
Så skapar vi cykelvänligare skolor
Webbinarium 1 september 2022



Agenda
• Skoltrafikundersökningen 2022 

Magdalena Lindman från If presenterar resultaten 

• Panelsamtal 
• Nina Granath, biträdande rektor, Sally Bauer-

skolan 
• Anna-Karin Lindqvist, professor i fysioterapi 

vid Luleå tekniska universitet 
• Christina Bernhardsson, ordförande för 

Svenska Cykelstäder  
• Magdalena Lindman, If 

• Cykelvänlig skola 
• Emilia Sternberg, Svenska Cykelstäder 

• Frågor och avslut
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• Enkätundersökning: rektorers bild av skoltrafiken

skolbarnens fysiska aktivitet
elevernas färdsätt
trafiksäkerhetssituationen vid skolan

• April-maj 2022

• Rektorer på grundskolor, N=773

Skoltrafikundersökningen 2022
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Skoltrafikundersökningen 2022, Magda Lindman2

Färdsätt som är 
vanligare än för 
tre år sen - enligt 
rektorerna. 
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Skoltrafikundersökningen 2022, Magda Lindman3

52% av rektorerna: 
“trafiksäkerheten
utanför min skola är ett
problem”
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50% av rektorerna: 
”föräldrar som lämnar sina 
barn med bil är den största 
trafikrisken för elever på 
min skola”
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Skoltrafikundersökningen 2022, Magda Lindman5

32% av rektorerna: “föräldrar som
lämnar sina barn med bil respekterar
inte de trafikregler som gäller runt 
skolan/särskilt väl”



• Många rektorer ser att det blivit vanligare att deras elever skjutsas i bil till skolan 

• Varannan rektor oroas över säkerheten runt skolorna 

• största problemet: föräldrar som lämnar sina barn i bil

• var tredje rektor: föräldrar följer inte trafikreglerna

Trafiksäkra miljön för barn som går&cyklar till skolan!

à minska fortkörningarna och reglera framkomligheten för fordonstrafiken runt skolor

à mer frekvent uppföljning av hur trafikregler efterlevs 
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Summering
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magdalena.lindman@if.se



Emilia Sternberg & Sonja Nettelbladt, 
Svenska Cykelstäder
Cykelvänligskola.se

Cykelvänlig skola
1 september 2022



Vad är Cykelvänlig skola?
• En nationell digital plattform som erbjuder stöd, inspiration

och verktyg för att främja aktiva och säkra skoltransporter
för barn och unga. 

• Riktar sig till skolledare och pedagoger, 
kommuner och regioner samt vårdnadshavare.

• Plattformen erbjuder även en verktygslåda med tips och
material samt ett nätverk för att utbyta erfarenheter med 
andra skolor. 

• Bakom satsningen står Svenska Cykelstäder tillsammans 
med Svensk Cykling, Cykelfrämjandet och 
Försäkringsbolaget If.

• Projektet finansieras via projektbidrag från Trafikverket.



Hur funkar det?
Skolan utser en kontaktperson som är ansvarig för arbetet internt. 
Det kan vara en rektor, lärare eller annan personal på skolan. 

Kontaktpersonen registrerar skolan på cykelvanligskola.se och fyller
då i checklistan som ger svar på hur cykelvänlig skolan är idag. 

Nästa steg är att ta fram en handlingsplan med målsättning, åtgärder
och tidsplan. Här jobbar vi nu med en metod för handledning och stöd
att inkludera i verktygslådan. 

Varje år kommer vi att ha en tävling där vi utser Årets cykelvänligaste skola!
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Checklistan med kriterier
• Kriterierna är indelade i fem nivåer, från en till fem stjärnor. Skolan

ska uppfylla sex kriterier i varje nivå för att kunna gå vidare till nästa. 

• Vissa kriterier är obligatoriska att uppfylla för att
komma upp till nästa nivå. Ju fler stjärnor desto cykelvänligare skola!



Handlingsplan
• Nulägesanalys utifrån checklistan

– hur cykelvänlig är skolan nu?

• Syfte och målsättning på kort och
lång sikt – vad är det vi vill uppnå
och varför?

• Åtgärder – vad ska vi göra för att nå dit?

• Ansvarsområden – vem gör vad?

• Tidsplan – när ska vi göra vad? 

Pilotskolor sökes!



Vad händer i
projektet nu?

• 22 sep – Infomöte och workshop med 
intresserade skolor

• Hösten/vintern – Utveckling av metod för
handledning tillsammans med pilotskolor
Rekrytering av skolor och extern 
kommunikation kring projektet. Stöd till 
deltagande skolor i projektet

• Juni 2023 – Årets cykelvänligaste skola utses!



Vår utmaning
till er – minst

en skola som deltar i er 
kommun!



Frågor eller funderingar?



Sonja Nettelbladt, projektledare Cykelvänlig skola
sonja.nettelbladt@svenskacykelstader.se

Cykelvänligskola.se

cykelvänligskola.se


