kan vara äldre barn som cyklat eller gått relativt långt från 

närmsta hållplats.  

 

Figur 6.1 

Hur barnen transporterat sig till ridningen 

under hösten 2010 i Torns Ryttarförening. 

 

 

 

 

 

 

På frågan varför de inte utnyttjat bussen svarade bara en av 36 att de inte kände till den. Det 

var således inte brist på information som van anledningen till att ingen hade prövat på 

Fritidsbussen. Anledningarna var istället att tiderna inte passade (13 svar) och att bussens 

linjesträckning inte passade (18 svar). Om tidtabellen och linjesträckningen passade bättre 

skulle 21 av 36 föräldrar vara intresserad av att låta sitt barn pröva (58%).  

För de flesta föräldrar var Fritidsbussen alltså inget alternativ eftersom tider och 

linjesträckning inte passade. Drygt 20% (8 föräldrar) svarade att de ville köra sitt barn till 

ridningen. Bara en förälder tyckte att barnet inte kunde åka buss själv. Många som svarat 

bodde i närheten och deras barn cyklade. Någon tyckte det blev stressigt med tiden med 

bussen och andra ville vara där om det skulle ske något under lektionen. 

Föräldrarna utvecklade sina svar: 

”Kan vara så att för unga ryttare tom ca 12-13 år så behövs föräldern som stöd och hjälp i 

stallet och vid ridning. Då tycker många kanske att det är lika enkelt att köra bil. De äldre 

barnen kanske vill cykla om de bor nära för att det ska vara "tidseffektivt" och enkelt. 

Hästfolk är ett rätt vädertåligt släkte som har rejäla kläder. Det är liksom en utomhus-aktivitet 

även om det är i ridhus och då tål man både kyla och annat trist cykelväder. Om de bor längre 

bort så täcker kanske inte bussen detta utan då måste föräldrarna köra.” 

”Bra initiativ men jag tror upptagningsområdet och underlaget är alldeles för litet för det skall 

bli någon trafikvolym och ekonomi i det”. 

”Jättebra projekt!” 

Hur har ert barn tagit sig till 

ridningen tidigare?  
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”Hon är lite ung att åka själv. Sen är jag gärna med på ridningen. Och då vi har bil och det är 

"bökigt" och stressigt hålla busstider och ta sig till/från buss hållplats så blir det smidigare 

med bilen.” 

”Problemet är att barnen behöver hjälp under ridningen när de är så små som min dotter. Hon 

når inte upp att sadla själv exempelvis.” 

”Bra projekt. Jag led med er när ingen åkte men vi bor på andra hållet mot Håstad till så det 

hade inte fungerat.” 

6.1.2 Föräldrar till barn inom Fritidsbussens upptagningsområde i norra 

Lund. 

För att informera om Fritidsbussens under trafikeringsperiod 2 skickades drygt 300 brev ut till 

hushåll på Annehem och de delar av Norra Fäladen som kan sägas vara inom Fritidsbussens 

upptagningsområde. De hushåll som valdes ut hade barn (flickor och pojkar) i åldrarna 8 till 

10 år som kunde tänkas vara intresserade av fotboll eller scouter under de tider då bussen 

trafikerade.  

Av de 39 hushåll som svarade hade 14 barn som deltog i en aktivitet på Torns IF under våren. 

Inget barn deltog i Torns scoutkår. Bara sju (18%) hushåll kände till Fritidsbussen sedan 

tidigare. Bland dessa sju hushåll hade tre sett bussen och hållplatsen, tre sett affischer på 

klubben eller fått lapp på bilen och tre fått brev hem. Ingen kände till hemsidan eller hade 

nåtts av information från Torns IF.  

15 hushåll (40%) svarade att de var intresserade av att låta sitt barn åka med Fritidsbussen och 

60% uppgav att de inte var intresserade, merparten eftersom deras barn inte deltog i någon 

aktivitet. Två svarade att tiderna inte passade och en att hållplatsen låg för långt bort. Ingen 

uppgav att barnet inte ville åka buss, att det var för osäkert eller att de ville köra sitt barn. Fem 

föräldrar menade att barnet kunde cykla istället.  

På frågan hur barnen i hushållet (alla barn) brukar transportera sig till sina aktiviteter uppgav 

de flesta mer än ett alternativ. Det vanligaste var att barnen blev skjutsade i bil, antingen 

ensamma eller med kompisar (64% uppgav att de skjutsade sina barn själva och 59% att de 

samåkte med andra). Det var också vanligt att barnen cyklade själva eller med kompisar 

(49%) eller cyklade med föräldrar (46%). Endast 8% uppgav buss som alternativ (figur 6.2) 

 

Figur 6.2 

Hur man vanligtvis transporterar sina 

barn till fritidsaktiviteter i ett hushåll. De 

flesta uppgav mer än ett alternativ.  
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På frågan om transporterna till och från barnens aktiviteter ibland kunde vara ett problem 

svarade 64% ja. De flesta föräldrarna svarade det var svårt att hinna med (51%) och att det var 

osäkert för barnen att transportera sig själva (51%) (figur 6.3). 

 

Figur 6.3  

Anledningar till att transporter till barnens 

aktiviteter ibland är ett problem.  

 

 

 

 

 

 

 

Bara 11 (28%) av 39 föräldrar ansåg att Fritidsbussen skulle innebära att barnen valde Torns 

IF eller Torns scouter i högre utsträckning. En del menade att barnens intressen fick styra och 

inte transporterna medan andra tyckte att deras barn redan hade fullt upp med andra 

aktiviteter. 

Några föräldrar förtydligade: 

”fortfarande besvärligt till och från bussen”, ”om tiderna passar och det är säkrare än 

kollektivtrafik”, ”än så länge är han inte intresserad av fotboll men idén är fantastiskt bra”, 

”resan till aktiviteter är avgörande för oss föräldrar med fyra barn” och ”han slutade spela 

fotboll pga transportproblem”. 

Detta informationsbrev visade sig ha god effekt på resandet från Annehem till Torns IF, trots 

den låga svarsfrekvensen.  Det började med fem pojkar (figur 5.1) och växte snabbt till som 

mest 24 barn. Något mer utskick gjordes inte i informationssyfte utan informationen tog andra 

vägar, främst barnen emellan, se kapitel 6.2.2 

 

6.2 Föräldrar och barn som använde Fritidsbussen 

Trettiosju föräldrar (till sammanlagt 39 barn, två syskonpar) fyllde i en anmälan på hemsidan 

under försöksperiodens två terminer i syfte att låta sina barn åka med till fotboll och scouter 

(7 scouter och 32 fotbollsspelare). Merparten av dessa barn åkte också med Fritidsbussen.  

I slutet av våren 2011 skickades en enkät hem till samtliga 37 anmälda och 24 föräldrar 

svarade. Av dessa 24 svar kom 4 svar från föräldrar vars barn åkt med Fritidsbussen under 

hösten 2010, 19 svar från föräldrar till barn som åkt under våren 2011 och ett svar från 

föräldern till en pojke som åkte med Fritidsbussen till Torns scouter både under hösten och 

våren. Av de 24 svaren kom 21 från föräldrar till pojkar som spelade fotboll och åkte till 
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Torns If (och bodde i stor utsträckning på Annehem). Resterande tre svar kom från föräldrar 

till scouter, två flickor och en pojke boende på Gunnesbo.  

Fler barn än föräldrar har erfarenhet av Fritidsbussen. 39 barn anmäldes på hemsidan och 37 

enkäter fylldes i av barn på bussen eller i samband med att deras föräldrar fick ett brev 

hemskickat med enkäter. Merparten av dessa enkäter fylldes i på bussen av barn som tränade 

på Torns IF.  

Av de 37 inkomna enkäterna från barnen besvarades 2 stycken av flickor och resten (35 

stycken) av pojkar. Samtliga barn var mellan 9 och 11 år gamla och gick i årskurs 3 (63%) 

respektive årskurs 4 (37%) under läsåret 10/11.  

Två av barnen åkte till scouterna på måndagar och resten åkte till fotbollen på måndagar och 

onsdagar. Scouterna var båda flickor vilket innebär att alla fotbollsspelare var pojkar. 

Resandet är ojämnt fördelat mellan scouter och fotboll. De två scouter som besvarat enkäten 

åkte båda under måndagar under hösten (och dessa enkäter har alltså inkommit per post).  

Av de 35 fotbollsspelande pojkarna åkte 23 både måndagar och onsdagar under våren, 8 

pojkar bara en av dagarna under våren och två åkte på måndagar under hösten. Två pojkar 

hade åkt måndagar både under hösten och våren. 

 

6.2 1 Resvanor i familjerna 

En av grundtankarna bakom Fritidsbussen är att barn till viss del saknar erfarenhet av att åka 

buss, speciellt på egen hand och till egna aktiviteter, eftersom det vanligtvis saknas 

bussförbindelser till fritidsaktiviteter utanför centrum. En följd av detta är att steget till att åka 

buss på egen hand kan vara stort, både för barn och föräldrar.Därför är det av intresse att få en 

bild av hur resvanorna ser ut i de familjer som valt att använda sig av Fritidsbussen. Tillgång 

till bil har stor betydelse för resvanorna och påverkar sannolikt barnens resor. Tidigare 

erfarenhet av kollektivtrafik hos både föräldrar och barn kan påverka intresset för att pröva 

Fritidsbussen. 

Bilinnehav 

I såväl barnenkäten som enkäten riktade mot de vuxna i hushållet fanns frågor om tillgång 

tillbil, mer detaljerade i den senare. I den typ av bostadsområden i Lund som Fritidsbussen 

trafikerar finns det vanligen minst en bil per hushåll. 

De 24 hushåll som beskrivs i föräldraenkäten har samtliga tillgång till bil, i 79% av hushållen 

fanns en bil och i 21% av hushållen två bilar. På frågan om man i allmänhet hade tillgång till 

bil svarade 21% av föräldrarna alltid hade tillgång till bil och 79% att de hade tillgång till bil 

för det mesta (en uppgav ”ibland”). Att ha två bilar i ett hushåll med två vuxna innebär en 

högre biltillgång än om två vuxna delar på en bil. 

När barnen tillfrågades om antal bilar hemma blev resultatet lite annorlunda. Alla 37 barn som 

svarade på enkäterna sade att de hade bil hemma, 57% hade en bil och 44% hade två bilar, 

betydligt vanligare med två bilar än vad föräldrarna angav. 76% av barnen sade att de brukade 

bli skjutsade dit de skulle. 
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Erfarenhet av kollektivtrafik 

I föräldraenkäten fanns frågor om hur ofta de vuxna och barnen åkte kollektivt i vanliga fall 

(ej med Fritidsbussen i barnens fall). Merparten av de vuxna som svarat uppgav att de reser 

kollektivt, 21% dagligen och 45% några gånger per vecka eller månad. En knapp tredjedel, 

29%, åkte sällan eller aldrig kollektivt.  

Det fanns också frågor om hur ofta barnen i familjen åkte kollektivt, förutom, med 

Fritidsbussen. Frågan gällde alla barn i en familj, inte specifikt det barn som åkte med 

Fritidsbussen. Föräldrarna svarade att 4% av barnen åkte kollektivt dagligen, 17% några 

gånger i veckan, 25% några gånger i månaden och 54% mer sällan än så. Drygt hälften av 

barnen saknade alltså erfarenhet av kollektivtrafik och 25% reste i mindre utsträckning.  

Det stämmer realtivt väl med barnens egen syn på saken. De flesta av barnen brukade åka 

buss i Lund (54%), de flesta i sällskap med vuxen. Men så många som 17 barn åkte bara med 

Fritidsbussen (46%) (figur 6.4).  

 

Figur 6.4  

Barnens svar på frågan om de brukar åka 

med Lunds stadsbussar och i så fall hur ofta. 

 

 

 

Medelåldern på de barn som åkte med Fritidsbussen var 10 år. I enkäten till föräldrarna 

ställdes frågan vid vilken ålder föräldrarna ansåg att deras barn kunde åka buss själva (Lunds 

stadsbussar främst, inte Fritidsbussen). Svaren låg mellan 9 och 13 år med ett medelvärde på 

11 år. Fritidsbussens resenärer var alltså ett år yngre än den lämpliga åldern för eget 

bussåkande enligt föräldrarna.  

Det verkar som om Fritidsbussen fungerar bra som ett sätt att introducera buss som färdmedel 

för barn, och från en lägre ålder än vad som annars skulle varit fallet. Fritidsbussens resenärer 

var kanske för unga i föräldrarnas ögon att åka buss själva med Lunds stadsbussar med 

tillräckligt gamla för att få åka med Fritidsbussen. 

Transport till fotboll och scouter innan Fritidsbussen 

På frågorna om hur barnen tog sig till scouter respektive fotbollsträningen innan de började 

åka Fritidsbuss svarade 30 barn att de åkte bil på vintrarna och 7 barn att de åkte bil på 

vårarna. 10 barn cyklade på vintrarna (några uppgav att de både åkte bil och cyklade) och 30 

barn cyklade på vårarna. Några barn (3 st) uppgav att de gick eller joggade (figur 6.5) 

Föräldrarnas svar på samma fråga gav liknande resultat (figur 6.6). På vintern skjutsade alla 

föräldrar sina barn (24 av 24 uppgav bil som alternativ). Sex av dessa angav att barnen ibland 

cyklade på vintern. Inga barn var hänvisade till cykel på vintern utan bil fanns vid behov. På 
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våren däremot uppgav 8 föräldrar att barnen enbart cyklade, men för merparten var bilen ett 

alternativ ibland (12 av 24 föräldrar).  

Det är till stor del med bil som barnen skjutsas till fotboll och scouter, med cykel som 

alternativ när vädret tillåter.  

 

Figur 6.5 

Barnens svar på hur de tog sig till scouter/fotboll 

innan Fritidsbussen.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 6.6 

Föräldrars svar på hur deras barn förut tog sig till 

fotboll och scouter, innan Fritidsbussen 

 

 

 

 

 

 

6.2.2 Information kring och beslutet att åka med Fritidsbussen 

De flesta barn har fått reda på Fritidsbussen av sina kompisar enligt dem själva. I andra hand 

är det föräldrarna som informerat dem. Informationen har till viss del kommit som brev hem 

eller artiklar i tidningen och via klubbarna (figur 6.7). 

 

Figur 6.7  

Hur de barn som svarat på enkäten har 

fått kännedom om Fritidsbussen enligt 

barnen själva.  
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Föräldrarna har delvis en annan syn än barnen. Informationsspridningen kring Fritidsbussen 

har främst skett genom verksamheterna (Torns IF och Scouterna) men nästan lika många 

anser att informationen kommit från barnen själva, enligt föräldrarna (figur 6.8). En mycket 

liten andel har fått information om bussen via andra föräldrar.  

Det stöder intrycket att det är barnen själva som till stor del spridit möjligheten att åka buss 

mellan sig och sedan kontaktat sina föräldrar.  

 

Figur 6.8.  

Hur föräldrarna som svarat på 

enkäten har fått kännedom om 

Fritidsbussen enligt föräldrarna 

själva. 

 

 

 

 

Beslutet att åka med Fritidsbussen anser de flesta barn att de själva har tagit, ibland 

tillsammans med föräldrarna men för det mesta själva. 70% av barnen anser att de själva tog 

beslutet, 16% av barnen ansåg att det var föräldrarna som bestämde och 11% att det var ett 

gemensamt beslut (figur 6.9). Bara ett barn ansåg att beslutet togs av kompisarna.  

 

Figur 6.9. 

Vem som bestämde att barnen skulle 

åka med Fritidsbussen enligt barnen 

själva. 

 

 

 

 

Föräldrarna har en annan uppfattning. På frågan vem som bestämt att barnen ska åka med 

bussen, barnen eller föräldrarna, svarade merparten av föräldrarna att det var ett gemensamt 

beslut (46%), 33% ansåg att det var föräldrarna som bestämde och 21% att det var barnen 

(figur 6.10). 
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Figur 6.10 

Vem som bestämde att barnen skulle åka 

med Fritidsbussen enligt föräldrarna. 

 

 

I slutet av våren hade Fritidsbussen som mest 24 barn medan bara 10 anmälningar hade 

kommit in via hemsidan. Först efter att barnen tagit hem ett informationsbrev till föräldrarna 

blev det balans mellan antal barn på bussen och antal barn anmälda. Detta faktum att bara 

knappt hälften av barnen hade anmälts av sina föräldrar visar att det var mellan barnen som 

informationen spreds, barnen som bestämde i första hand att de skulle åka med bussen och 

föräldrarna många gånger kom in i beslutet efteråt. Föräldrarna däremot upplever i högre grad 

att det är deras beslut.  

 

6.2.3 Fritidsbussens barnanpassning 

Fritidsbussen är utformad för att vara ”en buss för barn”. Vad det innebär mer i detalj är 

beskrivet i kapitel 4.5. Steget till att bli kollektivresenär ska vara kortare för barn genom 

Fritidsbussens utformning. Barnens syn på Fritidsbussens speciella barnanpassning är därför 

intressant.  

Det är inte enbart själva fordonet som är mindre, utan t ex att chauffören är välkänd, bussen är 

”deras” och stannar nära målet. Bara barn som ska till fotboll och scouter är passagerare. Det 

går att nå chauffören via mobiltelefon för föräldrar och barn, om något skulle inträffa. Vad 

barnen själva anser om dessa olika delar av ”Fritidsbusskonceptet” framgår av figur 6.11  

Resenärerna är överlag mycket positiva till Fritidsbussen och chauffören. Precis som för 

vuxna värdesätter barnen närhet till målpunkt och lämpliga avgångstider mest. Att åka med 

sina kompisar är också viktigt. Mindre viktigt är att det är en liten buss och att det är samma 

chaufför.  

 

Figur 6.11 

Barnens syn på 

Fritidsbussens 

barnanpassning 
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Föräldrarna svarade delvis på samma frågor som barnen. De fick ge sin syn på vad som var 

viktigt eller mindre viktigt med olika delar i Fritidsbusskonceptet Allra viktigast var, även för 

föräldrarna, att tiderna var anpassade för verksamheterna och att bussens stannar nära. Vad 

som hade minst betydelse var att bussen var liten och att det bara var barn på bussen (figur 

6.12). 

Föräldrarna tycker också det är viktigt att det går att ringa chauffören. Det har hänt vid något 

tillfälle att en förälder har ringt för att kolla om något barn var med. De flesta barn visste att 

det gick att ringa chauffören (20 av 37 barn) men inte något av barnen kunde numret eller 

hade det i sin mobil. Det verkar inte ha någon större betydelse för barnen att det går att nå 

chauffören men är viktigare för föräldrarna. 

 

Figur 6.12  

Föräldrarnas syn 

på Fritidsbussens 

barnanpassning 

 

 

 

 

 

 

Barnen tyckte det var viktigt att åka med sina kompisar och där var de eniga med sina 

föräldrar. Föräldrarna var något mindre positiva dock, särskilt till det faktum att det nästan 

bara var barn på bussen. Vid några tillfällen var det stökigt i bussen, när det var många 

uppspelta barn som skulle till fotbollen. En förälder tyckte att lösningen på stök ombord var 

att föräldrarna borde åka med någon gång. Andra föräldrar lade ansvaret på Fritidsbussens 

organisation och menade att det borde vara personal på bussen och att avgångstiderna för 

hemresorna borde stramas upp. 

Slutligen, att det nästan alltid var samma chaufför var visserligen positivt för föräldrarna men 

mindre viktigt än övriga karaktäristika. Föräldrarna tyckte att det var viktigare än barnen att 

det alltid var samma chaufför – trots att det barnen som träffade chauffören och inte 

föräldrarna. 

Barnens åsikter om chauffören var genomgående positiva. Nästan ingen tyckte att chauffören 

var sträng eller arg och alla höll med om att han var snäll, hjälpsam och körde bra. Mer 

disciplin i bussen hade kanske gett andra resultat från barnen (figur 6.13). 
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Figur 6.13  

Barnens åsikter om chauffören på 

Fritidsbussen 

 

 

 

 

 

 

Föräldrarna gav också sin syn på Fritidsbussens andra fördelar. Högst grad av instämmande i 

föräldrakollektivet rådde kring påståendet att Fritidsbussen sparar tid för föräldrar och att 

Fritidsbussen var mer miljövänlig än bil. Påståendet att bussen sparar pengar för föräldrarna 

(ingen avgift togs ut under de första försöksperioderna) instämde inte lika många i, trots att de 

flesta annars hade kört bil med sina barn. Det verkar som att det är viktigare att spara tid än 

pengar för den här gruppen av föräldrar.  

Påståendet att Fritidsbussen ger ökade möjligheter att välja fritidsaktivitet instämde 

föräldrarna i bara till viss del. Detta påstående var föräldrarna mest tveksamma till av alla. 

Föräldrarna håller med om att bussen ökar gemenskapen bland barnen, bidrar till ökad 

självständighet för dem och är roligt. Merparten anser också att det är mer trafiksäkert än 

cykel (figur 6.14).  

 

Figur 6.14 

Föräldrarnas 

åsikt om fördelar 

med 

Fritidsbussen 

 

 

 

 

 

 

Föräldrarna fick frågan om det kändes osäkert att låta sina barn åka med Fritidsbussen. På det 

svarade 22 av 24 föräldrar ”nej” medan två föräldrar tyckte att det kändes osäkert ibland. I det 

ena fallet var det en förälder till en åttaårig flicka som tyckte att det kunde kännas osäkert 



 

 40

eftersom barn har speciella behov och i det andra fallet påpekade föräldern att hemresan vid 

några tillfällen varit försenad, vilket skapade osäkerhet. 

På frågan varför barnet åker med Fritidsbussen (ställd till föräldrarna) dominerar svar som: 

”han tycker det är roligt”, ”för att det är roligt att ha sällskap med kompisarna” och ”föräldrar 

har inte alltid tid att skjutsa”. En förälder säger att Fritidsbussen ger ”en möjlighet till eget 

ansvar för sin fritidsaktivitet och ett sätt att frigöra föräldrarna från krav på skjuts till 

aktiviteten”.  

Barnen har också svarat på vad de tycker om att åka med Fritidsbussen (figur 6.15). Framför 

allt tycker resenärerna med Fritidsbussen att den passar bra för barn och det är enkelt att åka 

buss. Något mer ifrågasätter de att det är roligt och går snabbt (inte alltid).  

 

Figur 6.15 

Vad barnen tycker om att 

åka Fritidsbuss. 

 

 

 

 

 

 

Barnen fick också skriva ned vad som var bäst och sämst med Fritidsbussen och 25 barn tog 

sig tid att göra detta. Många kunde inte komma på något som var sämst men ett barn skrev: 

”det sämsta är att bussen inte alltid är i tid” och ett annat barn ”när jag missar bussen så finns 

det ej nästa buss”. Bland de positiva kommentarerna dominerade ”det går snabbt”, ”man åker 

med kompisarna”, ”roligt att vara med kompisarna” och ”man slipper åka bil och cykla”.  En 

pojke skriver: ”Föräldrarna är säkra och litar på busschauffören, man kommer i tid och 

behöver ej köra bil, det är bekvämt och gratis”. 

 

6.2.4 Transport till hållplats för resenärerna 

Barnen svarade själva på hur de tog sig till hållplatsen. Merparten av barnen gick eller 

cyklade till Fritidsbussens två hållplatser, de flesta på egen hand. Andelen som ledsagas av 

vuxen är liten enligt barnen (figur 6.16). 

Barnen uppgav att det tog som mest 5 minuter att ta sig dit, med två undantag. En pojke 

uppgav att det tog 15 minuter att cykla till hållplatsen och en annan pojke att det tog 15 

minuter med bil. I övrigt uppgav alla att det tog mellan en och fem minuter, oberoende av om 

de gick, cyklade eller blev skjutsade med bil. 
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Figur 6.16.  

Barnen svarar på hur de tog sig till 

hållplatsen för Fritidsbussen. Alternativet 

”ensam” finns inte för de barn som åkt bil 

utan de barn som blivit skjutsade ensamma 

till hållplatsen ingår i gruppen ”jag åkte bil 

med vuxen”.  

 

 

 

När föräldrarna tillfrågades om hur deras barn tog sig till Fritidsbussens hållplats blev 

resultatet lite annorlunda. Betydligt större andel av barnen ledsagas till hållplatsen enligt 

föräldrarna. Sju av 24 föräldrar hade följt sitt barn till hållplatsen och två av 24 föräldrar hade 

följt med sitt barn på bussen någon gång. Nio av 24 föräldrar mötte sina barn vid hållplatsen 

när de kom hem. Förklaringen till de ganska stora skillnader mellan barn och föräldrars svar 

som framkom, är troligtvis att den ganska stora gruppen pojkar som cyklade till hållplatsen på 

Annehem svarade på sin enkät medan deras föräldrar inte svarat till lika stor del på sin enkät.  

Chauffören hade en god bild av hur vanligt det var att föräldrar följde med sina barn till 

hållplatsen. I de resanderäkningar som chauffören skötte noterades också om några föräldrar 

var med på bussen. Scouterna var något yngre och hade i regel sällskap med en vuxen till 

hållplatsen och blev också mötta vid hållplatsen på vägen hem, då det var mörkt. Vid ett fåtal 

tillfällen följde föräldrar med på bussen, det gällde alltid scoutföräldrar. Då var de med under 

verksamheten och följde med tillbaka.  

Den största gruppen barn cyklade till hållplatsen på Annehem och mötte sina kompisar där. 

När de kom tillbaka med bussen cyklade var och en hem till sig. Föräldrar verkar inte tycka 

att transporten till hållplatsen känns osäker, eftersom de allra flesta tillåts ta sig dit på egen 

hand.  

Fritidsbussen har bara en hållplats för fotbollen och en för scouterna. För de som använder 

Fritidsbussen tyder svaren på att hållplatsen är väl placerad och inte innebär någon längre 

transport. Föräldrar har dock kommenterat detta i något fall och önskat ytterligare en hållplats 

för fotbollens upptagningsområde.  

6.2.5 Betalningsvilja för Fritidsbussen 

Fritidsbussen innebär en ny typ av kollektivtransport med barn i fokus. Bakom barnens 

resande finns deras föräldrar. Det är föräldern, i alla fall för yngre barn, som ansvarar för 

barnets transport, antingen genom att tillåta dem att gå eller cykla eller genom att erbjuda 

skjuts eller organisera samåkning. Det är därför föräldrarna som har mest att vinna på en 

Fritidsbuss. Är de också beredda att betala för Fritidsbussen?  
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I enkäten till föräldrarna som genomfördes efter vårterminens trafikering fanns frågor om 

betalningsviljan för bussen, nu när de själva och barnen hade erfarenhet av Fritidsbussen. 

Följande frågor ställdes: 

• Hur mycket skulle du som förälder vara beredd att betala för att få tillgång till 

Fritidsbussen per termin?  

• Under den mörka perioden (november till mars)? 

• Vilket alternativ föredrar du?  

Anledningen till att det fanns två alternativa perioder att ta ställning till är att en relativt stor 

andel av barnen faktiskt cyklade till sina aktiviteter under framför allt våren och början av 

hösten, och meningen med Fritidsbussen är inte att ersätta cykel utan att ersätta skjutsningen 

med bil. Detta synsätt fanns också hos föräldrarna.  

Absoluta merparten av föräldrarna föredrog en trafikering under den mörka perioden (14 av 

de 17 som svarade på denna fråga). Vad gäller betalningsviljan, som var en öppen fråga, 

varierade svaren betydligt. Betalningsviljan för Fritidsbussen per termin varierade mellan 0 kr 

till 500 kronor med tyngdpunkten kring 250 kr och betalningsviljan för den mörka perioden 

(som helhet) varierade mellan 50 kr och 600 kronor med tyngdpunkten kring 300 kronor. 

Kommentarer från föräldrar kring alternativen: 

”Utmärkt med Fritidsbussen under nov-mars! Hoppas den kvarstår” (betalningsvilja 400 kr) 

”Hoppas den går i vinter! Enorm avlastning och miljövinster att slippa köra då!” 

(betalningsvilja 20 kr/vecka) 

”Det är särskilt viktigt att den går under den mörka perioden” (betalningsvilja 300 kr)  

”Mkt bra initiativ under den mörka delen av året.” (betalningsvilja 200 kr) 

”Tack för att ni finns, det förenklar vår vardag med tre barn och aktiviteter” (betalningsvilja 

vanlig busstaxa) 

”Fritidsbussen passar perfekt för mitt barn, tiderna passar också. Vi har inte alltid möjlighet 

att skjutsa. Om bussen går på samma sätt tänkte jag anmäla min andra son också till fotboll i 

Stångby” (betalningsvilja 150 kr/termin) 

Föräldrarnas svar gav underlag till beslutet att köra Fritidsbussen under den mörka perioden i 

slutet av 2011 och då ta ut en avgift för bussen. Avgiften sattes till 200 kronor för en 

sjuveckors period med början 7 november, veckan efter novemberlovet och efter införandet 

av ”normaltid” i Sverige. Utfallet av denna trafikering beskrivs närmare i kapitel 5.  
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7. Slutsatser och diskussion 

 

Fritidsbussen som idé vilar på en rad antaganden om barn som bussresenärer. Ett av 

huvudargumenten för en busslinje speciellt anpassad för barn är att ordinarie busslinjer inte 

trafikerar fritidsanläggningar på tider som passar barnens aktiviteter. Det finns en rad studier 

som visar att buss som färdmedel är mycket lite använt av barn för sina resor till 

fritidsaktiviteter, både i Sverige och i andra länder (Johansson, 2006). Till viss del beror det 

sannolikt på att bussförbindelser saknas. Så var också fallet i Lund och ett av urvalskriterierna 

för val av område för Fritidsbussen.  

En följd av bristande bussförbindelser är att barn till viss del saknar erfarenhet av att åka buss, 

speciellt på egen hand och till egna aktiviteter. En följd av detta är att steget till att åka buss 

på egen hand är stort, både för barn och föräldrar. Ett antagande är att barn behöver skolas in 

som bussresenärer, precis som barn skolas in som bilpassagerare och cyklister, för att buss ska 

bli ett alternativ i deras föreställningsvärld i fortsättningen. Fritidsbussen ska utgöra ett 

förstagångsalternativ till ordinarie busslinjer med lägre kompetenströskel.  

Därför har Fritidsbussen en utformning som är tänkt att passa barn bättre än en ordinarie buss. 

Mycket av skillnaderna mellan Fritidsbussens utformning och de vanliga busslinjerna bygger 

på föreställningen om att barn är mer osäkra resenärer än vuxna och att de har behov av större 

trygghet och mer hjälp än vuxna. Vidare att de värdesätter relationen med chauffören mer och 

uppskattar frånvaron av okända vuxna samt tycker det är roligt att åka buss med sina 

kamrater. Tanken är också att positiva erfarenheter från en buss för barn ska bidra till en mer 

positiv attityd till kollektivtrafiken och en högre status för bussen som färdmedel.  

Fritidsbussens utformning bygger också på antagandet att föräldrarna är oroliga för sina barn 

när de ska transportera sig på egen hand och att det är föräldrar som bestämmer över barnens 

resor.  

 

7.1 Fritidsbussens barnanpassning.  

Fritidsbussen innebär att barn kan åka buss till fotboll och scouter, något som inte gick 

tidigare. Bussen innebär ökad tillgänglighet till fritidsaktiviteter för barn. Fritidsbussen är 

också ett busskoncept speciellt utformat för barn för att underlätta steget över till att bli 

kollektivresenär. Utformningen av Fritidsbussen betonar trygghet och småskalighet.  

Vad som haft störst betydelse är, enligt både barn och vuxna, att tiderna passar bra för scouter 

och fotboll samt att bussen stannar nära verksamheten. Med andra ord att det finns en bra 

bussförbindelse vad gäller restider och avstånd till hållplats – att tillgängligheten har ökat.  

Det var också brister i tillgängligheten som gjorde att Fritidsbussen inte passade för de barn 

som rider – avgångstiderna stämde inte tillräckligt bra och linjesträckningen var inte 

tillräckligt relevant. Just för ridningen var det också trygghetsaspekter som gjorde att 

Fritidsbussen inte valdes, men då handlade det om att själva ridningen i sig innehöll otrygga 

moment och att en förälder därför gärna var med under lektionen.  
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Vad som inte upplevs som lika viktigt, varken för barn eller föräldrar, är att Fritidsbussen har 

en speciell utformning med betoning på trygghet och småskalighet. Minst intressant för båda 

grupperna är att det är ett mindre fordon. Samtidigt är det av stor vikt att bussen stannar nära 

verksamheten, något som inte varit möjligt med en större buss.  

Föräldrar håller med om att Fritidsbussen ökar barnen självständighet och gemenskap. 

Däremot är det inte många som lyft fram att Fritidsbussen ger ökade möjligheter att välja 

fritidsaktivitet, det verkar vara mer komplext än bara transporter.  

Intressant nog har barn samma uppfattning som övriga resenärskollektivet när det gäller vad 

som är viktigt för en resa med buss: avgångstider och närhet till hållplats. Det mindre 

fordonet, tryggheten med samma chaufför och frånvaron av okända vuxna är inte lika viktigt. 

För föräldrarnas del verkar trygghetsaspekterna vara viktigare än för barnen. Utformningen av 

Fritidsbussen gör att de vågar låta sina barn åka buss tidigare än med ordinarie busstrafik.  

Barnen som åkte bussen värdesatte tillgänglighet och avgångstider högre än trygghet. Från 

barnens håll kom inga signaler om upplevd otrygghet under försökets gång, inga barn hade 

förberett sig genom att memorera telefonnumret till chauffören t ex. Vad några barn reagerade 

mot däremot var att det kunde vara stökigt i bussen och berättade det hemma. Någon gång var 

bussen sen hem, eftersom barn glömt saker vid fotbollen. Det skapade otrygghet.  

Båda dessa situationer kan vara ett tecken på att inte alla barn visste hur man uppträder i en 

buss, att man sitter på sin plats t ex och att man måste passa tider.Många barn behöver kanske 

skolas in som bussresenärer, speciellt denna grupp som har mindre erfarenhet av 

kollektivtrafik än äldre barn. Det kan vara en svår uppgift som chaufför att både vara ensam 

vuxen ombord med tillsynsansvar för minderåriga barn utan bussvana och att samtidigt köra 

bussen.  

Samtidigt verkade inte alltid alla föräldrarna veta att barnen åkte med Fritidsbussen till 

fotbollen. Det tyder inte på någon större oro hos föräldrakollektivet om hur barnen 

transporterar sig. Pojkar i grupp kanske släpps fria i högre utsträckning än andra barn.  

 

7.2 Föräldrarnas och barnens del i beslutet att åka med 

Fritidsbussen 

Barn och föräldrar har inte alltid samma syn. Det är särskilt tydligt i frågor om hur 

informationen om Fritidsbussen spreds och vem som tog beslutet om att åka med 

Fritidsbussen. Barnen anser att de själva har bestämt att de ska åka med bussen medan 

föräldrarna anser att beslutet har tagits tillsammans med barnen. Det stämmer säkert för båda, 

kanske initiativet kommer från barnet som sedan diskuterar saken med sina föräldrar. 

Den stora resandeökningen skedde utan att barnen först var anmälda via hemsidan (som 

kommunicerades ut hela tiden som det rätta tillvägagångssättet). Det stärker bilden av att 

informationen spridits barnen emellan först och föräldrarna nåtts först i andra hand. 

Föräldrarna har inte alltid vetat att deras barn använder Fritidsbussen.  
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Intressant är att Fritidsbussen blev en angelägenhet barnen emellan och att informationen 

spreds främst mellan barnen under våren 2011. Det var ”djungeltrumman” som fick resandet 

att öka mer än någon annan informationsinsats. Föräldrarna pratade inte med varandra i 

samma utsträckning.  

Vad gäller de yngre barnen, scouterna främst, så var situationen en annan. De bodde mer 

utspritt, var färre, till större del flickor och ingen av dem cyklade till hållplatsen. För denna 

grupp barn var det tydligt att det var föräldrarna som bestämde och också följde med till 

hållplatsen i högre utsträckning.  

Ett genomgående tema hos föräldrar var att barnen hellre borde cykla än åka med 

Fritidsbussen. Det var bara när det blev mörkt som Fritidsbussen blev ett bättre alternativ än 

cykel. Behovet av en ersättning till cykel är mycket större under vinterhalvåret, säkert 

eftersom det är då som skjutsandet med bil blir nödvändigt. Barnen däremot föredrog bussen 

framför cykeln. Många barn skrev i sin enkät att det var skönt att slippa cykla. De cyklade på 

egen hand fram till hållplatsen men bytte sedan till Fritidsbussen utan att föräldrarna verkade 

känna till det alla gånger.  

 

7.3 Information, organisation och ekonomi 

Det har varit en lång etableringstid för Fritidsbussen. Klubbar och föreningar har främst stått 

för informationen direkt ut mot föräldrarna och det har inte alltid varit tillräckligt. Först efter 

två terminer kan man säga att Fritidsbussen blev allmänt känd. En etablerad Fritidsbuss med 

en fast tidtabell kan marknadsföras i samband med att föräldrar anmäler sitt barn till 

aktiviteter och då når man sannolikt snabbare ut till föräldrar och barn.  

I Lund var det främst föräldrar och barn som hade intresse av Fritidsbussen. Fritidsklubbarnas 

intresse var svagt, främst eftersom de inte hade tid att organisera en Fritidsbuss parallellt med 

verksamheten. De såg inte heller några direkta vinster med bussen, eftersom de inte upplevde 

någon brist på barn och inte såg några problem med transporterna. I Kalmar var det mer i 

klubbarnas intresse att hjälpa till med organisationen av en liknande buss, eftersom man ville 

ha fler utövare. Sannolikt hade en organisation byggd kring fritidsverksamheterna klarat av att 

nå ut till föräldrar och barn snabbare än i Lund.  

Föräldrarna var beredda att betala för Fritidsbussen. Beloppen varierade men i regel 

motsvarade kostnaden en barnbiljett (10 kr) per enkeltur. Det motsvarar en kostnadstäckning 

på 16 %. Det är lägre än snittet för stadsbusstrafiken (53 % kostnadstäckning) men högre än 

servicelinjernas täckningsgrad i Lund som ligger kring 7 %. Det går dock inte att jämföra 

Fritidsbussen med servicelinjerna direkt eftersom en stor del av resenärerna på servicelinjerna 

åker gratis om de använder servicelinjerna istället för färdtjänst. (Lunds kommun, 2010).  

Föräldrarna instämde i högre grad med att Fritidsbussen sparade tid än pengar under den 

period då Fritidsbussen var kostnadsfri, detta trots att de flesta skjutsade sina barn med bil till 

fritidsaktiviteterna, vilket inte är gratis. Det förefaller som om tid är ett tyngre argument för 

Fritidsbussen än pengar, för den här gruppen av hushåll i alla fall.  
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Många barn cyklade till fotbollsträning och scouter under framför allt sommarhalvåret. 

Behovet av en Fritidsbuss var högst under vinterhalvåret då bussen ersätter skjutsningen i bil 

och därmed sparar tid för föräldrarna. Då kan det finnas möjligheter att ta ut ett högre pris än i 

försöket. Det är ju också skjutsningen i bil som är viktigt att minska, av många skäl inte minst 

miljöskäl. Att ersätta cykelresor med buss är inte lika angeläget.  

Fritidsbussen verkade passa kollektiva sysselsättningar bättre än individuella och pojkar bättre 

än flickor. Det kan givetvis vara en slump att det blev så under försöksperioden. Men en 

viktig aspekt av hur resenärerna strömmade till är kamratpåverkan. Gruppen fotbollsspelare 

höll ihop även under transporten till och från träningen och informationen om bussen spreds 

barnen emellan. Föräldrarna var så att säga ”tvåa på bollen”.  

Individuella sporter som ridning har utövare som är mer utspridda både i tid och rum. Små 

grupper av barn som tränar under en kortare tid, fler pass under en eftermiddag och med barn 

som bor mindre samlat gör att Fritidsbussen inte passar lika bra som alternativ till bilen.  

 

7.4 Fritidsbussen som introduktion till kollektivtrafik för barn 

Fritidsbussen har visat sig vara ett bra sätt att introducera kollektivtrafik för barn. Nästan 

hälften av resenärerna var nya bussresenärer, dvs de hade liten erfarenhet av att åka buss.  

De var dessutom yngre än barn Föräldrarna menade att 11 år är en lämplig ålder att börja åka 

buss på egen hand och Fritidsbussens resenärer var i snitt 10 år gamla. Barnen var alltså ett år 

för unga för stadsbuss men tilläts åka med Fritidsbussen. Även om föräldrarna inte värdesatte 

alla delar i Fritidsbusskonceptet lika högt som restider och närhet till hållplats, så verkar ändå 

det tryggare upplägget av bussen göra att de vågade släppa iväg sina barn vid en yngre ålder 

än annars.  

Barnen tyckte det var roligt med Fritidsbussen. De tyckte att buss var ett bra färdmedel för 

barn som gick snabbt och de gillade chauffören. Alla barnen visste vad han hette och i 

enkäten fick chauffören fick toppbetyg av barnen.  

 

7.5 Sammanvägda reflexioner och svar på frågeställningarna 

Barn som grupp bör ha lika stor tillgång till god kollektivtrafik för att nå sina målpunkter som 

övriga grupper i samhället. Idag är de till stor del beroende av föräldrars skjutsande i bil. 

Fritidsbussens idé kan vidareutvecklas och ge denna resenärsgrupp ökad tillgänglighet på 

samma villkor som övrig trafik. Befintliga linjer (servicelinjerna i Lund t ex) kan ändra 

linjesträckning under eftermiddagstimmarna och angöra fritidsanläggningar i närheten. 

Försöket med Fritidsbussen har visat att barn och föräldrar efterfrågar denna typ av 

busstransport.  

Försöket har visat att Fritidsbussen går att driva med en kostnadstäckning på 16 %. 

Föräldrarna har betalat ett belopp motsvarande barnbiljett för att utnyttja Fritidsbussen under 

en kortare vinterperiod. Betalningsviljan kan vara större än så för en bra service under 

vinterhalvåret. Svårigheterna med att nå en högre täckningsgrad ligger inte i att få ut ett 
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biljettpris som motsvarar normal busstaxa eller mer för denna typ av transport utan att få 

tillräckligt många resenärer. Med en mer omfattande trafikering och fler fritidsaktiviteter 

inblandade hade fler barn kunnat nås med bussen utan att kostnaderna ökat. En 

kostnadstäckning på 24 % hade gått att uppnå utifrån det antalet resenärer som Fritidsbussen 

uppnådde som mest. Information om Fritidsbussen bör går ut i samband med att föräldrar och 

barn anmäler sig till en aktivitet. Det visade sig att när informationen väl var på plats och 

Fritidsbussen var ett bra alternativ var intresset för att utnyttja Fritidsbussen stort.  

Fritidsbussen fungerar bra som en introduktion till kollektivtrafik för barnen. De som åkte var 

yngre och visade upp en mer positiv attityd till både buss som färdmedel och chauffören är 

barn i den ordinarie busstrafiken i Lund. Nästan hälften av resenärerna hade inte åkt buss 

förut på egen hand. Barnen uppskattade framför allt att Fritidsbussen trafikerade deras 

målpunkter på tider som passade och att bussen angjorde nära verksamheterna. 

Trygghetsaspekterna (liten buss, samma chaufför, bara barn på bussen) var inte lika viktiga 

för barnen. Den ökade tryggheten gjorde däremot att föräldrarna vågade låta sina barn åka 

buss själva vid tidigare ålder än annars.  
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Bilagor: 

  



 2

Bilaga 1.1 

    

Fritidsbussen är en testverksamhet som under hösten (från 6/9 och 6 veckor framåt) har kört turer från 

Gunnesbo station till Torns Ridklubb måndagar till onsdagar. Bussen utgör ett samarbete mellan forskare, 

Lunds kommun och fritidsföreningar. Försöket ingår i ett större forskningsprojekt om barn och ungas 

fritidsresande och fritidsbussen är ett försök att skräddarsy en busstrafik för deras behov. Fritidsbussen 

kommer att köra även under våren -11 och förändringar sker löpande.  

Vi mötte god respons från klubben, er föräldrar och era barn, men vi fick inga resenärer. Bussen har också 

tagit scouter till Axelgård, och där fick vi ett antal barn som åker. Vi har även turer till fotbollsträning på 

Torns IF. Nu vill vi gärna få reda på varför bussen inte passat för barn på ridningen. Vi är därför mycket 

tacksamma om du vill besvara några korta frågor om Fritidsbussen.  

 

Vänliga hälsningar, 

Stina Johansson, LTH och Camilla Siotis, Högskolan Kristianstad  

i samarbete med Lunds kommun 

Kontakt: stina.johansson@tft.lth.se 

 

 

Frankeras ej 

Adressaten  

betalar portot 

 

Institutionen för Teknik och Samhälle 

Svarspost 

Kundnummer 2000 52 941 

221 00 LUND 
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Några frågor till dig som har barn som rider på Torns RF under hösten 2010 

Fyll gärna i enkäten via länken: http://evasys.hkr.se/evasys/online/ Password: ridbuss.  Du kan också svara 
på detta papper, vika en gång och lägga på lådan som ett färdigfrankerat brev. Kanske en tejpbit för att hålla 
ihop det. Kryssa det som gäller för er.  

Känner du till erbjudandet att åka med Fritidsbussen?               Ja        Nej 

Hur känner du till erbjudandet att åka med Fritidsbussen? 

 

 Från affisch på klubben 
 Från information via mail eller brev 
 Lapp på bilen 
 Träffat projektledarna på klubben 
 Fått information av klubben eller ledarna 
 Genom bekanta 
 På annat sätt: 

………………………………………………………………………………………………… 

Har du varit inne på projektets hemsida (www.lund.se/fritidsbussen)?        Ja      Nej 

Vad tror du hade varit bästa sättet att få ut informationen om fritidsbussen? 

……………….………………………………………………………………………………… 

Varför har ni inte utnyttjat bussen?  

 Kände inte till bussen 
 Tiderna passade inte 
 Bussens linjesträckning passade inte oss 
 Jag vill köra mitt barn 
 Mitt barn kan inte åka buss själv 
 Annat:…………………………………………………………………………………………. 

Om tider, dagar eller linjesträckning kunde ändras, skulle du vara intresserad av att låta ditt barn åka med 
bussen då?                Ja       Nej    

 

Vilka tider och hållplatser skulle då vara aktuella för er?........................................................... 
………….…………………………….……………………………………………………… 

Hur har ert barn transporterat sig till ridningen under hösten?  

……………….………………………………………………………………………………… 

Övriga synpunkter (tas tacksamt emot): 
……………….………………………………………………………………………………… 

……………….…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………. 
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Bilaga 1.2 

 

Tekniska förvaltningen  2011-03-23                DNR 10/147/51 4 

(57) 

Gatu- och trafikkontoret  BREV   
Anders Söderberg   
046 – 35 69 83    
anders.soderberg@lund.se   

 

 Till målsman  

Känner du till Fritidsbussen? 

Fritidsbussen är ett kollektivt alternativ för barns fritidsresor. Genom att erbjuda möjlighet för barn 
att själva ta sig till fritidsaktiviteter vill vi öka trafiksäkerheten, förbättra trafikmiljön och stärka 
barnens utveckling. 

Fritidsbussen startade hösten -10 med anpassade turer varje måndag från Annehem till Torns IF. En grupp 
unga fotbollsspelare var regelbundna resenärer. Under vårterminen 2011 har vi fortsatt att köra med 
Fritidsbussen men saknar vi resenärer. Vi tror därför att informationen om Fritidsbussen inte nått ut 
ordentligt denna termin.  

Vi vill med 
detta brev 
informera 
dig om 
Fritidsbusse
n och 
undersöka 
kännedomen 
och intresset 
kring 
tjänsten. 
Fritidsbusse
n kör varje 

måndag från ändhållplatsen på Annehem till Torns IF i Stångby kl 17.30 och tillbaka igen kl 19.30, se 
linjekarta och tidtabell på baksidan. Speciellt utbildade förare samt servicelinjens bussar används så att både 
resan och på- och avstigning sker säkert och tryggt. Bussen stannar nära Torns IF. Turerna är kostnadsfria 
och ingår inte i det ordinarie kollektivtrafiknätet. Läs  mer på www.lund.se/fritidsbussen.där ni även kan 
anmäla ert intresse för att låta ert barn åka.  

Vi planerar att utöka trafiken nu under våren med att även köra onsdagar. Därför är vi väldigt angelägna om 
er respons, vare sig ni tycker det verkar bra eller dåligt och vare sig ert barn deltar i Torns Ifs aktiviteter eller 
ej. Vänligen, fyll i och returnera enkäten som medföljer detta brev. För mer information kontakta antingen 
mig eller Stina Johansson, forskare och projektledare, på kristina.johansson@tft.lth.se eller 046 - 222 04 05. 

Fritidsbussen drivs tillsammans med Trafikverket som ett forskningsprojekt vid Lunds tekniska högskola 
och Högskolan i Kristianstad med finansiering från Vinnova. Projektet ingår också i LundaMaTs, Lunds 
kommuns strategi för hållbara transporter. Förutom tekniska förvaltningen deltar även fritidsförvaltningen 
samt barn- och skolförvaltning Lund stad. 

Med vänliga hälsningar, 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND 
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Anders Söderberg, trafikmiljösamordnare 

 

FRITIDSBUSSEN 

OBS! Alla turer går måndagar, alla tider är 

cirka-tider. 

Tur 1 

Från/till hållplats Ca kl 

Annehem, bussvändslingan 1730 

Torns IF Stångby 1745 

Tur 2 

Från/till hållplats Ca kl 

Gunnesbo station  

P-plats vid Jaktmarksgatan 1815 

Torns Scoutkår Axelgård 1830 

Torns Ryttarförening  

Vallkärra  1835 

Tur 3 

Från/till hållplats   Ca kl 

Torns IF Stångby   1930 

Annehem, bussvändslingan   1945 

Tur 4 

Från/till hållplats   Ca kl 

Torns Ryttarförening Vallkärra  2000 

Torns Scoutkår Axelgård   2005 

Gunnesbo station P-plats vid Jaktmarksgatan 2015 
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Hej! Fritidsbussen är en testverksamhet som kört scouter och fotbollsspelare under hösten från Annehem 
till Torns IF samt från Gunnesbo station till Torns Ridklubb varje måndag. Bussen utgör ett samarbete 
mellan forskare, Lunds kommun och fritidsföreningar. Försöket ingår i ett större forskningsprojekt om barn 
och ungas fritidsresande och fritidsbussen är ett försök att skräddarsy en busstrafik för deras behov. 
Fritidsbussen kör även denna termin, våren -11 och förändringar sker löpande. Fritidsbussen är gratis!  

Vi har under hösten mött god respons från klubben, er föräldrar och era barn. Men vi vill ha fler resenärer! 
Vi skickar detta brev till dig eftersom du är förälder till barn i de åldrar som kan tänkas ha intresse av att 
delta i Torns Ifs träningar och åka med Fritidsbussen. Hjälp oss därför med era synpunkter genom att fylla i 
denna korta enkät. Vik en gång och lägg på lådan som ett färdigfrankerat brev. Kanske en tejpbit för att hålla 
ihop det.  

Vänliga hälsningar, 

Stina Johansson, LTH och Camilla Siotis, Högskolan Kristianstad i samarbete med Lunds kommun. 
Kontakt: stina.johansson@tft.lth.se 

 

 

Frankeras ej 

Adressaten  

betalar portot 

 

 

Institutionen för Teknik och Samhälle 

Svarspost 

Kundnummer 2000 52 941 

221 00 LUND 
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Deltar ditt barn i någon aktivitet på Torns IF denna termin?                           Ja        Nej 

 

I så fall, vilka dagar och tider?................................................................................................ 

Är du intresserad av att låta ditt barn åka med Fritidsbussen?                       Ja        Nej    

Om Nej, varför? (du kan kryssa mer än ett alternativ) 

 Mitt barn deltar inte i någon aktivitet på Torns IF 
 Tiderna passar inte 
 Bussens hållplats ligger för långt bort 
 Mitt barn kan inte åka buss själv, är för osäkert 
 Mitt barn vill inte åka buss själv 
 Jag vill köra mitt barn själv, vill umgås med mitt barn 
 Annat:…………………………………………………………………………………………. 

Känner du sedan tidigare till erbjudandet att åka med Fritidsbussen?             Ja        Nej 

Om ja, hur då? (du kan kryssa mer än ett alternativ) 

 Jag har sett bussen och hållplatsen 
 Från affisch på klubben (Torns IF) eller lapp på bilen 
 Via projektets hemsida (www.lund.se/fritidsbussen) 
 Fått information av klubben eller ledarna 
 På annat sätt:………………………………………………………………………………… . 

Hur brukar era barn transportera sig till sina aktiviteter? (du kan kryssa mer än ett alternativ) 

 Med cykel på egen hand (eller med kompisar)   
 Med cykel i sällskap med vuxen 
 Med bil körd av förälder/syskon 
 Samåkning med bil med andra föräldrar och barn 
 Med Lunds stadsbussar 
 Mitt barn går själv eller med kompisar 
 Jag går med mitt barn 
 Annat sätt…………………………………………………………………………………….. 

Kan transporterna till och från era barns aktiviteter ibland vara ett problem?    Ja        Nej 

Om ja, varför? (du kan kryssa mer än ett alternativ)  

 Vi har inte alltid tillgång till bil 
 Det är svårt att hinna med att skjutsa 
 Det finns ingen (eller dålig) bussförbindelse 
 Det är långt att cykla 
 Det är osäkert för barnen att transportera sig själva dit och hem 
 Annan anledning……………………………………………………………………………… 

Skulle Fritidsbussen innebära att ert barn väljer Torns IF (eller Torns scouter) i högre utsträckning?  
                   Ja        Nej 

 

Varför?........................................................................................................................................ 

 

Om fritidsbussen verkar vara ett alternativ för er, antingen måndagar eller annan dag så lämna er 
mailadress (eller annan adress) här så tar vi kontakt och meddelar om vi kan utöka trafiken så att era barn 
kan åka. 

 

…………………………………………………………………………………………………………… 
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Bilaga 1.3  

Kryssa för dina svar. Ge tillbaka frågorna 

till mig eller Calle på bussen.  

Hinner du inte kan du skicka lappen till: 

Stina Johansson 

 

Jag hoppas att du vill svara på dessa frågor 

här i bussen. Dina svar är viktiga för oss som  
har hittat på Fritidsbussen.  
 

Vem är du? Vad tycker du om Fritidsbussen?  

Hur gammal är du? ……….. (kryssa det som stämmer bäst…) 

Det är roligt att åka buss  

Vilken klass går du i? ……….. Ja, alltid � Ja, ibland � Nej � 

Är du:   Pojke � Flicka � Det går snabbt att åka buss 

Hur många syskon har du? ……….. Ja, alltid � Ja, ibland � Nej � 

Varför åker du den här bussen?  Bussen passar bra för barn 

fotboll �     scouter � Ja, alltid � Ja, ibland � Nej � 

När har du åkt med Fritidsbussen? Det är enkelt att åka buss 

� på måndagar nu under våren Ja, alltid � Ja, ibland � Nej � 

� på onsdagar nu under våren 

� på måndagar i höstas Är det viktigt att:  

Hur tog du dig till hållplatsen? det nästan alltid är samma chaufför?  

� jag gick Ja, mycket � Ja, sådär � Nej � 

� cyklade du åker med dina kompisar? 

� blev skjutsad med bil Ja, mycket � Ja, sådär � Nej � 

� annat, vad?.................................. du åker gratis? 

Hur lång tid tog det till hållplatsen? Ja, mycket � Ja, sådär � Nej � 

bussen stannar nära fotbollen/scouterna? 

…………………………. Ja, mycket � Ja, sådär � Nej � 

Hade du sällskap?  det är en liten buss? 

Ja, av vuxen � Ja, av kompis � Nej � Ja, mycket � Ja, sådär � Nej � 

Brukar du åka buss i Lund? det nästan bara är barn på bussen? 

� ja, med kompis Ja, mycket � Ja, sådär � Nej � 

� ja, med vuxen tiderna passar bra för scouter/fotboll? 

� ja, jag åker själv Ja, mycket � Ja, sådär � Nej � 

� nej, bara med Fritidsbussen 

Har du med dig mobiltelefon?  

Har ni bil hemma?   Ja, alltid � Ja, ibland � Nej � 

Ja, en bil �     Ja, två bilar � Nej �  Vet du att du kan ringa Calle, chauffören? 

� Ja, och jag har numret i mobilen 

Brukar du bli skjutsad i bil dit du ska? � Ja, men jag vet inte numret 

  Ja � Nej � � Nej   
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Jag tycker att chauffören  
 

 är hjälpsam 

Ja, alltid � Ja, ibland � Nej � 

 snäll 

Ja, alltid � Ja, ibland � Nej � 

arg 

Ja, alltid � Ja, ibland � Nej � 

sträng 

Ja, alltid � Ja, ibland � Nej � 

kör bra  
 

Ja, alltid � Ja, ibland � Nej � 

Hur kom du till scouterna eller fotbollen 

innan Fritidsbussen? 

på vintern?  � cyklade 

� blev skjutsad med bil 

� annat, vad?............................. 

på våren? � cyklade 

 

� blev skjutsad med bil 

� annat, vad?............................. 

Hur fick du reda på Fritidsbussen?  
 � föräldrarna berättade  

� kompisarna berättade  

� Torns IF/Scouterna berättade  

� brev hem/tidning  

� annat:……………………………… 

Vem bestämde att du skulle åka med  

Fritidsbussen?  � Jag själv 

� Föräldrarna 

  

� Kompisarna 

Vilket är bäst? Bil � Cykel � Buss � 

Varför?.................................................................. 
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Bilaga 1.4 

                    
Hej barn och föräldrar som har anmält sig på Fritidsbussens hemsida!  

Detta brev kommer hem till er som anmält ert barn via hemsidan. Förhoppningsvis innebär det att ert/era 

barn har åkt med Fritidsbussen, antingen under hösten -10 eller nu under våren -11. Det gläder oss!  

Fritidsbussen är ett försöksprojekt som nu är avslutat för läsåret 2010/2011. Det är viktigt för oss som 

organiserat försöket att veta hur ni föräldrar ser på Fritidsbussen. Ni tillhör de som anmält er via hemsidan 

med namn och adress och mail i de flesta fall. Era barn har åkt med bussen till scouter och fotboll.  Ni och 

era barn är en mycket viktig grupp i försöksprojektet.  Det är av stor vikt för utvärderingen att ni föräldrar 

ger er syn på Fritidsbussen. 

Det gör ni genom att fylla i den tresidiga enkät som medföljer detta brev.  Enkäten är anonym, om ni vill. 

Det finns ingen koppling mellan enkäten och er adress. Om ni kan tänka er att svara på fler frågor om er syn 

på försöket efter sommaren, eventuellt i en fokusgrupp eller per telefon, så skriv ert namn på enkäten. Svara 

gärna så snabbt som möjligt och helst innan 1 juli. Ni har fått med ett frankerat svarskuvert. 

Era barn har i de flesta fall svarat på en egen enkät i bussen (den medföljer också), även den anonym.  De 

barn som bara åkte under hösten har inte nåtts på detta sätt. Jag skulle uppskatta om ni kunde be era barn att 

fylla i barnenkäten om ni tycker att det går bra (och barnen inte redan gjort det på bussen). Barnens åsikter 

är också av stor vikt. Även barnenkäten kan skickas tillbaka i kuvertet. 

Under sommaren kommer projektgruppen att träffas och, utifrån synpunkterna från er föräldrar och Torns 

scoutkår och Torns IF, lägga fram ett förslag på hur hösten kan se ut för Fritidsbussen. Information kommer 

att finnas på hemsidan senare i sommar. (www.lund.se/fritidsbussen)  

Vi hoppas att ni tar er tid att svara på frågorna och att ni får en skön sommar! 

 

 

Hälsningar Anders Söderberg, Lunds kommun (anders.soderberg@lund.se) och Stina Johansson, LTH 

(stina.johansson@tft.lth.se)  
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Bilaga 1.4 

Enkät till föräldrar om Fritidsbussen 

Skriv ditt namn eller mailadress här, om du kan tänka dig att bli kontaktad igen för 

frågor/diskussioner om Fritidsbussen 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Frågor om hur ni (barn och föräldrar) använt Fritidsbussen 

Vart har ert/era barn åkt med Fritidsbussen?  Mitt barn är  
 fotboll �  scouter �  Pojke � Flicka � 

När har ert/era barn åkt med Fritidsbussen? 
� på måndagar under våren och är ………år gammal 
� på onsdagar under våren 
� på måndagar i höstas 

Hur tog ert barn sig till/från hållplatsen? 
� mitt barn gick � blev skjutsad med bil 

� cyklade � annat, vad………………………………………………… 

Hade ert barn sällskap dit?  
 Ja, av vuxen � Ja, av kompis � Nej � 

Har ni följt med ert barn på bussen?  

Ja, någon gång � Ja, flera gånger � Nej � 

Möter ni ert/era barn vid bussen hem?  

Ja, alltid � Ja, ibland � Nej � 
 

Känns det osäkert att låta barnen åka Fritidsbussen själva? 
 

Ja, alltid � Ja, ibland � Nej � 
  

Om ja, varför? ……………………………………………………………………………………… 

 Är det viktigt för dig som förälder att:  
    det nästan alltid är samma chaufför?  Ja, mycket � Ja, sådär � Nej � 

 barnet åker med sina kompisar? Ja, mycket � Ja, sådär � Nej � 

bussen stannar nära fotbollen/scouterna? Ja, mycket � Ja, sådär � Nej � 

det är en liten buss? Ja, mycket � Ja, sådär � Nej � 

det nästan bara är barn på bussen? Ja, mycket � Ja, sådär � Nej � 

tiderna passar bra för scouter/fotboll? Ja, mycket � Ja, sådär � Nej � 

det går att ringa chauffören? Ja, mycket � Ja, sådär � Nej � 

Vilka av följande påståenden om Fritidsbussen instämmer du med?  

sparar tid för föräldrar Instämmer helt �  delvis  � inte alls� 

mer trafiksäkert än cykel Instämmer helt �  delvis  � inte alls� 

sparar pengar för förälder Instämmer helt �  delvis  � inte alls� 

mer miljövänligt än bil Instämmer helt �  delvis  � inte alls� 

ökad självständighet för barnen Instämmer helt �  delvis  � inte alls� 

roligt för barnen Instämmer helt �  delvis  � inte alls� 
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ökad gemenskap bland barnen Instämmer helt �  delvis  � inte alls� 

ökad möjlighet att välja fritidsaktivitet  Instämmer helt �  delvis  � inte alls� 

 

Hur kom ditt barn till scouterna eller fotbollen innan Fritidsbussen?  

på vintern?  � cyklade 
 � blev skjutsad med bil 

� annat, vad?............................. 

på våren? � cyklade 

 
� blev skjutsad med bil 
� annat, vad?............................. 

Hur fick ni information om Fritidsbussen?  
� vi har sett bussen och hållplatsen 
� barnet/barnets kompisar berättade  
� andra föräldrar 

 � brev hem 
 � artikel i tidningen 
 � via Torns IF/Scouterna  

� annat………………………………………………………. 

Varför åker ditt barn med Fritidsbussen?  

 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vem bestämde att ert barn åkte med Fritidsbussen?  

vi föräldrar � vårt barn �  
Hur mycket skulle du som förälder vara beredd att betala för att få tillgång  

till Fritidsbussen per termin?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

under "den mörka perioden" (nov-mars)?  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Vilket alternativ föredrar du?  

 ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Frågor om ert hushåll och era resvanor: 

Hur många personer är ni i ert hushåll? (räkna även med dig själv) 
  ………...st 0-6 år  ………...st 7-10 år 

………...st 11-15 år  ………...st 16-18 år 

………...st 19-25 år  ………...över 25 år 

Vilka fritidssysselsättningar deltog era barn i under våren?  

(kryssa fler alternativ vid behov) 

Dag  Typ av aktivitet/klubb Transport dit/hem 

………………….. ………………………………………………… Bil � Buss � Cykel/gå � 

……………………….. ………………………………………………… Bil � Buss � Cykel/gå � 
 ………………………… ………………………………………………… Bil � Buss � Cykel/gå � 
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………………………… ………………………………………………… Bil � Buss � Cykel/gå � 

………………………… ………………………………………………… Bil � Buss � Cykel/gå � 

………………………… ………………………………………………… Bil � Buss � Cykel/gå � 

………………………… ………………………………………………… Bil � Buss � Cykel/gå � 

Hur många personer i hushållet har körkort?   (räkna även med dig själv) 

Ingen �     En st �    Två st � Tre eller fler � 

Hur många bilar har hushållet tillgång till?   (räkna även ev. leasingbilar) 
 Inga �     En bil �    Två bilar � Tre eller fler � 

Kan du i allmänhet använda dig av bil när du behöver?  (kryssa ett alternativ) 

Ja, alltid � Ja, för det mesta �    Ja, ibland � Nej, sällan �   Nej, aldrig 

Har ni i hushållet något/några kort för resor med kollektivtrafiken?  

Ja, alltid � Ja, för det mesta �    Ja, ibland � Ja, men sällan �   Nej, aldrig 

Om Ja, vilken typ av kort? (kryssa ett eller flera alternativ)  
� Skolkort � Skånekort, 3 eller fler zoner 
� Rabattkort � Skånekort, 1 zon (inom Lund)  
� annat, vad?............................................................... 

Hur ofta åker de vuxna i hushållet Hur ofta åker barnen i hushållet  

buss eller tåg?  buss eller tåg (ej Fritidsbussen)?  
� dagligen  � dagligen  
� några gånger i veckan     � några gånger i veckan     
� några gånger i månaden 

 
� några gånger i månaden 

� mer sällan än så    
 

� mer sällan än så    
� aldrig   

 
� aldrig   

 Om barnen åker buss i Lund, vad är syftet?   
� Till/från skolan/fritids  
� Till bio, affärer (centrum)    
� Till fritidssysselsättningar  
� Hälsa på vänner/släkt 
� annat ………………………………………………………………. 

Vid vilken ålder tycker du att ditt barn kan åka själv med buss (inte Fritidsbussen) i Lund?  

Svar……………………………………………………………………………………………….. 

Plats för synpunkter och kommentarer om Fritidsbussen:  

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Tack för din tid!  
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Bilaga 1.5 

Mail 7 oktober 2011: 

Hej föräldrar till barn som har åkt Fritidsbussen under våren (och hösten 2010)! 

Tack för att så många av er svarat på min enkät. Jag har med intresse läst era kommentarer. De flesta av er 

föredrog en trafikering med Fritidsbussen under ”den mörka perioden” och de flesta av er tyckte att det 

kunde vara värt att betala för. Hur mycket varierade, mellan 100 och 600 kronor. Många av er önskade att 

trafikeringen skulle fortsätta.  

Nu har vi i ”projektgruppen” konstaterat att vi kan avsluta försöket med att låta Fritidsbussen köra som 

tidigare, två dagar i veckan (må, ons antagligen) via scouter och fotboll efter höstlovet och fram till jul – 

men då avgiftsbelagd med 200 kronor för hela denna period (ca 7 veckor). Tillsammans med de driftpengar 

som återstår kan det till stor del täcka kostnaderna för bussen året ut. 2012 är det nytt regelverk kring 

kollektivtrafiken och huvudmannaskapet är osäkert. Därför vet vi ingenting om framtiden just för 

Fritidsbussen, men resultaten från försöket blir viktiga för att skapa acceptans för denna typ av trafik.  

Jag vill med detta mail undersöka intresset för att använda Fritidsbussen efter höstlovet och alltså betala en 

avgift på 200 kr för denna period. Utfallet av detta mail avgör om bussen går igång. Svara gärna snabbt, jag 

förstår att frågorna om det praktiska är många men mer info kommer OM ett intresse finns. 

Vänliga hälsningar Stina Johansson, universitetsadjunkt,  

 

Mail 18 oktober 

Hej pappor och tränare! 

Kommer ni ihåg Fritidsbussen som skjutsade fotbollspojkar från Annehem till Torns IF?  

Jag har varit i kontakt med min maillista över föräldrar till barn (pojkar) som tidigare åkt med Fritidsbussen 

till och från träningen på Torns IF. Vi har lite ”driftpengar” kvar och tänkte trafikera upp dessa, genom att 

köra efter höstlovet. Bussen kan börja köra ca 17.30, från Annehem som tidigare. Det kostar 200 per barn 

terminen ut. Detta är kommunicerat mot föräldrarna och mellan 10 och 15 föräldrar tycker det är en god 

ide´.  

Frågan är vilka dagar som är bäst, måndag och onsdag eller måndag och tisdag. Frågan är också vilka tider 

som är aktuella, och här kommer också frågan om inomhusträning upp. När börjar den?  

Även ”nya ” föräldrar bör få veta om denna möjlighet, har ni adresser till dessa?  

Jag behöver boka upp bussen så snart som möjligt, så var snälla och hör av er. 

 

Vänliga hälsningar Stina Johansson, universitetsadjunkt,  

 

Mail 18 oktober 

Hej scouter!  

Kommer ni ihåg Fritidsbussen som skjutsade scouter från Gunnesbo och fotbollspojkar från Annehem till 

Torns IF?  
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Jag har varit i kontakt med min maillista över föräldrar till barn som tidigare åkt med Fritidsbussen till och 

från träningen på Torns IF. Vi har lite ”driftpengar” kvar och tänkte trafikera upp dessa, genom att köra efter 

höstlovet fram till jul.  Det kostar 200 per barn terminen ut. Detta är kommunicerat mot föräldrarna (eller 

min lista med namn sedan tidigare)  och mellan 10 och 15 föräldrar tycker det är en god ide´.  Dessa 

föräldrar har fotbollspelande söner och bor på Annehem. Pga intresset där tänker vi börja köra. Vi vill gärna 

trafikera scouterna också, eftersom vi gjort så tidigare. Vi funderar nu på om bussen ska gå måndagar, 

onsdagar eller måndagar, tisdagar. Vad passar scouterna bäst? Vilka tider passar scouterna?  

Inte många scouter åkte sist, men vi vill gärna ge nya föräldrar möjlighet att ta del av Fritidsbussen. Kan 

ni/vi gå ut via någon maillista och fråga?  

Jag behöver boka upp bussen så snart som möjligt, så var snälla och hör av er.  

Vänliga hälsningar Stina Johansson, universitetsadjunkt,  

Mail 26 oktober 

Hej alla föräldrar!  

Tack för att ni svarat. Utifrån era svar föreslår vi att bussen kör måndagar och onsdagar som tidigare med 

avgång Annehem 17.30 (ca) i tid för 18.00-träningen och hemfärd ca 19.30 då träningen slutar. Har jag 

uppfattat tiderna fel, var vänlig och maila tillbaka. Jag saknar info om inomhustiderna men måste boka upp 

bussen i tid. Justeringar kan göras.  Jag har sett att ca 5 som svarat vill att bussen ska köra på tisdagarna, 

men fler kan antagligen utnyttja bussen på onsdagarna av era svar att döma. Därför förslaget må-on.  

Bussen går 7 november till terminens slut (21 dec?) 

Betalningen går till såhär:  Föräldern betalar 200 kr på ***** 

För att vi sen ska kunna pricka av barnet på bussen mailar föräldern namn och adress på förälder och barn 

samt vad de skrivit på inbetalningen (typ 107460 Friberg) till mig, (stina.johansson@tft.lth.se) så kan vi veta 

vilka barn som betalat och alltså kan åka. När jag får ert mail så tar jag det som bekräftelse på att pengarna 

kommer och ert barn kan åka med. 7 november är jag vid bussen 17.30 ca för eventuella frågor.  

Det är inte roligt att neka barn att åka med, så om ni vill att ert barn ska åka, var snälla och betala. Bekräfta 

ert intresse och om tiderna är bra så fort som möjligt. Ju tidigare, desto större chans att anpassa trafiken efter 

önskemålen.  

Vänliga hälsningar Stina Johansson, universitetsadjunkt,  
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Bilaga 1.6 Minnesanteckningar 

 

Minnesanteckningar från Fritidsbuss-möte med Lunds kommun, HKr och LTH  

17 februari 2010, 13:00 på Tekniska förvaltningen i Lund.  

 

1 Presentationsrunda och formalia 

Mötet började med en presentationsrunda. Därefter presenterades projektidén ”Fritidsbussen”.  Ett förslag 

till tjänsteskrivelse till nämnderna presenterades också.  

Dagordningen godkändes och mötestiden begränsades till kl. 16.00 

 

2 Diskussion kring projektets olika delar. 

Följande frågeställningar diskuterades: 

• Fritidsbussens inriktning vad gäller verksamheter och områden i Lund 
• Tidplan och budget, både för projektet och ut kommunens synvinkel 
• Kompetenser och arbetsfördelning i gruppen.  
• Kommunikationsplan 
• SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats ) 
• Förankringsprocessen i kommunen 
• Omfattning av försöksprojektet, dvs, antal bussar, antal veckor, antal barn 

 

3 Förslag att arbeta utifrån 

Lämpliga klubbar/föreningar eller målpunkter kan vara  

• Värpinge If (ambulerande ”prova-på” förening belägen på olika ställen i Lund) 

• Högevallsbadet (olika sporter i handbollshallen, simning i alla former på badet) 

• Nya arenan(handboll, andra sporter på is mm)  

• Bollhuset (bollsporter, judo, bowling mm)  

• Kulturskolan (musik och kultur?) 

En ”Sportlinje” som förbinder sportarenor i Lund är också en möjlig väg att gå.  

 

4 Tider att förhålla sig till:  

17 mars är det nämndmöte där tjänsteskrivelsen kan komma upp, om det är den väg mot ”förankring” som 

väljs.  

”Paketet”, dvs bussen med tider, klubbar, skolor, linjesträckning bör vara klart i april så att det kan börja 

marknadsföras innan skolorna slutar inför sommaren 

Träningstiderna fördelas i juni.  

Fritidsbussen bör komma igång ca 1 sept 2010.  

5 Vem gör vad inför nästa möte 

N kollar prislappar för olika typer av trafik (små bussar resp. vanliga linjebussar)  
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A och HM funderar över förankringsprocessen 

HM förbereder klubbar och föreningar  

S och C funderar över upplägg på trafiken och tar eventuellt kontakt med vissa klubbar.  

 

6 Nästa möte 

Bestämdes till torsdagen 25 mars kl. 13.00, Stortorget 1, hos X 

M K, Vägverket Region Skåne inbjudes av Stina 

 

 

 

 

 

Vid tangentbordet i all hast 

 

Stina Johansson 

 

 

 

 

 

Fundering: Vi är fria att utforma försöksverksamheten som vi vill. Begränsningen ( i alla fall till att börja 

med) är ekonomisk, det finns 60 000 Kr avsatta till driften just nu. Två upplägg av Fritidsbussen verkar 

finnas i våra diskussioner, ett som påminner om ”Sportlinjen” med stora bussar i linjelagd trafik med täta 

turer under några eftermiddagstimmar och ett mer småskaligt koncept med mindre fordon, sammanhållna 

grupper av barn och närmre kontakt med ledare och föräldrar. Jag tycker inte vi måste välja inriktning i 

detta skede utan kan ha båda uppläggen med oss ett tag till, kanske presentera detta för Margareta K. Men 

det är viktigt (tycker jag) att hålla isär dessa idéer eftersom de är så olika och en kompromiss mellan dessa 

kanske inte ger de resultat vi vill ha.  
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Minnesanteckningar från Fritidsbuss-möte med Lunds kommun, HKr och LTH  

25 mars 2010, 13:00 på Fritidsförvaltningen i Lund.  

 

1 Presentationsrunda 

Mötet började med en förkortad presentationsrunda mest för att introducera MK från Vägverket Region Skåne (fram 

till 1 april, då det övergår i Trafikverket)  

MK berättade om sin verksamhet och lyfte fram några genomförda projekt som vänder sig till gruppen barn och unga 

och därmed knyter an till Fritidsbussen. Länkar till dessa projekt har mailats runt. (30-projektet, ”säkrare smartare 

skolbuss”, ”Safeway to school” samt Söderåsprojektet) 

 

2 Diskussion kring Fritidsbussens olika delar, fortsättning sedan förra mötet: 

Fritidsbussens inriktning vad gäller verksamheter och områden i Lund 

HM föreslog Vallkärra/Stångby som ett försöksområde med klubbarna Torns IF; Torns Ridklubb och Torns Scoutkår 
(reservation för namnen) som målpunkter. Uppsamlingsområdet  för dessa klubbar är framför allt Norra Fäladen, 
Annehem och Nöbbelöv.  Vi beslöt att titta vidare på detta. 

Ett annat förslag är att Kulturskolan, Bollhuset och Högevallsbadet utgör målpunkter. För Kulturskolan finns en social 
snedrekrytering i Lund som kunde vara intressant att försöka bryta med hjälp av Fritidsbussen. Även detta tittar vi 
närmare på.  

Förslag på omfattning, dvs  antal bussar, antal veckor, antal barn mm ska arbetas fram till nästa gång för samtliga 
förslag. 

Värpinge IF är plan B.  

 

Tidplan och budget 

Budgeten är oförändrad sedan tidigare, dvs driftpengar till en termin finns på plats. Sponsring var uppe till diskussion 
och alla ombads att fundera vidare på detta, främst för att få in mer pengar till driften. Beslutet att ta ut en avgift för 
transporterna av föräldrarna kvarstår, beloppet 300 kr per termin diskuterades.  

N informerade om priser. Veolias mindre fordon kostar ca 350 kr/tim. Det tillkommer extra kostnader om ”arbetspass” 
på mindre än tre timmar blir aktuella.  

 

Förankringsprocessen i kommunen 

Pågår. Om politisk förankring är en lämplig väg att gå diskuterades. Det var inte självklart. Förankring mot respektive 

chef var gjord, nästa steg är att skriva en typ av avtal om tidsåtgång där så behövs. AS. ska informera 6 april och 
behöver få fram ett informationsmaterial till dess.   

 

3 Utvärdering 

För att få en indikation på hur föräldrar ser på detta erbjudande ska en grupp föräldrar intervjuas, antingen på plats vid 

klubbarna eller i fokusgrupper. Detta kan göras när klubbarna är informerade och intresserade av att delta.  

 

4 Tider att förhålla sig till:  

6 april ska A informera (var?) och vill ha informationsmaterial till dess.  
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”Paketet”, dvs bussen med tider, klubbar, skolor, linjesträckning bör vara klart under april så att det kan börja 

marknadsföras innan skolorna slutar inför sommaren 

Träningstiderna fördelas i juni.  

Fritidsbussen bör komma igång strax efter skolstart, dvs i september 2010.  

 

5 Vem gör vad inför nästa möte 

N, A och S träffas måndag 29 mars 13.30 för att skissa och beräkna linjesträckningar. 

Anders tar fram ett material och informerar på mötet 6 april. 

HM förbereder klubbar och föreningar enligt de förslag vi gått vidare med (punkt 2). Vi träffar klubbarna gemensamt 
(H-M, S och C)  

Utifrån detta finslipas förslagen. 

 

6 Nästa möte 

Det är angeläget att ON kan delta på nästa möte. Förslag att välja på (för hans del) är: 

tisdag 20 april kl. 14.00 hos AS 

fredagen 30 april kl. 09.00, hos AS eller  

fredagen 7 maj kl. 08.00 – 10.00 hos AS.  

 

 

 

 

Vid tangentbordet i all hast, 15 mars 2010 

 

 

Stina Johansson 

 

PS. Har jag glömt något är det fritt fram att komplettera eller rätta.  

 

 

 



 20

Minnesanteckningar från Fritidsbuss-möte med Lunds kommun, HKr och LTH  

20 april 2010, 14:00 på Tekniska nämnden i Lund.  

 

1 Presentationsrunda 

Mötet började med en förkortad presentationsrunda mest för att introducera ON, som var med för första gången. Det 

framkom att O kollega vid barn- och skolförvaltning Öster, LH borde informeras om Fritidsbussen, då det eventuellt 
är ett projekt som ligger under hennes ansvarsområde.  

 

2 Diskussion kring Fritidsbussens olika delar, fortsättning sedan förra mötet: 

Fritidsbussens inriktning vad gäller verksamheter och områden i Lund 

Vallkärra/Stångby är fortsatt försöksområde med klubbarna Torns IF; Torns Ridklubb och Torns Scoutkår (reservation 
för namnen) som målpunkter. Uppsamlingsområdet för dessa klubbar är framför allt Norra Fäladen, Annehem och 
Nöbbelöv. Linjesträckningar och preliminära tidtabeller finns framme och bifogas. Det är viktigt att se dessa som ett 
första förslag som visar omfattning och tider på ett översiktligt plan. Fritidsbussen enligt förslaget kör relativt sent på 
eftermiddagen, men enligt N är det först då som det finns ledig kapacitet och alltså gör det möjligt att hålla en 
timkostnad på 350 kr.  

Förslaget att låta Kulturskolan, Bollhuset och Högevallsbadet utgöra målpunkter kvarstår. För Kulturskolan 
finns en social snedrekrytering i Lund som kunde vara intressant att försöka bryta med hjälp av 
Fritidsbussen. Detta förslag bygger inte lika mycket på klubbars medverkan utan är mer en fråga om 
linjesträckning och, framför allt, ekonomi. 

Värpinge IF är plan B.  

Tidplan och budget 

Budgeten är oförändrad sedan tidigare, dvs driftpengar till en termin finns på plats. Beslutet att ta ut en avgift för 
transporterna av föräldrarna kvarstår och blev ytterligare befäst, beloppet 300 kr per termin diskuterades.  

N har gjort preliminära kostnadsberäkningar för de förslag som bifogas.  

Förankringsprocessen i kommunen 

AS har tagit upp Fritidsbussen som ett informationsärende och fått stöd från samtliga partier vilket gör att 

projekt ”Fritidsbussen” kan anses ha ”kommunens välsignelse”.                                                                                                                                                                                                   

3 Utvärdering 

För att få en indikation på hur föräldrar ser på detta erbjudande ska en grupp föräldrar intervjuas, antingen på plats vid 

klubbarna eller i fokusgrupper. Detta kan göras när klubbarna är informerade och intresserade av att delta.  

4 Tider att förhålla sig till:  

”Paketet”, dvs bussen med tider, klubbar, skolor, linjesträckning bör vara klart under april så att det kan börja 

marknadsföras innan skolorna slutar inför sommaren. Kontakt med klubbarna är tagna men möten återstår. Dessa bör 

snarast ske.  

Fritidsbussen bör komma igång strax efter skolstart, dvs i september 2010.  

5 Vem gör vad inför nästa möte 

Möten med klubbarna hålls.  

6 Nästa möte 

fredagen 7 maj kl.10.30 med start hos A S. Provtur med bussen planeras.  
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KOMMENTARER TILL TIDTABELL OCH TURKARTOR! 

Fritidsbussen är en stadsbuss med en egen karaktär. Den är nämligen helt anpassad för barnens 

fritidsaktiviteter. Formellt är det en chartrad buss; dvs ingen linjetrafik. Endast de som är anmälda till 

aktiviteterna får således åka med den. Avgiften betalas via aktuell förening till Stadsbuss Lund på Tekniska 

förvaltningen som i sin tur har avtal med bussbolaget. Eftersom varje tur är specialanpassad ges här några 

turvisa kommentarer: 

 

TUR 1 Annehem 1750 – Stångby 1830. Här hämtas barn på de fyra första hållplatserna (1-4). De lämnas 

sedan på de tre sista (5-7) beroende på aktivitet. 

 

TUR 2 Annehem 1850 – Stångby 1930. Här hämtas en ny grupp barn på de fyra första hållplatserna (1-4). Fr 

o m Vallkärra scouter 1920 lämnas dessa barn på samma sätt som på tur 1 (se ovan) samtidigt som barnen 

från tur 1 hämtas på dessa tre sista hållplatserna (5-7) för sin hemresa. 

TUR 3 Annehem 1945 – Stångby 2030. Första gruppen barn som hämtats för sin hemresa (se tur 2 ovan) 

åker nu hem via Svenshögsvägen och släpps av på de hållplatser som de ursprungligen hämtades på (1-4, se 

tur 1 ovan). Därför finns det en karta som kombinerar tur 2 och 3 eftersom hemresan för första gruppen sker 

genom kombination av sista delen på tur 2 och första delen på tur 3. Därefter kör bussen tom till Vallkärra 

scouter 2020 och börjar hämta andra gruppen barn vid hållplatserna 5-7.  

TUR 4 Nöbbelövs torg 2040 – Annehem 2100. Sista turen ombesörjer hemtransporten av den andra gruppen 

barn. Därför finns det en karta som kombinerar tur 3 och 4 eftersom hemresan för andra gruppen sker genom 

kombination av sista delen på tur 3 och den sista turen nr 4. 

Lund 2010-04-20 

Nils Lindgren 
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Minnesanteckningar från Fritidsbuss-möte med Lunds kommun, HKr och LTH  

18 juni 2010, 13:00 på Tekniska nämnden i Lund.  

 

1 Informationsrunda  

Mötet började med en informationsrunda. S berättade om de möten som hållits med klubbarna sedan sist och de 

material som var ute hos föräldrar. N berättade om de förändrade linjersträckningar som nu behövde undersökas. A 

berättade om ansökan för RCE-status som Lunds Kommun gjort för detta projekt (se bilaga 1), Y informerade om 

bussars möjlighet att påbörja Fritidsbussen så tidigt som möjligt.  

 

2 Diskussion kring Fritidsbussens olika delar, fortsättning sedan förra mötet: 

Fritidsbussens inriktning vad gäller verksamheter och områden i Lund 

Vallkärra/Stångby är försöksområde med klubbarna Torns Ryttarförening och Torns Scoutkår som målpunkter. Torns 
IF är också aktuell, men får hanteras på annat sätt tills vidare. Uppsamlingsområdet för ridklubben och scouterna är 
framför allt Gunnesbo och Nöbbelöv. Scouterna har också barn i Stångby och Ridklubben på Annehem. Allas 
önskemål kan troligen inte tillgodoses.  

Omfattning och tider för klubbarnas verksamhet återfinns i bilaga 2. Det framgår att Fritidsbussen bör starta sin 
trafikering så tidigt som möjligt. De två aktuella Servicelinjerna avslutas 17.28 på Rådmansvången och 17.32 på 
Annehem. Det är viktigt att de kan börja sin Fritidsbuss-körning därifrån och inte via depån på Gastelyckan. Både 
ridningen och scouterna börjar 18.00. Detta kräver backup i form av Taxi Skåne om reservbussen är upptagen. Y och 
N tittar vidare på detta. Även mobiltelefon behövs.  

Linjesträckningar och preliminära tidtabeller behöver arbetas om utifrån delvis nya upptagningsområden och tider. Ett 
förslag till uppsamlingsplats vid Gunnesbo station, på Nöbbelövs-sidan diskuterades. (bilaga 3) 

Tidplan och budget 

Budgeten är oförändrad sedan tidigare, dvs driftpengar till minst en termin finns på plats. Beslutet att ta ut en avgift 
för transporterna av föräldrarna kvarstår, beloppet 300 kr per termin diskuterades. Hur stor del av detta som ska 
betalas av föräldrar är, i alla fall för Scouterna, en öppen fråga med tanke på att deras årsavgift är 200 kr. Vi enades 
om att det är bättre att ta fram ett bra förslag för termin 1och lösa termin 2 utifrån resultatet än att hålla igen på 
pengarna under termin 1. Om Fritidsbussen fungerar och blir uppmärksammad och använd är det troligtvis lättare att 
få ytterligare driftpengar termin 2.  

Taxi-kostnader och mobilkostnader tillkommer.  

Förankringsprocessen i kommunen 

Projektet är väl förankrat. A har skickat in en ansökan m att detta projekt ska få RCE-status.(Regional Centre för 

Expertise) En fjäder i hatten om det går igenom.  

3 Utvärdering 

Scouterna har skickat ut en förfrågan via mail om intresse och vad det kan vara värt att utnyttja bussen. Ridklubben 

har skickat ut brev med enkät (även via nätet) med lite fler frågor.  

 

 

4 Tider att förhålla sig till:  

Klubbarnas verksamhet börjar i vecka 35, dvs månadsskifte augusti/september. Ridklubbens kontaktperson är på 

semester fram till dess ungefär. Innan dess bör vi ha skickat ut ett mer eller mindre  

färdigt förslag till klubbar och föräldrar. Detta får vi göra under sommaren om det går.  
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5 Vem gör vad inför nästa möte 

S tar fram adresser till föräldrar på ridklubben (på gång) och scouterna (mer osäkert) och skickar dessa till A och N.  

A och N kollar vändmöjligheter vid Gunnesbo station och kollar med Y. N arbetar fram ett slutligt trafikeringsförslag 

som skickas till Klubbarna. Vi pratade om en affisch att sätta upp. Ett infoblad mot föräldrar tas fram och kan skickas 
ut till adresslistorna (föräldrarna). Detta görs inte förrän föräldrarna har haft en rimlig chans att svara på de mail och 

brev som klubbarna redan skickat ut.  

En avstämning hålls i sommar via mail/telefon/möte 

 

 

6 Nästa möte 

Torsdagen 26 augusti 13.15 hos Anders Söderberg, Tekniska Förvaltningen Söder. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid tangentbordet i all hast, 21 juni (sommarsolståndet) 2010 

 

 

 

Stina Johansson 
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Att ansöka om 

RCE Skåne-status 

 

 

FN har förklarat perioden 2005-2014 som årtionde för lärande för hållbar utveckling för att manifestera 
vikten av utbildning. För att ge slagkraft och spridning åt arbetet med lärande för hållbar utveckling 
har United Nations University introducerat idén om regionala centra, som arbetar för att stimulera och 
stödja detta lärande. Det finns idag 62 RCE i världen, varav 17 i Europa. 

För att ge tyngd åt detta arbete bedömer och ger RCE Skånes styrgrupp s.k. RCE Skåne-status åt 
projekt som arbetar med lärande för hållbar utveckling. 

Att erhålla RCE Skåne-status innebär:   

 

• att projektet har rätt att nyttja RCE-stämpel på ansökningar om projektmedel. 

• att projektet har möjlighet att marknadsföra sig som ett RCE Skåne-projekt. 

• att en länk från RCE Skånes hemsida till projektets hemsida skall upprättas.  

• att en liknande länk upprättas från projektets hemsida till RCE Skånes hemsida. 

• Att en kortfattad sammanfattning av projektet på engelska kommer att publiceras på RCE Skånes 
hemsida. 

 

För att erhålla RCE Skåne-status skall följande kriterier vara uppfyllda. 

 

1.  Vilka projekt kan ansöka. 

• Projekt som är helt nya eller pågående.  

• Projekt som har projektmål och tidplan.  

o Med projekt avses allt från en aktivitet vid ett enstaka tillfälle till 
en kontinuerlig verksamhet under en längre tidsperiod. 

• Projekt som har upprättat tydlig ansvarsfördelning för aktiviteter och 
ekonomiska förhållanden  

• Projekt som har upprättat budget och finansieringsplan.  

o Projekt vars finansiering inte är helt klar kan ansöka om RCE 
Skåne-status för att kunna ansöka vidare om extern 
projektfinansiering 

 

2.  Projekttanke 
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• Projektet ska fokusera på lärande och utbildning för hållbar utveckling och 
omfatta flera av de tre definierade dimensionerna av hållbar utveckling 
med syfte att främja densamma. 

o De tre dimensionerna är socialt, ekonomiskt och miljömässigt 
hållbar utveckling 

 

• RCE Skåne tillämpar en vid tolkning av begreppet lärande.  
o Individuellt och kollektivt,  
o Kognitivt och socialt  
o Formellt, informellt och icke-formellt lärande  

 

3. Vem kan ansöka om RCE Skåne-status?  

Projektet ska innehålla aktiv medverkan från minst två skånska 
organisationer varav en skall vara medlem av RCE Skåne 

o Samarbete med andra organisationer; kommunala, statliga eller 
regionala institutioner, frivilligorganisationer, privata, icke-
vinstdrivande institutioner som representerar formellt, icke-
formellt eller informellt lärande, uppmuntras. 

 

4.  Ansökningar 

Ansökningar skickas senast 5 veckor före nästkommande styrgruppsmöte för 
RCE Skåne. 

Ansökningar skickas till 

RCE Skåne 

Yvonne Brogaard Nelson 

Box 138 

221 00 Lund 

E-post: yvonne.brogaard-nelson@lund.se 

 

 

 

ANSÖKAN 

Projektnamn:   Fritidsbussen i Lund 

 

Involverade parter:   Lunds kommun och Trafikverket samt LTH 
och Högskolan i Kristianstad via Vinnova  
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Projektets startdatum:   2010-01-22 

 

Projektets slutdatum:   2011-12-31 

 

Datum för ansökan:   2010-06-09 

 

 

A.  Beskriv projektmål: 

Starta en fritidsbuss och utvärdera dess effekter 

Projektbeskrivning och tjänsteskrivelse bifogas som bilagor. 

 

 

 

B.  Beskriv projektets slutprodukt: 

Ökad tillgänglighet för barn och unga till fritidsaktiviteter  

 

 

C.  Beskriv projektets anknytning till ESD – lärande för hållbar utveckling: 

ökad förståelse och förmåga att använda kollektivtrafikssystemet för barn och 
unga samt bättre kännedom om hållbara transporter och bilskjutsandes 
negativa effekter på hälsa, trafiksäkerhet och miljö 

 

 

D.  Beskriv projektets tids-/aktivitetsplan: 

2010 våren: samordna aktörerna, planera och marknadsföra aktiviteten 

2010 hösten/2011 våren: driva bussen och genomföra mätningar/intevjuer 

2011 hösten: utvärdera och rapportera 

 

 

E.  Beskriv projektets budget- och finansieringsplan: 

Vinnova står för projektledarnas/forskarnas löner, Trafikverket står för 
kostnaderna för att driva bussen och Lunds kommun står för resusrerna kring 
linjedragning, samordning och marknadsföring. Viss medfinansiering via 
fritidsföreningarna och eller användarna har diskuterats. 

 

 

F.  Beskriv projekdeltagarnas ansvarsfördelning: 

Projektledarna/forskarna har ansvar för projektet och 
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samarbetsorganisationerna/parterna för sin del. 

 

 

G.  Skriv en kort sammanfattning av projektet på engelska 

Recreation Bus or Activity Bus for children 

Lund operates in conjunction with the National Traffic Administration 
(Trafikverket), Kristianstad University and Lund Institute of Technology, a pilot 
project to increase accessibility for children to sport and leisure activities.  

 

Scientists Camilla Siotis and Stina Johansson have long experience in the 
areas of child development, road safety and public transport. Today's public 
transport is focused on commuting. Sports and cultural activities are scattered 
and often both at off-peak. The trend is that more and more parents buses 
their children to activities by car. The effects are lack of self esteem, lesser 
local knowledge and limited movements. In addition car transport leads to 
reduced road safety, poor health and environment problems. Children 
travelling by bus learn how the public transport system works. Collective 
transport solutions also make the activities accessible to more children.  

 

The project scientists want to evaluate the effect of experimentation in terms 
of the number of active, what groups are choosing to take part in activities, 
the catchment area and if it can be related to the planning of the bus route. 
The researchers also want to examine children's and parents' attitudes toward 
the bus and the actual experiences, lessons learned and the effects it 
provides. 

 

The project began in 2010 and is expected to be completed 2011.  

For more information - anders.soderberg@lund.se 

 

 

 

Bilaga 2 

Torns scoutkår, Axelgård    

Möte slutet av maj-2010 

 

Vårens verksamhet:  

 

Möte måndag 18.00-19.30   tisdag 18.30-20.00 

24 barn i åk 2/3   12-14 barn åk 4/5 
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Årsavgift 200 kr.  

 

Upptagningsområde främst Gunnesbo och Nöbbelöv, även Stångby.  

Inga barn på Annehem och Norra Fäladen. 

Skolor: Valkärraskolan, Hubertus, Gunnesbo och Stångbyskolan. 

 

Höstens första möte i månadsskiftet augusti/september.  

 

A har gått ut med mail till föräldrar om Fritidsbussen i maj 2010.  

 

Övrigt: Finns flexibilitet i tider, kanske också i dagar. Scouterna har diskuterat att flytta verksamheten till 

helger, då båda grupperna.  

 

300 kr för bussen kan vara mycket i förhållande till årsavgiften.  

 

 

Torns ryttarförening, Vallkärra   

 

Möte början av juni 2010 

 

Ponnystall med 28 ponnies. 

Ridskoleverksamhet i grupper om max 7 elever, måndag, onsdag och fredag, se bilaga 

45 minuter lektion + 20 minuter innan och 10 efter för ”hästvård”. Flera grupper parallellt. Tider och 

grupper ser i regel lika ut mellan terminer pga hårt tryck på hallar.  

 

Verksamheten startar 30 augusti ca, ridning en gång i veckan. En lektion kostar 140 kr vilket blir mellan 

2300 och 2500 kr per termin. 300 kr för fritidsbussen är sannolikt inget problem här. 19 veckor våren., 15 

veckor hösten 

 

Upptagningsområde Nöbbelöv och Gunnesbo, även inne i staden, Mårtenstorget. Ett fåtal elever på 

Annehem.  

 

Många elever i åldrarna 7-10 år som blir skjutsade i bil. Liten flexibilitet i lektionstider men å andra sidan 

kan eleverna ”hänga” runt inne på ridskolan utan problem ett tag.  
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Tidiga grupper det största skjutsbehovet, men då finns ingen buss tillgänglig. Ett önskemål är att klara 

lektionen 18.00 

 

Utskick om intresse i det brev som ryttarföreningen gick ut med i början av juni, även enkät 

 

 

Torna IF, Stångby   

Flertal samtal i telefon.  

 

P har tagit upp Fritidsbussen under våren i de föräldramöten som hållits i olika grupper. Intresset från 

föräldrarnas sida har varit ljumt. Många cyklar.  

 

Eventuellt kan det finnas behov under vinterträningarna.  

 

Bilaga3 
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Sammanställning över projektläget (19 augusti) samt 

 

minnesanteckningar från Fritidsbuss-möte med Lunds kommun, HKr och LTH  

15 juli 2010, 11:00 på Tekniska nämnden i Lund.  

Mötet hölls mitt i semestrarna för de som kunde närvara för att inte tappa fart inför hösten och starten på 
Fritidsbussen. Semestrarna går omlott och nästa gång de flesta kan vara med är inte förrän i slutet av augusti. Vad som 

är av största vikt är att komma igång med informationen inför hösten.  

 

Fritidsbussens linjedragning och tidtabeller 

Linjesträckningar och preliminära tidtabeller har arbetas om utifrån delvis nya upptagningsområden och tider, se 
bilaga1. Ett förslag till uppsamlingsplats vid Gunnesbo station, på Nöbbelövs-sidan diskuterades. Bussen ska vända på 
en plats som förvaltas av en bostadsrättsförening och som därför är tillfrågad. Beslut ska tas av BRF vid möte, se 
bilaga2. 

Tidplan och budget 

Budgeten är oförändrad sedan tidigare, dvs driftpengar till minst en termin finns på plats. Beslutet att ta ut en avgift 
för transporterna av föräldrarna kvarstår, beloppet 300 kr per termin diskuterades. Viss respons på detta belopp har 
kommit, scouterna tyckte det var högt i förhållande till årsavgiften och kassören för ridklubben tyckte att det totala 
beloppet för ridning redan var högt så att ytterligare 300 kr blev tungt. Detta är enbart åsikter, hur 300 kronor upplevs 
återstår att se. I den preliminära enkät (utskick via ridklubben) som kommit in har några av föräldrarna tyckt det var 
dyrt, de flesta ”ok” och två billigt.  

Fritidsbussen startar den 6 september.  

Information mot föräldrar och klubbar 

Scouterna har skickat ut en förfrågan via mail om intresse och vad det kan vara värt att utnyttja bussen. Hur detta har 
slagit ut vet vi inte riktigt. Ridklubben har skickat ut brev med enkät (även via nätet) med lite fler frågor. 8 st har 

kommit in med post och en via nätet (19 augusti), de flesta är positiva.  

 

Den pärm som innehåller alla ridklubbens elever är kopierad och brev har gått ut till samtliga höstens elever från 

kommunen. (bilaga3). Vi vill göra samma sak med scouterna men behöver adresserna!  

En affisch är framtagen (bilaga4) och ett informationsblad under utarbetande. Dessa ska sättas upp på ridklubben och 

scouterna.  
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Bilaga32  

Tekniska förvaltningen  2010-07-19                DNR 10/147/51 41 

(57) 

Gatu- och trafikkontoret  BREV   
Anders Söderberg   
046 – 35 69 83    
anders.soderberg@lund.se   

 Till målsman 

 för barn som deltar i aktiviteter vid 

 Torns Ryttarförening 

 

 

 

 

   

Till hösten startar Fritidsbussen 

 

Fritidsbussen är ett kollektivt alternativ för barns fritidsresor. Genom att erbjuda möjlighet för 

barn att själva ta sig till fritidsaktiviteter vill vi öka trafiksäkerheten, förbättra trafikmiljön och 

stärka barnens utveckling. 

 

Från den 6 september planerar vi köra två turer varje måndag 

och onsdag. Bussen utgår från Jaktmarksgatan vid Gunnesbo 

station och kör till Torns Ryttarförening. Speciellt utbildade 

förare samt servicelinjens bussar kommer att användas så att både 

resan och på- och avstigning sker så säkert och tryggt som möjligt. 

Turerna ingår inte i det ordinarie kollektivtrafiknätet. 

 

Vi vill med detta brev informera dig om Fritidsbussen och samtidigt 

undersöka intresset för bussen. Om du är intresserad, fyll i och returnera 

talongen på brevets baksida. För mer information kontakta antingen mig 

eller (från vecka 32) Stina Johansson, forskare och projektledare, på kristina.johansson@tft.lth.se eller 

046 - 222 04 05. 

 

Fritidsbussen drivs tillsammans med Trafikverket som ett forskningsprojekt vid Lunds tekniska 

högskola och Högskolan i Kristianstad med finansiering från Vinnova. Projektet ingår också i 

LundaMaTs, Lunds kommuns strategi för hållbara transporter. Förutom tekniska förvaltningen deltar 

även fritidsförvaltningen samt barn- och skolförvaltning Lund stad. 
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Med vänliga hälsningar, 

 

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN I LUND 

Gatu- och trafikkontoret 

 

 

 

Anders Söderberg, 

trafikmiljösamordnare 

 

Intresseanmälan till Fritidsbussen 

 

Ja, jag är intresserad av att låta _______________________________  

                            barnets förnamn 

åka med Fritidsbussen. Anmälan är inte bindande. Vänligen texta tydligt. 

 

 

_______________________________________________________ 

målsmans namn  

 

_______________________________________________________ 

adress  

 

_______________________________________________________ 

postnummer och ort 

 

_______________________________________________________ 

e-post 

 

 

 

 

Frankeras ej 

Adressaten 

betalar 

LUNDS KOMMUN 

Tekniska förvaltningen 

SVARSPOST 

200010637 
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Bilaga4  
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Minnesanteckningar från Fritidsbuss-möte med Lunds kommun, HKr/LTH och Trafikverket 

12 oktober 2010, 13.00 på Tekniska nämnden i Lund.  

 

1 Informationsrunda, vad har hänt sedan sist?  
 

Fritidsbussen har nu rullat i två veckor. Mycket har fallit på plats och fungerar bra.  

 

Det finns en hållplatsstolpe på Nöbbelöv med information, västar med ”fritidsbussen” på finns framme det har varit 

informatörer med på alla turer som delat ut lappar och pratat med klubbar och föräldrar, mobiltelefon på plats i bussen 

och CH (chauffören) har en pärm med ”uppföljning” i bussen. Hemsidan (www.lund.se/fritidsbussen) är också uppe 
och vi marknadsför den i alla lägen.  

Vad som inte har blivit som vi tänkt är resenärstillströmningen. Vi har haft en (1) resenär såhär långt, en scout på 

tisdagen.  

Tre måndagsscouter har anmält sig till bussen via hemsidan och börjar kanske åka nästa vecka. Ridföräldrar har börjat 
diskutera att använda bussen (har jag hört), styrelsen på ridningen har lovat att ta upp existensen av Fritidsbussen på 

sitt möte (borde ha skett tidigare, ordföranden har varit inkluderad i maillistan under hela våren). 

Kanaler ut mot klubbar, föräldrar och barn som finns: Hemsidan, affischer runt om på klubbarna, 

informationsblad har delats ut i två veckor, information har mailats ut till ridningens maillista av Stina, informationen 

till scouterna går via scoutkåren så där vet vi inte riktigt hur det gått. Torns IF har bara nåtts via PB, affischer och 

lappar på bilar. Här finns mer att göra.  

2 Diskussion kring Fritidsbussens olika delar, fortsättning sedan förra mötet: 

 

Förändringar av konceptet: 

Hållplatsen på Nöbbelöv verkar fungera för scouterna, både läge och avgångstider passar bra. Detta bör behållas 
hösten ut, måndag och tisdag. Ridningen har inte haft någon resenär och inte någon anmäld. Passar inte bussens tider 
för denna grupp?  

Torns IF har A-laget som tränar på onsdagar och de är för stora för bussen. Därför är resbehovet sannolikt större 
måndag och tisdag. En förälder påpekade att många fotbollsspelare bor på Annehem. Kanske kan bussen gå via 
Annehem istället måndagar och tisdagar?  

Det finns ”luft” i tidtabellen förutom starttiden för bussen, (Annehem 17.30). Kanske kan bussen börja med en tur till 
Torns IF innan scouterna körs 18.15? Innan vi gör förändringar av linjedragningen behöver vi veta att det finns ett 
resbehov. Det har i detta skede av projektet visat sig vara det största problemet, hur ska vi fånga upp resbehovet?  

Onsdagen fångar enbart upp ridskolans elever. Scouterna har ingen verksamhet och Torns IF har bara verksamhet för 
A-laget.  

 

Tidplan och budget 

Budgeten är oförändrad sedan tidigare, dvs driftpengar till minst en termin finns på plats. Beslutet att ta ut en avgift 
för transporterna av föräldrarna kvarstår, beloppet 300 kr per termin diskuterades. Däremot bestämde vi att betrakta 
hela höstterminen som en testperiod som är gratis. Vi tror att en avgift på 200kr upplevs som ett hinder att pröva 
bussen och i nuläget har vi för få resenärer. Fokus denna första termin är att framför allt få fler som prövar bussen. 
Med våra fyra anmälda förlorar vi trots allt inga stora summor (4*200 kr)  

 

3 Utvärdering 
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Det finns webenkäter ute hos scouter och ridelever. Få har kommit in. Vi gör inget åt detta i nuläget utan satsar på att 

få fler resenärer. Webenkäterna fångar in en allmän inställning till bussen som idé och nu har vi blivit mer konkreta. 

Webenkäterna kan man dock använda längre fram (lätt modifierade).  

 

4 Tider att förhålla sig till:  

Pressmeddelande och invigning förutsätter resenärer på bussarna. Vi vågar inte dra dit politiker och press och visa upp 

en tom buss. Därför lägger vi invigningen på is till vi fått upp ett resande.  

Testperuioden utökas till hela hösten. Vi får fortsätta med vårt trägna informationsarbete i minst tre veckor till, med 

bemanning på bussen och utdelande av information.  

 

Vecka 38  måndag A,  tisdag C onsdag S 

Vecka 39 måndag A tisdag C  onsdag A/S 

Vecka 40 måndag A  tisdag M  onsdag S 

5 Vem gör vad inför nästa möte 

 

• A ser till att en ny affisch tas fram med annan bild, hemsidan och kanske annan text tas fram. Stina är 
bollplank. 

• N oY tar fram en budget för denna och nästa termin, att skickas till Trafikverket via Stina. 
• HM undersöker vilka tider som kan passa en Annehemsbuss eller vem som är spindeln i nätet på Torns IF för 

de som bor på Annehem.  
• Nytt infoblad tas fram med information om att hela hösten är fri av S.  
• M behöver en väst. 
• Hemsidan behöver kompletteras (A, N o S)  

 

 I övrigt ett träget infoarbete på alla håll.  

 

6 Nästa möte 

 

Tisdagen 12 oktober 13.30 hos A 

 

 

Vid tangentbordet, 17 september 2010 

 

 

Stina Johansson 

 

 

 

Bilagor: Infoblad till föräldrar, mail till ridföräldrar, pdf-fil med hemsidesinformation 
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Ett erbjudande till Dig som förälder med barn som har 

 

fritidsaktiviteter på Torn! 

 

 

Fritidsbussen är en testverksamhet som kommer att rulla under hösten 2010 och (om det 

finns ett underlag) under våren 2011. Fritidsbussen ska ge en möjlighet för barn att kunna 

åka kollektivt till verksamheter på Torn, för närvarande Torns scoutkår och Ryttarförening 

samt Torns IF. 

 

Fritidsbussen har en egen hemsida med information som uppdateras nu under september 

http://www.lund.se/fritidsbussen 

 

Här står det mesta om bussen såsom tidtabell, linjesträckning, avgiftssystem och anmälan. 

Under hela hösten är det gratis att åka med och inte bindande. Nästa år 2011 blir 

verksamheten mer permanent och avgiftsbelagd, om höstens verksamhet fallit väl ut.  

 

Eftersom detta är en testverksamhet har du möjlighet att komma med synpunkter och 

önskemål angående avgifter, tider, turer och annat som kan bli bättre. Vi justerar vår 

trafikering under hela hösten för att den ska passa så många som möjligt. Sådana synpunkter 
kan mailas till  

 

anders.soderberg@lund.se. 

 

Vi hoppas att alla ska trivas med bussen! 
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FRITIDSBUSSEN TIDTABELL september 2010 

OBS! Alla turer går måndag-tisdag-onsdag, alla tider är cirka-tider. 

 

 

Fritidsbussen utgår från p-hållplatsen på Jaktmarksgatan vid Gunnesbo 

station (Nöbbelövsidan)  

 

Tur 1 

Från/till hållplats   Ca kl 

Gunnesbo station /Jaktmarksgatan 1745 

Torns Ryttarförening Vallkärra  1800 

 

Tur 2 

Från/till hållplats    Ca kl 

Gunnesbo station P-plats vid Jaktmarksgatan 1815 

Torns Scoutkår Axelgård    1830 

Torns Ryttarförening Vallkärra   1835 

Torns IF Stångby (OBS)    1845 

 

Tur 3 

Från/till hållplats    Ca kl 

Torns Ryttarförening Vallkärra   1930 

Gunnesbo station P-plats vid Jaktmarksgatan 1945 

 

Tur 4 

Från/till hållplats    Ca kl 

Torns Ryttarförening Vallkärra   2000 

Torns Scoutkår Axelgård    2005 

Torns IF Stångby (OBS*)   2015* 

Gunnesbo station P-plats vid Jaktmarksgatan 2015** 

  

*Trafikeras endast om resenärer vill stiga av i Stångby.  

** 20 min senare om bussen kommer via Stångby 
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Nu kör Fritidsbussen till Torns Ryttarklubb!  

 

Gör en intresseanmälan på hemsidan: www.lund.se/fritidsbussen där det finns mer information. September är 

testmånad och då är det gratis att åka och föräldrar får gärna följa med. 

 

Bussen går från Gunnesbo station, på Nöbbelövssidan (Jaktmarksgatan) på tider som ska passa 

ridskolelever. Måndag, tisdag och onsdag avgår bussen till Torns Ryttarförening 17.45 och 18.15 och 19.45 

(se tidtabell på hemsidan)  

 

Bussen lämnar och hämtar av ryttare bredvid ridhuset, se bilden . Bussen går tillbaka till Gunnesbo 19.30 

och 20.00.  

 

Det finns möjligheter att åka från Stångby (fritidsklubben/biblioteket) till Torns Ryttarförening om intresse 

finns. Anmäl på hemsidan. 

Minnesanteckningar från Fritidsbuss-möte med Lunds kommun, HKr/LTH och Trafikverket 

12 oktober 2010, 13.00 på Tekniska nämnden i Lund.  
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2 Informationsrunda, vad har hänt sedan sist?  
 

Scouterna har haft ett föräldramöte där vi var med och informerade samt fick in adresser till ett tiotal föräldrar. Vi har 

fem måndagsscouter som det ser ut nu. Vi kan ha dubbelt så många, dvs vi har 50% av scouterna på måndagarna. Vi 

inväntar tisdagsmötet.  

 

Eftersom vi inte har nått några ryttare så får vi konstatera att vår buss i nuläget inte fyller någon funktion och vi slutar 

att trafikera Torns Ryttarförening fr o m vecka 42 i väntan på anmälningar. I stället trafikeras Annehem/Stångby på så 

sätt att bussen, som ju startar vid Annehem 17.30, kör till Torns IF och sedan hämtar scouter 18.15 som tidigare. 
Enligt HM startar en grupp fotbollskillar (?) sin träning 18.00 och slutar 19.30, vilket passar bra. Det finns ytterligare 

en grupp som har tidigare träning med start 16.45 och som slutar 18.15. Vi ska undersöka möjligheterna att fånga upp 

även dessa.  

 

2 Diskussion kring Fritidsbussens olika delar, fortsättning sedan förra mötet: 

 

Förändringar av konceptet: 

Hållplatsen på Nöbbelöv verkar fungera för scouterna, både läge och avgångstider passar bra. Detta bör behållas 
hösten ut, på måndagar som vanligt och på tisdagar efter anmälan. I nuläget finns inga tisdagsbarn. Vi börjar köra via 
Annehem med start vecka 42 på måndagar och ställer in turerna tisdagar och onsdagar tills vidare, dvs tills vi har 
etablerat kontakt med tisdagsscouter och fotbollsfolket.  

Tidplan och budget 

Budgeten är oförändrad sedan tidigare, dvs driftpengar till minst en termin finns på plats. I syfte att spara pengar 
ställer vi nu in trafiken tisdagar och onsdagar tills vidare. Vi lämnar in en budget för vårterminen.  

3 Utvärdering 

 

Tack vare föräldramötet kan vi nå måndagsföräldrarna via mail och brev själva vilket underlättar kommunikation. Det 

är dags att utvärdera ridningen, trots att inga anmälningar kommit in. Vi har mailadresser till föräldrarna.  

 

4 Tider att förhålla sig till:  

 

Pressmeddelande och invigning förutsätter resenärer på bussarna. Vi vågar inte dra dit politiker och press och visa upp 

en tom buss. Därför lägger vi invigningen på is till vi fått upp ett resande.  

 

Vecka 42 18/10 måndag A,   

Vecka 43 25 /11 måndag S  

Vecka 44 1/11 måndag A  

Vecka 45 8/11 måndag C 

Vecka 46 15/11 måndag A/M  

5 Vem gör vad inför nästa möte 
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• A ser till att en ny affisch tas fram med annan bild, hemsidan och kanske annan text tas fram. Stina är 
bollplank. (pågående) 

• N o Y tar fram en budget för denna och nästa termin, att skickas till Trafikverket via Stina. (pågående) 
• HM undersöker vilka tider som kan passa en Annehemsbuss eller vem som är spindeln i nätet på Torns IF för 

de som bor på Annehem. (pågående) 
• Hemsidan behöver kompletteras (pågående) 

 

 I övrigt ett träget infoarbete på alla håll.  

 

6 Nästa möte 

 

Tisdagen 16 november 9.00 hos Anders Söderberg, Tekniska Förvaltningen Söder. 

 

 

 

 

 

Vid tangentbordet, 18 oktober 2010 

 

 

Stina Johansson 

 

 

 

 

 

Bilaga: ny tidtabell
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 FRITIDSBUSSEN 

TIDTABELL FR O M 2010-10-18 TILLS VIDARE 

 

OBS! Alla turer går måndagar, alla tider är cirka-tider. 

 

Tur 1 

Från/till hållplats     Ca kl 

1 Annehem, bussvändslingan   1730 

4 Torns IF Stångby     1745 

 

Tur 2 

Från/till hållplats     Ca kl 

1 Gunnesbo station P-plats vid Jaktmarksgatan 1815 

3 Torns Scoutkår Axelgård    1830 

2 Torns Ryttarförening Vallkärra   1835 

4 Torns IF Stångby (OBS*)   1845* 

 

* Trafikeras endast efter anmälan på tel 046-16 01 00 senast kl 1600 

 

Tur 3 

Från/till hållplats     Ca kl 

4 Torns IF Stångby     1930 

1 Annehem, bussvändslingan   1945 

Tur 4 

Från/till hållplats     Ca kl 

2 Torns Ryttarförening Vallkärra   2000 

3 Torns Scoutkår Axelgård    2005 

4 Torns IF Stångby (OBS*)   2015* 

1 Gunnesbo station P-plats vid Jaktmarksgatan 2015** 

  

*Trafikeras endast efter anmälan på tel 046-16 01 00 senast kl 1600 

** 20 min senare om bussen kommer via Stångby 
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Minnesanteckningar från Fritidsbuss-möte med Lunds kommun, HKr/LTH och  

11 april 2011, 13.30 på Tekniska nämnden i Lund.  

 

Utskicket mot de boende på Annehem, resultat: 

Ca 300 brev med information och enkät skickades ut i mars till boende på Annehem med barn i Fritidsbussåldrar. Ca 30 stycken 

har inkommit ifyllda så här långt. Fyra regelrätta anmälningar via hemsidan har inkommit och ytterligare en handfull har visat 

intresse i enkäterna. Under måndagen åkte sex fotbollskillar till Torns IF och sju stycken tillbaka. Då det från enkäterna 

framkommit ett intresse av att åka även på onsdagarna togs beslutet att börja trafikera onsdagarna i alla fall under en testperiod 

(april).   

Sveriges Radio: 

SR Malmö har visat ett intresse under en period att komma och intervjua vid bussen. Nästa datum som vi ska testa är 18 april, dvs 

nästa måndag. Frågan är om det är verksamhet denna måndag eftersom det är under påsklovet? Annars får vi skjuta på intervjun. 

Utvärdering: 

En längre enkät ska arbetas fram nu under april och mailas/skickas ut till de som har använt Fritidsbussen under hösten/våren. 

Detta blir en viktig del av utvärderingen då den riktar sig till barn och föräldrar med erfarenhet av konceptet, en liten men exklusiv 

grupp.  

Seminarium den 2 maj på Annehem 

Vi planerar ett seminarium om Fritidsbussen den 2 maj, se bilaga. Seminariet vänder sig till idrottsklubbar/fritidsorganisationen i 

Lund, entreprenörer, kommunanställda med ansvar för transporter/ fritidsaktiviteter och andra som kan tänkas vara intresserade av 

detta initiativ. A skickar ut info till fritidsorganisationerna (bilaga) och övriga grupper inbjuds via mail denna vecka. Seminariet 

börjar vid 15.00 och avslutas med en tur med Fritidsbussen, 17.30.  

Y, kan du se om du har några entreprenörer som kan tänkas vara intresserade? Skicka mail till mig med adresser i så fall. 

Det är önskvärt att alla vi som deltagit i försöket delar med oss av våra erfarenheter, ca 10 minuter eller så. Även chauffören Calle 

(Leif kanske också?) är välkomna med sin syn på detta projekt. Program kommer i morgon onsdag att reagera på.  

Höstens verksamhet:  

De erfarenheter som försöket har gett har resulterat i ett koncept som vi tror kan ha en framtid. Därför går vi ut med ett erbjudande 

till fritidsorganisationer inför hösten 2011, se bilaga. Erbjudandet innebär att fritidsorganisationer kan driva Fritidsbussen i 

samarbete och med ekonomisk stöttning av kommunen och Trafikverket under hösten. Då kan Fritidsbussen ha en framtid , 

speciellt om den drivs av klubbar/organisationer i högre grad, eftersom informationen ut till föräldrar om Fritidsbussens existens 

har visat sig vara ett stort problem. 

Tidplan och budget: 

Vi trafikerar terminen ut som det ser ut idag. Vi kommer att ha en del pengar över till hösten, ca 20 000 som det verkar 

preliminärt. Det innebär att vi kan gå in och stötta även höstens verksamhet.  

Nästa möte 

Måndagen 2 maj Annegårdens förskolan, seminariet alltså… 

 

Vid tangentbordet, 12 april 2011 

Stina Johansson 

Erbjudande om 
Fritidsbussen.pdf  
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Bilaga 4.1 

Fritidsbussen – barn och unga i kollektivtrafiken 

 

Sammanfattning 

 

Beslutsunderlag 

Tekniska förvaltningens tjänsteskrivelse, daterad 2010-01-22 

 

Ärendet 

Det har inkommit en förfrågan från forskarna Camilla Siotis, Högskolan i Kristianstad, och Stina Johansson, Lunds 
tekniska högskola, om att praktiskt prova en fritidsaktivitetsbuss i Lunds kommun. Försöket finansieras av Vinnova, 

Vägverket och Banverket med ett extra tillskott av pengar för driften av Vägverket Region Skåne, men kräver att vissa 

resurser för samordning och marknadsföring avsätts inom kommunen. 

Projektet syftar till att öppna upp för fritidsaktiviteter utanför det egna bostadsområdet samt öka barns möjligheter att 

själva ta sig till dessa och därmed minska behovet av skjutsning med bil. Kortsiktiga effekter av kollektiva 

fritidstransporter är färre motoriserade enskilda transporter, högre trafiksäkerhet, bättre stadsmiljö och minskad 

klimatbelastning. Långsiktiga effekter av kollektiva fritidstransporter är ökad förståelse hos barn för hur 

kollektivtrafiken fungerar och för ökad valfrihet av transportmedel i framtiden. 

Berörda parter från Lunds kommun blir gatu- och trafikkontoret och kollektivtrafikkontoret vid tekniska 

förvaltningen, fritidsförvaltningen samt barn och skolförvaltning Lund stad. Övriga intressenter är Vägverket, 

Skånetrafiken, Bergkvara buss och Lunds föreningsliv. 

Ekonomi 

Vinnova, Vägverket och banverket finansierar forskningsprojektet och projektledningen för fritidsbussen. Pengar för 

driften av trafiken under en termin (till att börja med) kommer från Vägverket Region Skåne. Vårdnadshavarna för 

deltagande barn och unga betalar motsvarande biljettpris på stadstrafiken. Lunds kommun bistår projektet med 
personella resurser för samordning av de kommunala insatserna. Vissa av marknadsföringsinsatser finansieras inom 

trafikmiljöenhetens befintliga budget. Sponsring och bidrag från närings- och föreningsliv kommer att sökas. 
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Bilaga 4.2 

            

 

Viktigt om Fritidsbussen!  
Hej Förälder!  

Ditt barn har åkt med Fritidsbussen idag, vilket gläder oss! Vi har fått fler och fler resenärer och vårt 

alternativ för barn verkar fungera bra. Fritidsbussen är ett försöksprojekt som inte ingår i ordinarie 

bussutbud. Det är därför det är kostnadsfritt under försöket,  dvs terminen ut. Men i gengäld måste vi veta 

vilka barn som åker, vilka barn som chauffören har ansvar för. Därför är det viktigt att ni har anmält ert barn 

till Fritidsbussen på hemsidan.  (www.lund.se/fritidsbussen) med barnets namn, adress, ert namn, telefon 

och mail. Vi måste veta vilka barn vi kör eftersom vi har ansvar under försöksperioden.  

I måndags var det 24 barn med hem från fotbollen och vi har inte mer än 8 anmälningar via hemsidan. 16 

barn vet vi inte vilka de är eller om föräldrarna vet att de åker. Därför måste man vara anmäld för att åka. 

Dessutom behöver vi en kanal för information, ändringar av tider mm som har visat sig vara av betydelse.  

Vi  hoppas  också att ni vill ge oss era synpunkter på försöket och behöver kunna nå er av den anledningen.  

Därför: anmäl ert barn på hemsidan!  Anmälan är inte bindande, den är kostnadsfri och innebär inga 

förpliktelser från er sida om ni inte vill.  

Hälsningar Anders Söderberg, Lunds kommun (anders.soderberg@lund.se) och Stina Johansson, LTH 

(stina.johansson@tft.lth.se)  
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Bilaga 4.3 

 http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=353&artikel=4487464 
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