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Förord
I detta notat presenteras ett arbete som baseras på en enkät till förare av skol-
skjuts. Arbetet har utgjort en del i ett projekt kallat "Trafiksäkerhetsaspekter vid
upphandling av samhällsbetalda resor, speciellt skolskjuts." Uppdragsgivare har
varit Kommunikationsforskningsberedningen, KFB, (numera VINNOVA) och
kontaktperson har varit Joakim Thiséus.

Jag vill tacka alla de förare som har tagit sig tiden att besvara frågeformuläret.
Förutom undertecknad har Gunilla Sörensen, Peter Wretling och

Mohammad-Reza Yahya deltagit i arbetet. Analysen är ett resultat av ett nära
samarbete mellan undertecknad, Gunilla Sörensen och Mohammad-Reza Yahya.
Ett stort tack riktas dessutom till samtliga som medverkat under arbetets gång och
lämnat värdefulla synpunkter på analysen och texten.

Linköping i april 2002.

Anna Anund
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Sammanfattning
Om skolskjutsbarnen kommer säkert och tryggt till skolan beror till stor del
på vem som kör skolskjutsen. Förarna känner ett stort ansvar för barnen,
men osäkerhet råder om vem som faktiskt har ansvar i de olika situa-
tionerna. De flesta förarna är rutinerade, men detta hjälper inte i alla
situationer.

Förarna har inte alltid möjlighet att påverka hur resorna ska utföras. Hälften av
alla förare har inte fått någon speciell utbildning för att köra skolskjuts. Problem
som finns är bland annat att förare måste släppa av barn på ”fel sida” av vägen,
köra stora fordon på små vägar – vintertid hala, köra fordon som saknar bälten på
såväl förarplats som passagerarplatser och skjutsa barn som inte sitter stilla.

Denna studie baseras på en enkät riktad till förare verksamma inom upp-
handlad skolskjuts i Sverige under höstterminen 2000. Urvalet var ett flerstegs-
urval och viktning av svaren har genomförts i flera steg.

Ett frågeformulär har sänts ut till ett urval av 424 skolskjutsförare. Svars-
frekvensen var 75 % (318 svar) och resultaten baseras på en analys av sammanlagt
308 frågeformulär.

Frågeformuläret innehöll 33 frågor inom följande områden:
• förarnas ålder, kön och erfarenhet
• fordonsknutna frågor t.ex. typ av fordon, säkerhets höjande utrustning
• hur resorna utförs t.ex. antal stopp, längd, sträcka, turlistor, stress
• ordning ombord
• vem har ansvar
• förarnas möjlighet att påverka
• inställning till passeringsförbud
• utbildning
• rapportering av olyckor och incidenter

Den genomsnittliga åldern på en skolskjutsförare är 47,5 år. Cirka 88 % av
förarna är män och drygt 70 % av förarna har kört skolskjuts i 6 år eller längre.

Drygt hälften av förarna kör fordon med 22 eller fler platser. Cirka 16 % av
förarna kör fordon med 10–22 platser.

Två av tre förare kör mer än 10 mil skolskjuts under en dag och tittar man på
en vanlig skolskjutstur så svarar hälften av förarna att en sådan tar mellan en halv-
timme och en timme. Om vi inte tar hänsyn till vilken typ av fordon föraren kör så
är det vanligaste svaret att man stannar 15 gånger eller fler under en vanlig skol-
skjutstur för att ta upp respektive släppa av barn.

Knappt hälften av förarna svarade att de inte släpper av något barn på fel sida
av vägen. Cirka 30 % av förarna svarade att de släpper av 1–4 barn på ”fel sida”
av vägen, under en vanlig skolskjutstur. Bland de förare som släpper av barn på
”fel sida” av vägen så är det ungefär 4 av 10 som alltid följer barnen över vägen.
Nästan lika många svarar att de inte följer barnen över vägen. De förare som låter
barnen passera själva över vägen har olika system för att klara av detta. Drygt
20 % av förarna låter barnen vid minst en hållplats passera vägen framför for-
donet. Ungefär hälften av förarna svarade att de vid minst en hållplats lät barnen
passera bakom fordonet, medan fordonet fortfarande stod kvar på hållplatsen. Det
finns all anledning att ta fram tydliga riktlinjer.
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Förarna är de som kan sägas vara experter på den trafikmiljö där de är verk-
samma som yrkesförare. Det är således viktigt att deras erfarenhet och kunskap
kommer väl till användning. Så är inte alltid fallet. Var femte förare svarade t.ex.
att de inte hade möjlighet att påverka val av hållplats. Val av hållplats eller snarare
plats för avstigning är mycket avgörande för att man ska kunna säga att ett barn
kommer säkert från skolan. Ofta är dessa platser belägna utmed vägar som är
trafikerade och med hastighetsbegränsningar som inte garanterar barn säkerhet.
Ett faktum som de flesta kan enas om är att det inte är lämpligt att låta barn vistas
i trafikmiljöer med hastighetsbegränsningar på 70 km/h eller högre. För att garan-
tera barns säkerhet vid skolskjutsning krävs åtgärder inom detta område.

Vi lät förarna svara på i vilken utsträckning följande utrustningar fanns i de
fordon som de vanligtvis körde under höstterminen 2000: alkolås, vinterdäck med
dubb, vinterdäck utan dubb, bälte på alla platser, barnsäkra lås, förbandsutrust-
ning, telefon samt brandsläckare. Svaren varierade beroende på fordonstyp.
Vanligaste svaret bland de förare som kör buss var brandsläckare, telefon och för-
bandsutrustning. Vanligaste svaret bland de som körde personbil var bälten på
samtliga platser, förbandsutrustning och telefon. I stort sett ingen svarade att det
fanns alkolås. Något som också kom långt ner på listan över vanlig utrustning när
det gäller buss var bälten på samtliga platser. En önskan vore att de fordon som
används vid skolskjutsning är utrustade på ett sådant sätt att maximal säkerhet kan
uppnås. Det är anmärkningsvärt att inte samtliga fordon vintertid är utrustade med
vinterdäck. Fordonen trafikerar vanligtvis små vägar som ofta vintertid är lägre
prioriterade vad gäller t.ex. plogning, sand- och saltanvändning.

Förarna fick svara på i vilken utsträckning det finns bälten i de fordon de kör.
Om vi specifikt studerar den stora och lilla bussen kan vi notera att drygt hälften
av förarna svarade att det inte vid någon av 10 resor finns bälten i den stora
bussen, medan en av fem förare svarade att det inte vid någon av 10 resor finns
bälten i den lilla bussen. Det räcker inte med att det finns bälten, de ska också an-
vändas. Knappt hälften av förarna svarade att barnen alltid använder de bälten
som finns. Här är det viktigt att förarna föregår med gott exempel och uppmanar
barnen att använda bälten. Två av tre förare svarade att de alltid uppmanar barnen
att använda bältet.

I enkäten fick förarna svara på om de hade deltagit och om de ville deltaga i ut-
bildningar med följande innehåll; utrymning, brandsläckning, säker på- och av-
stigning, säkra hållplatser, säkerhet under resan, hur man får en god relation till
barnen samt annan utbildning. Sammanlagt var det 52 % av förarna som inte hade
deltagit i någon utbildning överhuvudtaget, totalt var det 56 % som ville deltaga.

Det som flest förare svarade att de fått utbildning i var utrymning/brandsläck-
ning, det näst vanligaste svaret var säkerhet under resan. Det flest förare svarade
att de ville ha utbildning i var säkra hållplatser och i andra hand säker på- och av-
stigning. Detta kan tolkas som en spegling av vad förarna upplever som riskfyllt.

Det finns all anledning att tro att en obligatorisk utbildning av skolskjutsförare
skulle förbättra förarnas möjligheter att leva upp till alla de krav som ställs på
dem. En utbildning i kombination med en handbok är några av de insatser som
kan förväntas ge goda resultat vad avser såväl barnens som förarnas säkerhet och
trygghet.
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1 Inledning
VINNOVA har uppdragit åt VTI att studera i vilken utsträckning trafiksäkerhets-
aspekter beaktas vid upphandling av den samhällsbetalda skolskjutsresan.

För att samhällets kostnader totalt sett ska kunna minimeras krävs det att trafik-
säkerhetsaspekter beaktas vid upphandlingen av resor. I vilken utsträckning detta
sker är mycket svårt att avgöra. Det är vidare svårt att avgöra vilka trafiksäker-
hetskrav som är relevanta att beakta för att minimera samhällets totala kostnader. I
dag är ett av kommunernas mål att i möjligaste mån samordna resor som ska upp-
handlas. Detta är givetvis önskvärt ur ett miljöperspektiv men även kortsiktigt i ett
kommunekonomiskt perspektiv.

För att ge en uppfattning om vad lagen säger när det gäller ansvar för skol-
skjutsning hänvisas till förordningen om skolskjutsning SFS 1970:340, se bilaga
1. Skolskjutsningens utförande regleras ytterligare av Trafikförordningen
(1998:1276) och av Vägverkets föreskrifter.

I Svenska kommunförbundets bok ”Skolskjutshandboken” (Rusk, Börjesson
och Hilborn, 1994) redovisas vilka lagar och förordningar som berör skolskjuts-
ning. I handboken finns även ett kapitel som handlar om ansvar.

Föreliggande projektet är ett av tre delprojekt under ett huvudprojektet som
heter ”Trafiksäkerhetsaspekter vid upphandling av samhällsbetalda resor, speciellt
skolskjuts”. Huvudprojektet inleddes med en litteraturstudie (Sörensen, Wretling
och Anund 2000). Studien kompletterades med observationer vid resor med skol-
skjutsar i olika delar av Östergötland samt med ett studiebesök i samband med en
utbildningsdag i Jönköping.

Resultaten från dessa visar att det år 2000 fortfarande är tveksamt om alla skol-
skjutsförare har en rimlig chans att erbjuda barnen en trafiksäker resa. Vidare upp-
levdes det som tveksamt om kommunerna tar på sig ansvaret för utbildning och
likaså upplevdes oklarheter om vem som ansvarar för barnens säkerhet till och
från hållplatserna.

För att få köra skolbuss krävs körkort med behörighet för taxi eller buss. Inga
ytterligare lagkrav ställs på föraren vad avser utbildning. Förarutbildning såväl
som information till barn och föräldrar är eftersatta områden.

I Sverige är det framförallt kommunen som har en central roll för skolskjuts-
verksamheten. Kommunen är som upphandlare av skolskjuts även ansvarig för
utbildning av barnen som åker skolskjuts och för att informationen når fram till
föräldrar om hur barnen ska uppträda för att skolskjutsningen ska vara trafiksäker.

En stor del av den internationella forskningen, framförallt den amerikanska, har
resulterat i att förarens roll har satts i centrum. Förarna väljs med omsorg, utbildas
noga och ges befogenheter att agera vid vissa typer av lagöverträdelser. Vidare är
fordonen i USA speciellt framtagna för att möta de hårda lagkrav som ställs, av-
seende säkerhet i samband med krock, voltning, brand etc. (FMVSS, 1976 – se
länk http://www.nhtsa.dot.gov/cars/rules/standards/satstan2.htm).

Vad innefattas i trafiksäkerhet vid skolskjutsning? Det som förefaller mest
naturligt är att beakta trafiksäkerhetsaspekter för hela resan, från dörr till dörr. I
detta inkluderas då förflyttning mellan hem och hållplats, väntan på skolskjutsen,
hållplatsutformning, på- och avstigning, förflyttning mellan hållplats och skola,
utbildning, fordonskrav samt förarkrav.

Trafiksäkerheten vid skolskjutsning beror på flera faktorer, bland annat hur
upphandlingen går till och vilka avtal som finns mellan kommunerna och valda
entreprenörer. Vidare är det av stor betydelse hur entreprenören genomför sitt
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uppdrag, vilka fordon som används och hur de förare som kör fordonen agerar.
Dessutom är föräldrarnas och barnens agerande i samband med skolskjutsningen
av stor vikt.

För att få en inblick i och en förståelse för hur olika aktörer diskuterar kring
trafiksäkerhet vid skolskjutsning genomfördes diskussioner i grupp. Det ämne
som stod i fokus var trafiksäkerhetsaspekter vid skolskjutsning (Anund, Sörensen
och Wretling, 2000).

Flera diskussioner i fokusgrupp genomfördes för att få en inblick i och en för-
ståelse för hur olika aktörer resonerar. Grupperna bestod av representanter från
Östergötland och var sammansatta enligt följande:

• Kommunansvariga för upphandling av skolskjuts
• Skolföreträdare
• Kontrakterade entreprenörer
• Skolskjutsförare
• Föräldrar till skolskjutsbarn
• Skolskjutsbarn

Att arbeta med diskussioner i fokusgrupp är en metod som är kvalitativ, vilket i
denna studie har inneburit att avsikten var att erhålla ett så rikt underlag som
möjligt inför fortsatta studier. Resultaten från de genomförda diskussionerna har
varit utgångspunkten för tre nationella enkäter. Resultatet är alltså inte utan vidare
generaliserbart. Själva diskussionen styrs av en moderator, som är relativt passiv
men ser till att de ämnen och frågor som finns i en så kallad intervjuguide tas upp.
Moderatorn deltar inte själv i diskussionen utan observerar vad som kommer upp
– och noterar även vad det inte blir diskussion kring.

Det visade sig att barnen, föräldrarna, förarna, entreprenörerna, skolledarna och
kommunernas ansvariga för upphandling av skolskjuts, funderade över och priori-
terade trafiksäkerhetsaspekter vid skolskjutsning på olika sätt. I tabell 1 redovisas
vad som stod i fokus vid de olika diskussionstillfällena.

Genom att följa matrisen kolumnvis kan man se vilka ämnen som stod i fokus
för varje aktör. Vilka ämnen som stod i fokus vid en eller flera av diskussionerna
framgår när matrisen läses radvis.
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Tabell 1  Matrisen beskriver vilka ämnen sex olika grupper av aktörer fokuserar
på i diskussionen om trafiksäkerhet vid skolskjutsresor.

Aktör

Ämne Kommun Skola Entreprenör Förare Föräldrar Barn

Kriterier för att få skolskjuts x x x
Upphandling av skolskjuts x x x x x
Hållplatsutformning x
På-/avstigning x x x x
Ordningen ombord x x x
Trafiksäkerhetsavvägningar x x
Trafikmiljö allmänt/medtrafikanter x x x
Fordonen & fordonens utrustning x x
Förarens roll x x x x x x
Incident/olycksrapport
Turlista/tidspress x
Utbildning
Ansvar         x x x x x

Tabellen visar exempelvis att de kommunansvariga fokuserade på flera ämnen
medan barnen i huvudsak fokuserade på förarens roll.

Upphandlingen och förarens roll var två ämnen som nästan alla aktörer
fokuserade på medan utbildning var ett ämne som endast flyktigt diskuterades i
grupperna och detta först efter det att moderatorn ställt direkta frågor.

Diskussionerna ledde fram till en hel mängd intressanta frågeställningar och
visar på flera tänkbara insatsområden som det finns all anledning att gå vidare
med. Bland annat kan det noteras att de som är närmast berörda, det vill säga
förare och föräldrar/barn, inte hade det minsta med upphandlingsarbetet att göra.
Flera förare och föräldrar upplevde att de varken hade möjlighet att påverka de be-
slut som fattades eller att de synpunkter som de framförde togs tillvara.

Skolledarna upplevde ofta maktlöshet – de hade ansvar för barnen men inga
befogenheter att ändra på det som inte fungerade, exempelvis en dåligt fungerande
skolskjutshållplats eller den tid barnen måste vänta vid skolan på morgonen/efter-
middagen.

Företrädare för kommuner och skolledning upplevde föräldrarna som ganska
besvärliga, medan förare och entreprenörer inte verkade göra. Detta kan bero på
att föräldrarna oftast kommer i kontakt med skolledning och kommun när skol-
skjutsfrågorna inte fungerar, medan förare och föräldrar har tätare kontakter och
därmed större förståelse för varandras situation.
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En samlad bild från gruppdiskussionerna ger vid handen att en bra skol-
skjutsförare ska uppfylla följande krav:

• köra samma turer varje dag
• vara svensktalande
• vara pedagogisk
• ha ansvar för utförandet av skolskjutsningen
• välja och påverka trafiksäkra på- och avstigningsplatser
• ha god kontakt med skolorna
• ha god ordning på barnen i bussen och samtidigt köra trafiksäkert
• ha kunskap om var barnen bor
• ha kunskap om var barnen ska gå på och av
• ha kunskap om när barnen ska gå på och av
• köra sakta
• hålla tiderna
• komma i rätt tid till skolan med barnen

Gruppen med förare saknade riktlinjer för vad som ingick i deras ansvar. Ändå tog
de ett stort ansvar för barnen, till exempel kände man ansvar att avgöra vilka
platser som är lämpliga att stanna på eller att vända skolskjutsen vid. Ingen som
deltog i diskussionerna fokusgrupp upplevde att det fanns ett fungerande system
för rapportering av olyckor och tillbud.

Enligt skollagen ska kommunen sörja för att skolskjuts ordnas om det behövs,
med hänsyn till avstånd och trafikförhållanden.

Skollagen 7 §:
”Hemkommunen är skyldig att sörja för att det för eleverna i grundskolan
anordnas kostnadsfri skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens
längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan
särskild omständighet.”

Om detta innebär att trafiksäkerhetsbedömningen ska göras för ett barn i sällskap
med en vuxen eller för ett barn som går ensamt är osagt. Föräldrarna i gruppen an-
såg att kommunen har ansvaret för hela förflyttningen mellan hem och skola.
Representanter för kommun och skola ansåg att föräldrarna har ansvar för den del
av förflyttningen som ingår i gällande avståndsgräns för rätt till skolskjuts. Av-
ståndsgränsen är i storleksordningen 2–4 km och beror till största delen på barnets
ålder.

På- och avstigning är bland de mest riskfyllda momenten enligt de flesta som
deltog i diskussionerna. Här måste barnen både synas och vara säkra, vilket sågs
som en konflikt.

Något som föräldragruppen efterlyste var enhetliga, tydliga och mycket syn-
bara skolbussar som i USA.

Åsikterna om nyttan med bälten i skolskjutsfordon för fler än 8 passagerare,
alltså i fordon större än ”minibussar”, varierade både inom och mellan diskus-
sionsgrupperna. Det ansågs positivt att bältena skyddade vid olycka, men också
att barnen satt mer stilla i bussarna och inte sprang omkring. Bättre ordning bidrar
till ökad säkerhet. De som var negativa ansåg att bälten skulle försvåra utrym-
ningen vid exempelvis brand.
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Det visade sig således att de flesta deltagarna i de olika fokusgrupperna, obero-
ende av varandra, var överens om att föraren har en avgörande roll när det gäller i
vilken utsträckning barnen kan sägas komma tryggt och säkert till skolan med
skolskjutsen. Föraren är en nyckelperson.

2 Syfte
Det primära syftet med föreliggande studie är att försöka avgöra om de hypoteser,
som har framkommit i arbetet med fokusgrupperna med förarna går att genera-
lisera. Studien förväntas även öka förståelsen för vilka insatser som är möjliga för
att dels öka trafiksäkerheten för barnen dels för att förbättra arbetsvillkoren för
förarna.

3 Metod och genomförande
3.1 Målpopulation
Den målpopulation som vi har haft för avsikt att undersöka är förare som var
verksamma som skolskjutsförare i Sverige under höstterminen 2000. Målpopula-
tionen avser således endast de förare som körde så kallad upphandlad skolskjuts,
däremot inte de förare som körde skolbarn inom ramen för den ordinarie linje-
trafiken.

3.2 Urvalsram och urval
Urvalet är ett flerstegsurval som är stratifierat. Urvalsramen baseras på en lista
över samtliga kommuner i Sverige. Som bas vid konstruktionen av stratum har vi
valt att utnyttja de av EU-definierade NUTS-områdena enligt klass 2, se bilaga 1.
Detta innebär att Sveriges kommuner delades in i åtta grupper. Vi hade således
åtta strata att göra vårt urval ur. Fyra kommuner drogs slumpmässigt ur vart och
ett av dessa strata. Sammanlagt erhölls 32 kommuner i urvalet, se bilaga 2.

Ett brev sändes ut till samtliga skolskjutsansvariga i de 32 kommunerna, se
bilaga 3. I brevet bad vi kommunerna att sända oss en förteckning över samtliga
kontrakterade entreprenörer för skolskjutsverksamhet. Vi bad dem även sända oss
en förteckning över verksamma förare. Påminnelse till de kommuner som inte
hade svarat sändes ut via email.

Totalt erhölls svar från 23 kommuner. Från 4 av dessa kommuner fick vi direkt
uppgifter om förare. Från övriga kommuner fick vi uppgifter om kontrakterade
entreprenörer. Till entreprenörerna sände vi ut ett brev och bad om en förteckning
över förare, se bilaga 4. I något fall var kommunansvariga inte beredda att lämna
ut adresserna till entreprenörer eller förare. Kommunen åtog sig i dessa fall att
själv förmedla enkäterna till förarna. Sammanlagt sändes 424 frågeformulär ut till
förare av skolskjuts.

De brev som sändes till kommuner och entreprenörer syftade endast till att nå
fram till de förare som avsågs att tillfrågas. Det är således endast förarna som har
erhållit det frågeformulär som vi baserar resultaten på i denna undersökning.
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3.3 Viktning
Urvalet är ett flerstegsurval och viktningen sker därför i flera steg. Vi har gjort ett
slumpmässigt urval av fyra kommuner ur vart och ett av våra strata (NUTS-
områdena).

Vi vet inte antal förare i varje stratum (NUTS-område), men vi vet antal
entreprenörer i varje utvald kommun samt antal förare hos varje entreprenör i de
utvalda kommunerna.

Denna information har ansetts som tillräcklig för kunna generalisera resultaten
med hjälp av viktning. Uppräkningen baseras på tre vikter, se bilaga 5:

• Vikt 1: Svaren från kommunerna i en region har räknats upp så att resul-
taten representerar samtliga kommuner inom respektive NUTS-område.

• Vikt 2: Svaren från entreprenörerna i en kommun har räknats upp så att
resultaten representerar samtliga entreprenörer i kommunen.

• Vikt 3: Svaren från förarna hos en entreprenör har räknats upp så att resul-
taten representerar samtliga förare hos entreprenören.

Osäkerhetsskattningar har inte beräknats. Med hänsyn till urvalsförfarandet och
det förhållandevis stora urvalet finns det en förhoppning om att osäkerheten i
materialet är förhållandevis lågt. Avsikten är att en osäkerhetsskattning av resul-
taten kommer att ske i ett senare skede.

3.4 Enkät
Studien har genomförts med hjälp av en enkät, se bilaga 6.

Frågeformuläret innehöll 33 frågor inom följande områden:
• förarnas ålder, kön och erfarenhet
• fordonsknutna frågor, t.ex. typ av fordon, säkerhetshöjande utrustning
• hur resorna utförs, t.ex. längd, sträcka, antal stopp, turlistor, stress
• ordning ombord
• vem har ansvar
• förarnas möjlighet att påverka
• inställning till passeringsförbud
• utbildning
• rapportering av olyckor och incidenter

3.5 Svarsfrekvens och bortfall
Svarsfrekvens
Svarsfrekvensen kan studeras på tre olika nivåer:
1. Kommuner
Sammanlagt tillfrågades 32 kommuner. Av dessa svarade 23 (72 %).
2. Entreprenörer
Sammanlagt ombads 116 entreprenörer lämna en förteckning över förare. Av
dessa svarade 48 (41 %).
3. Förare
Av 424 utdelade enkäter besvarades 318 stycken (75 %).

Bland de tillfrågade förarna av skolskjuts är svarsfrekvensen 75 %.
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3.6 Bortfall
Någon bortfallsanalys har inte gjorts. Bortfallet redovisas dels på objektnivå, det
vill säga hur många förare som helt avstått från att svara, dels på partiellnivå, det
vill säga enskilda frågor där förarna avstått från att svara.

Objektbortfall
Sammanlagt var det 318 förare som svarade. Två av dessa hade avstått från att
svara på en majoritet av frågorna. Åtta enkäter saknade löpnummer och därmed
saknades möjlighet att koppla enkäten till rätt stratum det vill säga NUTS-område.
Detta innebär således att resultaten baseras på svaren från 308 förare.

Partiellt bortfall
Det partiella bortfallet var vanligtvis lågt (<5 %). Några av frågorna är så
konstruerade att det finns svarsalternativ för samtliga förare. Det visade sig dock
att bortfallet på vissa av dessa frågor var stort. Som exempel kan nämnas fråga 14.
Frågan löd ”Vid hur många av 10 resor kör du följande typer av skolskjutsfordon?
Ange ett alternativ per rad.” Svarsalternativen inkluderade ett svar som löd
"Ingen av 10 resor". Detta svar skulle de förare ange som inte kör den givna
fordonstypen. Förarna har dock inte kryssat här utan istället helt hoppat över
frågan.

Samma sak inträffade även på fråga 14, 16 och 26. Då det övriga partiella bort-
fallet är litet har vi valt att tolka dessa bortfall som om föraren inte har kört dessa
fordon.

Efter varje tabell eller figur i resultatredovisningen anges hur många förare (av
308 möjliga) som har besvarat frågan.

4 Resultat
4.1 Bakgrundsdata
Fråga 1, 2, 3, 4 och 5.
Förarna som kör skolskjuts har en genomsnittlig ålder på 47,5 år (s =1,5 år). Cirka
88 % av förarna är män. Cirka 70 % av förarna har kört skolskjuts i 6 år eller
längre. I tabell 2 kan ses hur många år förarna har kört skolskjuts.

Tabell 2  Förarnas erfarenhet av att köra skolskjuts.
Erfarenhet som skolskjutsförare

< 1år 1–5 år 6–10 år >10 år Totalt
4 % 22 % 24 % 49 % 100 %

308 förare svarade på frågan.

Totalt sett så har nästan 50 % av förarna kört skolskjuts i mer än 10 år. Cirka
26 % har kört skolskjuts fem år eller kortare tid.

Fråga 4
Förhållandena vid utförandet av skolskjuts varierar beroende på flera faktorer. En
viktig faktor är vilken typ av fordon som används. Skolskjutsning kan bedrivas
med olika typer av fordon, det kan vara alltifrån personbilar för fem personer till
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stora bussar med 22 platser eller fler. I tabell 3 presenteras vilken typ av fordon
som förarna vanligtvis kör.

Tabell 3  Typ av fordon som förarna vanligtvis kör vid skolskjutsning, uppdelat på
förarens kön.
Typ av fordon Män

%
Kvinnor

%
Totalt

%
Stor buss (22 eller fler platser) 61 28 57
Liten buss (10–22 platser) 14 28 16
Personbil (6–9 platser) 11 23 12
Personbil (högst 5 platser) 14 22 15
Annat fordon 0 0 0
Totalt 100 100 100

308 förare besvarade frågan.

En majoritet av förarna kör vanligtvis buss med 22 platser eller fler (57 %).
Knappt 30 % av förarna kör vanligtvis någon typ av personbil.

Bland männen är det vanligast att man kör stor buss (61 %), medan det bland
kvinnorna är lika vanligt att man kör stor buss som liten buss. Det kan också
noteras att ca 45 % av kvinnorna kör någon form av personbil. Detta är en
betydligt större andel jämfört med männen (25 %).

Fråga 6
En av de tankar som fanns när vi konstruerade enkäten var att de villkor som
förarna arbetar under kan variera beroende på om de arbetar för en entreprenör
med få eller många anställda.

De förare som kör skolskjuts är vanligtvis knutna till en entreprenör. I tabell 4
presenteras förarnas svar på frågan om hur många förare som är anställda hos den
entreprenören som de arbetar för dels totalt dels i skolskjutsverksamheten.

Tabell 4  Antal anställda förare samt skolskjutsförare hos representerade entrep-
renörer.
Antal förare % Antal

skolskjutsförare
%

1–4 25 1–4 28
5–9 22 5–9 26
10–14 5 10–14 8
15–19 11 15–19 16
20– 33 20– 16
Vet ej 5 Vet ej 6
Totalt 100 Totalt 100

278 förare besvarade frågan.

Det fanns en stor variation av såväl antal anställda förare totalt som antal anställda
skolskjutsförare, hos de entreprenörer som skolskjutsförarna är anställda hos.

Ungefär 16 % av förarna var anställda hos entreprenörer med fler än 20 an-
ställda skolskjutsförare. Ungefär 28 % av förarna var anställda av en entreprenör
med mellan 1–4 skolskjutsförare, cirka 6 % av förarna visste inte hur många skol-
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skjutsförare det fanns och återstående 50 % arbetade hos entreprenörer med
mellan 5–19 anställda skolskjutsförare.

4.2 Hur går en skolskjutsresa till?
Fråga 5
En faktor som har betydelse för förståelsen av förarnas situation är hur många mil
skolskjuts förarna kör under en dag.

I tabell 5 presenteras hur långt förarna kör under en dag.

Tabell 5  Fördelning över förarens sammanlagda körsträcka under en dag.
Sammanlagd körsträcka under en dag Andel förare

%
0–4 mil 11
5–9 mil 22
10–14 mil 23
>15 mil 44
Totalt 100

301 förare besvarade frågan.

En majoritet av förarna (67 %) körde mer än 10 mil skolskjuts varje dag. Cirka
44 % körde 15 mil eller längre varje dag.

Fråga 15
När säkerhet vid skolskjutsning diskuteras är barnens exponering viktig. Expone-
ring kan mätas på olika sätt. Ett mått kan vara den tid som barnen vistas i skol-
skjutsen. Vi frågade därför föraren hur lång tid en vanlig skolskjutstur tar, från det
att man hämtar det första barnet till dess att man lämnar av det sista barnet. Resul-
taten presenteras i tabell 6.

Tabell 6  Körtiden vid en vanlig skolskjutstur till respektive hem från skolan.
Tid för skolskjutsen
minuter

Till skolan
%

Från skolan
%

0–9 1 1
10–19 11 10
20–29 19 20
30–39 18 21
40–49 18 22
50–59 11 10
60 min eller längre 19 14
Vet ej 2 2
Kör ej denna tur 1 1
Totalt 100 100

302 förare svarade på frågan om körtid till skolan och 293 förare svarade på frågan om körtid
hem från skolan.

Resorna till skolan respektive från skolan tog ungefär lika lång tid. Drygt 30 % av
förarna svarade att resorna tar mindre än 30 minuter. Detta innebär dock inte att
samtliga barn åker 30 minuter, utan det är endast de barn som kliver på först och
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lämnas av sist som färdas 30 minuter. Cirka 50 % av förarna svarade att skol-
skjutsresorna tar 30–59 minuter. Nästan 20 % av förarna svarade att skolskjuts-
turerna till skolan tar minst en timme, motsvarande siffra för resorna hem från
skolan var 14 %.

Fråga 22
För att en skolskjutsresa ska kunna gå säkert till är det viktigt att föraren inte
känner sig stressad. Vi frågade förarna om de anser att det är stressigt att köra
skolskjuts. Förarna fick markera sitt svar på en femgradig skala från "Nej, aldrig"
till "Ja, alltid". Svaren på frågan presenteras i tabell 7.

Tabell 7  Förarnas uppfattning om det är stressigt att köra skolskjuts.
%

Nej, aldrig 32
32
21
8

Ja, alltid 6
Totalt 100

297 förare svarade på frågan.

Det vanligaste var att föraren inte ansåg att det är stressigt att köra skolskjuts.
Cirka 6 % av förarna svarade dock att det alltid är stressigt att köra skolskjuts.

Fråga 23
Ett mått på i vilken utsträckning det är stressigt att köra skolskjuts är om det är
möjligt att hålla tidtabellerna. Vi frågade förarna vid hur många av 10 resor som
de ansåg att det går att hålla tidtabellen. Resultaten presenteras i tabell 8.

Tabell 8  Förarnas upplevelse av i hur många fall av 10 det går att hålla tid-
tabellerna.

%
Ingen resa 4
1–3 av 10 resor 6
4–6 av 10 resor 9
7–9 av 10 resor 45
Alla 10 resor 36
Totalt 100

297 förare svarade på denna fråga.

En majoritet av förarna anger att de vid de flesta resorna (minst 7 av 10 resor) kan
hålla tiderna (81 %). Cirka 10 % av förarna anger att de vid 3 resor eller färre, av
10 resor, kan hålla tiderna.

Fråga 24
Om det är så att det är svårt att hålla tiderna, vad beror då detta på? Förarna har
haft möjlighet att lämna flera svar på denna fråga. Vi har valt att rangordna
svaren, vilket innebär att det alternativ som fått flest svar har fått rangen 1, det
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alternativ som fått näst flest svar har fått rang 2 osv. I tabell 9 presenteras rangord-
ningen samt det viktade antal som ligger till grund för rangordningen.

Tabell 9  Förarnas upplevelse av orsaken till att det är svårt att hålla tiderna.
Orsak Rang Viktat antal
Väglaget 1 8464
Vägbeläggningen 2 3607
Trafiken, t.ex. köer 3 3557
Försenad start på turen 4 2185
För snäv turlista oavsett förhållanden 5 2416
Barnen stökiga 6 1441
Fordonet för stort i förhållande till vägens utseende 7 1011
Annat 8 659
Fordonets skick/underhåll 9 163

Väglaget var det som flest förare angav var orsaken till att de hade svårt att hålla
tiderna. Därefter kom vägbeläggningen (rang 2) och trafiken (rang 3).

4.3 Hur går det till när barnen stiger av skolskjutsen?
Fråga 7
Om vi avstår från att ta hänsyn till vilket fordon som föraren kör och ser det hela
ur ett generellt förarperspektiv så kan vi notera att 20 % av förarna stannar 1–4
gånger för att ta upp eller släppa av barn under en vanlig skolskjutstur. Cirka 20 %
stannar 5–9 gånger, ca 20 % stannar 10–14 gånger och 34 % stannar 15 gånger
eller fler. Cirka 5 % av förarna vet inte hur många gånger de stannar. Beroende på
vilket fordon som används vid skolskjutsningen varierar självfallet antalet gånger
som en förare stannar för att ta upp respektive släppa av barn. Resultaten visar
även att det inte är någon större skillnad i fördelningen av antal gånger som förare
stannar för att ta upp barn jämfört med fördelningen av hur många gånger föraren
stannar för att släppa av barn.

Fråga 8
Resultat från tidigare studier (Sörensen, Anund, Wretling, 2000) har visat att ett
av de mest riskfyllda momenten för ett barn under en skolskjutsresa är avstig-
ningen vid resan hem från skolan. En bidragande orsak till att detta är farligt kan
vara att barnen behöver korsa vägen för att ta sig hem. I tabell 10 presenteras hur
stor andel av förarna som släpper av barn på "fel sida" av vägen.
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Tabell 10  Andel förare som släpper av barn på "fel sida" av vägen, uppdelat för
hur många barn det gäller.
Antal barn %

0 48
1–2 22
3–4 10
5–6 6
7–8 6
9–10 2
10– 5

Totalt 100
302 förare besvarade frågan.

Mindre än hälften av dem (48 %) har angett att inget barn släpps av på fel sida av
vägen under en vanlig skolskjutstur. Drygt 30 % av förarna svarar att det är
mellan 1–4 barn som släpps av på fel sida av vägen. Knappt 20 % av förarna
svarar att det är 5 eller fler barn som släpps av på fel sida av vägen.

Fråga 9
De förare som släpper av något barn på fel sida av vägen ombads besvara hur ofta
de följer barnet över vägen. Svaren skulle markeras på en ograderad skala med 5
alternativ där "Aldrig" var markerad längst till vänster och "Alltid" längst till
höger. I tabell 11 presenteras resultaten.

Tabell 11  Fördelning av i vilken utsträckning förare följer barn över vägen då de
släpps av på "fel" sida.
Antal barn %
Aldrig 31

9
10
11

Alltid 39
Totalt 100

266 förare besvarade frågan.

Det kan noteras att även förare som vanligtvis inte släpper av barn på fel sida (se
tabell 10) har besvarat frågan.

I tabellen kan vi se att det är ca 39 % av förarna som alltid följer barnen över
vägen och att det är 31 % av förarna som aldrig följer barnen.

Fråga 10
Förare har olika sätt att låta barnen passera på egen hand över vägen. Det normala
vid resor med ordinarie linjetrafik är att passagerarna får passera över vägen efter
det att fordonet har lämnat hållplatsen. Hur det förhåller sig vid upphandlad skol-
skjuts beskrivs i tabell 12. Observera att denna fråga handlar om vid hur många
platser man låter barnen passera framför skolskjutsen. Det handlar således inte om
hur många barn som passerar.
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Tabell 12  Antal platser under en vanlig skolskjutstur som förare uppger att de
låter barnen passerar framför skolskjutsen dvs. innan den lämnar platsen.
Antal platser %
0 78
1–2 19
3–4 3
5–6 0
7–8 0
9–10 0
10– 0
Totalt 100

304 förare besvarade frågan.

Det vanligaste svaret är att man inte vid någon plats låter barn passera framför
bussen när de skall korsa vägen (78 %). Det var 22 % av förarna som vid minst en
hållplats lät barnen passera framför fordonet.

Fråga 11
Ett annat sätt för barnen att korsa vägen kan vara bakom fordonet, medan skol-
skjutsen fortfarande står kvar. I en studie av skolbussrelaterade olyckor med
personskada som följd från New South Wales (Cass et al, 1996) konstateras att
den vanligaste situationen när barn skadats eller dödats vid skolbussolyckor var
när de klivit av bussen och i synnerhet då de förflyttade sig bakom bussen. I tabell
13 presentas i vilken omfattning förarna har angett att barnen korsar vägen bakom
skolskjutsen, dvs. innan fordonet har åkt iväg.

Tabell 13  Antal platser under en vanlig skolskjutstur som förare uppger att de
låter barnen korsar vägen bakom skolskjutsen medan skolskjutsen står kvar.
Antal platser %
0 50
1–2 24
3–4 10
5–6 5
7–8 2
9–10 0
10– 9
Totalt 100

298 förare besvarade frågan.

Av förarna var det 50 % som svarade att det inte vid någon plats förekom att
barnen passerade bakom fordonet, medan fordonet fortfarande stod kvar vid håll-
platsen. Knappt 35 % av förarna sade att det hände vid 1–4 platser och ytterligare
nästan 16 % av förarna sade att de inträffade vid 5 platser eller fler.

Fråga 21
För att öka säkerheten i samband med av- och påstigning kan en lösning vara att,
liksom i USA, införa passeringsförbud av en stillastående skolskjuts. Vi frågade
förarna om de anser att det ska vara förbjudet enligt lag att köra om ett stillastå-
ende skolskjutsfordon. Det var 300 förare som besvarade frågan. Cirka 58 % av
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förarna ansåg att det borde finnas en sådan lag, medan cirka 26 % svarade att de
inte tyckte det. Cirka 15 % svarade att de inte vet.

Fråga 12 och 13
Ett moment som är riskfyllt är då skolskjutsen skall vändas vid en hållplats. Vi
frågade förarna om de behövde vända skolskjutsen vid någon på- eller avstig-
ningsplats. Drygt 80 % av förarna svarade att de behövde backa eller vända skol-
skjutsen. Vid påstigningen var det vanligast att man vände skolskjutsen efter det
att barnen klivit på (63 %). När skolskjutsen backades eller vändes i samband med
avstigningen var det vanligast att barnen släpptes av efter det att fordonet hade
vänts (84 %). Det var dock 16 procent av förarna som vid någon plats släppte av
barn innan fordonet vändes. Det var 27 förare som inte besvarade frågan om vänd-
ning vid påstigningsplats och 21 förare som inte besvarade frågan om vändning
vid avstigningsplats. Bortfallet kan bero på att detta inte är förare som vänder eller
backar fordonen.

4.4 Vem har ansvar för barnen?
Fråga 19
Vid tidigare studier (Anund, Sörensen, Wretling, 2000) har det framkommit miss-
tankar om att ansvarsfrågan är otydlig i flera av de moment som innefattas i skol-
skjutsresan. Vi har därför valt att fråga förarna vem de tror har ansvar för barnen
vid några moment under skolskjutsresan. I tabell 14a presenteras förarnas svar på
vem de tror har ansvar till skolan och i tabell 14b presenteras förarnas svar på
vem de tror har ansvaret hem från skolan. Eftersom förarna kunde markera fler
än en ansvarig, så presenteras resultaten i rangordning. Det innebär att det alterna-
tiv som flest förare har svarat har fått rangen 1 och det alternativ som det lägsta
antalet förare har svarat har fått rangen 7. Siffrorna i parentesen är det viktade
antal förare som har markerat detta alternativ.

Tabell 14a  Förarnas uppfattning om vem som har ansvar för barnen till skolan.
Värdena i tabellen är en rang.

Till skolan
Vem har ansvar? Väntan vid påstigning Påstigning Avstigning
Förälder 1 (6383) 5   (962) 5  (456)
Förare 4 (1459) 1 (8509) 1 (8590)
Taxi-/bussföretag 5  (660) 2  (3554) 2 (3422)
Skola 3 (2941) 4 (1515) 3 (2479)
Kommun 2 (3472) 3 (1837) 4 (2146)
Annan 7     (61) 7     (41) 7     (55)
Vet ej 6  (555) 6   (222) 6    (181)

När det gäller ansvar vid påstigningen, så var föräldrarna det svar som flest förare
angav. Det var dock inget entydigt svar. Många förare har också svarat kom-
munen och en del har svarat skolan. När det gäller ansvaret vid själva påstig-
ningen av bussen var föraren det svar som flest angav, men svaren var inte heller
här entydiga. Det fanns också en hel del förare som svarade taxi-/bussföretagen.
När det gäller ansvaret vid avstigningen var förare det svar som flest angav, men
det fanns en hel del förare som ansåg att det var taxi-/bussbolaget, skolan eller
kommunens ansvar.
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Tabell 14b  Förarnas uppfattning om av vem som har ansvar för barnen från
skolan. Värdena i tabellen är en rang.

Från skolan
Vem har ansvar? Väntan vid påstigning Påstigning Avstigning
Förälder 5  (239) 5  (223) 5  (839)
Förare 3 (1278) 1 (8433) 1 (8594)
Taxi-/bussföretag 4  (618) 2 (3391) 2 (3356)
Skola 1 (8324) 3 (3101) 4 (1570)
Kommun 2 (3743) 4 (1733) 3 (1590)
Annan 0 7     (14) 7     (41)
Vet ej 6  (207) 6  (167) 6   (209)

När det gäller vem som har ansvar, när barnen väntar på skolskjutsten vid hem-
resan, så var det vanligaste svaret att förarna trodde att det är skolan som har an-
svaret, det näst vanligaste svaret var att man ansåg att det var kommunen som
hade ansvar. Själva påstigningen var däremot något som de flesta svarade att de
trodde var förarens ansvar. Flest förare svarade att de trodde att ansvaret för
barnen vid avstigningen i samband med hemresan var deras, men det fanns även
en del som trodde att det var taxi-/bussbolagets ansvar, det tredje och fjärde
vanligaste var att förarna trodde att det var kommunens eller skolans ansvar. Det
femte vanligaste svaret var att det var föräldrarnas ansvar.

4.5 Har förarna möjlighet att påverka?
Fråga 20
För att erhålla en maximal säkerhet vid skolskjutsning är det viktigt att beakta de
synpunkter som framförs av förarna. Vi frågade förarna om de ansåg att de kunde
påverka upprättandet av turlistan/-listorna, kriterierna för vilka barn som ska få
skolskjuts, val av hållplatser samt val av vändplats. I figur 1 presenteras förarnas
svar avseende deras möjligheten att vara med och påverka.
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Figur 1  Förarnas möjlighet att påverka olika aspekter vid skolskjutsning.

Antalet svar på frågorna varierade. Frågan om upprättande av turlista besvarades
av 291 förare. Frågan om kriterier besvarades av 285 förare. Frågan om val av
hållplatser besvarades av 294 förare och frågan om val av vändplats besvarades av
294 förare.

Knappt 8 % av förarna upplevde att de har möjlighet att påverka val av håll-
platser och val av vändplats. Drygt 60 % av förarna svarade att de kunde påverka
upprättandet av turlista, medan knappt 10 % svarade att de kunde påverka
kriterierna för vilka barn som ska ha rätt till skolskjuts.

4.6 Utrustning i fordonet man körde under höstterminen
2000

Fråga 16
När kommunerna upphandlar skolskjuts är det i dag inte ovanligt att man pratar
om att upphandlingen skall vara ”kvalitetssäkrad”. I princip innebär detta att upp-
handlaren, dvs. kommunen, ställer en mängd kvalitetskrav på de entreprenörer
som de ska skriva kontrakt med. Det är av intresse att ta del av vilken praktisk
genomslagskraft som diskussionerna om kvalitetssäkringen hittills har haft. Vi har
bett förarna att markera vilken typ av utrustning som finns i de fordon som de har
använt vid skolskjutsning. I tabell 15 presenteras resultaten. Den utrustning som
har fått flest svar har rangen 1 och den som fått minst antal svar har rangen 8. I
parentesen anges antalet viktade svar.
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Tabell 15  Antal förare som kör skolskjutsfordonen. Värdena i tabellen är rang-
ordningen samt inom parentesen ett viktat antal förare.

Förare av
stor buss

Förare av
liten buss

Förare av stor
personbil

Förare av
liten

personbil
Alkolås 8  (233) 8     (14) 8     (17) 8       (9)
Vinterdäck med dubb 5 (2160) 4  (2271) 3  (1339) 4  (1890)
Vinterdäck utan dubb 4  (4101) 6  (1046) 7    (335) 7    (195)
Bälte på alla platser 6 (1549) 5  (2167) 1  (1555) 2  (2015)
Barnsäkra lås 7  (1240) 7     (942) 5  (1022) 3  (1933)
Förbandsutrustning 3  (6124) 2   (3150) 4 (1156) 5  (1812)
Telefon 2  (6231) 3   (3137) 2 (1543) 1  (2076)
Brandsläckare 1  (6269) 1  (3201) 6   (673) 6   (440)

När tabellen tolkas är det viktigt att komma ihåg att antalen speglar hur många
förare som kör fordon utrustade med olika säkerhetshöjande effekter. Vi kan
alltså inte uttala oss om hur många av de som kör skolskjuts som har alkolås i for-
donet. Däremot kan vi uttala oss om hur många förare som kör t.ex. stor buss ut-
rustad med alkolås. Den vanligaste utrustning i bussarna, oavsett storlek, var
brandsläckare, telefon och förbandsutrustning. Alkolås var mycket ovanligt, detta
oavsett vilken fordonstyp de körde. Att ha bälten på samtliga platser i en personbil
är ett lagkrav, men det visade sig att det var mindre vanligt med förare som körde
bussar, oavsett storlek, där det fanns bälten på samtliga platser. Bälte i stor buss
erhöll rang 6 medan det erhöll rang 5 i små bussar. Det var alltså något vanligare
med förare som körde små bussar utrustade med bälten på samtliga platser än det
var med förare som körde stora bussar utrustade med bälten på samtliga platser.
Barnsäkra lås är något man kan önska, framförallt på de mindre fordonen. Förare
som körde fordon med barnsäkra lås var mindre vanligt ju större fordon man
körde. Barnsäkra lås i mindre personbilar erhöll rangen 3.

4.7 Ordning ombord
Det ställs stora krav på en förare av skolskjuts. De förare som kör personbilar har
en fördel av att det är ett färre antal barn i fordonet och att samtliga ska sitta
bältade. Det är dock mindre vanligt att skolskjutsning sker med personbilar. De
förare som kör bussar kör under helt andra förhållanden. De ska köra bussen på ett
säkert sätt, de ska göra en mängd trafiksäkerhetsavvägningar under resans gång,
framför allt i samband med att man ska stanna för att hämta upp eller släppa av
barn. Dessutom ska de klara av att ha kontroll över att alla barn sitter stilla på sina
platser och att barnen, i de fall det finns säkerhetsbälte i bussen, använder dessa.

Fråga 28
För att få en uppfattning om bland annat förarens arbetsvillkor frågade vi förarna
om barnen sitter stilla under färden. Förarna fick markera på en femgradig skala
från Nej, aldrig till Ja, alltid. Resultaten presenteras i figur 2.
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Figur 2  Fördelningen av i vilken utsträckning alla barn sitter stilla under färd
enligt förarens uppfattning, oavsett fordonstyp.

Det var 305 förare som svarade på frågan. Mer än hälften av förarna anger att
barnen alltid eller nästan alltid sitter stilla under färd. Knappt 25 % av förarna
svarade att barnen aldrig eller nästan aldrig satt stilla. Dessa resultat omfattar,
såväl de förare som kör personbil, som de som kör buss. Då lagstiftningen varierar
beroende på fordonstyp har vi i figur 3 valt att särskilja svaren beroende på vilken
typ av fordon förarna vanligtvis kör.
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Figur 3  Andel förare som svarar att alla barnen sitter stilla under färd, uppdelat
på fordonstyp.
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Förare av stor buss svarar i större utsträckning att barnen inte sitter stilla, jämfört
med förare av liten buss. Bland de svarande förarna av stor buss var det ca 30 %
som svarade negativt på att barnen sitter stilla när de åker skolskjuts. Ju mindre
fordonet var desto vanligare var det att förarna svarade "ja, alltid” men även i de
små personbilarna fanns det förare som inte svarade att alla barnen sitter stilla
under färden.

4.8 Bälten och användning av dessa
Fråga 31
Att kräva bälten på samtliga platser i skolskjutsfordon är en åtgärd som dels
minskar skaderisken om en olycka inträffar dels innebär att barnen i större ut-
sträckning sitter stilla under färden. Vi frågade förarna vid hur många av 10 resor
som det finns bälte på alla passagerarplatser. Resultaten som presenteras i figur 4
visar andel förare som svarat de olika alternativen. Det var 304 förare som svarade
på frågan.
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Figur 4  Hur många resor av 10 resor finns bälten på samtliga platser i fordonet.

Av figuren kan vi se att 33 % av förarna har svarat att det inte vid någon resa
fanns bälten på samliga passagerarplatser. Det var 50 % av förarna som svarade
att det fanns bälten på samtliga passagerarplatser, vid alla resorna.

Vi har tidigare visat att ca 73 % av förarna vanligtvis kör någon form av buss
vid skolskjutsning. Dessa fordon är speciellt intressanta när det gäller i vilken ut-
sträckning det finns bälten på samtliga passagerarplatser, därför särredovisar vi
svaren från de förare som har angett att de vanligtvis kör stor respektive liten buss
i figurerna 5 och 6.
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Figur 5  Vid hur många av 10 resor finns det bälten på samtliga platser i de stora
bussarna, enligt förare som vanligtvis kör stor buss?

Cirka 54 % av de förare som vanligtvis kör stor buss svarar att det vid ingen resa
finns bälten på samtliga passagerarplatser. Var fjärde förare (24 %) som vanligt-
vis kör stor buss uppger att det alltid finns bälten på samtliga passagerar platser i
de fordon de kör.

Om vi på samma vis studerar i vilken utsträckning förare som vanligtvis kör
små bussar upplever att det finns bälten på samtliga platser ser resultatet ut enligt
figur 6.
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Figur 6  Vid hur många resor av 10 resor finns det bälten på samtliga platser i
den lilla bussen, enligt de förare som vanligtvis kör små bussar.

Drygt 60 % av förarna som vanligtvis kör en liten buss svarar att det finns bälten
på samtliga passagerarplatser vid alla resor. Ungefär var femte förare av liten buss
svarar att det inte vid någon resa finns bälten på samtliga platser.

Fråga 32
Det räcker inte med att det finns bälten på alla platser för att det ska vara säkert,
det krävs också att barnen använder bältena. I figur 7 presenteras förarnas svar på
frågan om barnen brukar använda de bälten som finns. Det var 274 förare som
svarade på denna fråga. En orsak till bortfallet på frågan kan vara att de förare
som aldrig kör fordon utrustade med bälten har hoppat över frågan.
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Figur 7  Förarnas åsikt om i vilken utsträckning barnen använder de bälten som
finns i skolskjutsfordonen.

Mindre än hälften av förarna (46 %) svarade att barnen alltid använder bältet.
Cirka var femte förare svarade att barnen aldrig eller nästan aldrig använder de
bälten som finns.

Fråga 33
I förordningen om skolskjutsning (1970:340) §6 står följande om bälten:

Den som färdas i en personbil eller lätt lastbil som används vid skolskjutsning
skall använda bilbälte. Den som färdas i en buss som används vid skolskjutsning
och sitter på en sådan sittplats som är utrustad med bilbälte skall använda bältet.

I trafikförordningen (1998:1276) kan läsas att det är föraren som ansvarar för att
barnen (de som är yngre än 15 år) använder de bälten som eventuellt finns i skol-
skjutsen. Lagen innebär i princip att föraren är skyldig att uppmana barnen att
sätta på sig bälte om det finns bälte på den plats barnet sitter.

Med anledning av vad lagen säger frågade vi förarna om de brukar uppmana
barnen att använda bälte. I figur 8 presenteras förarnas svar.
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Figur 8  Fördelning över hur ofta förare uppmanar barnen att sätta på sig säker-
hetsbältet. (Det var 275 förare som svarade på frågan).

Bortfallet på frågan kan bero på att de förare som aldrig kör fordon med bälten har
avstått från att svara på frågan. Det vanligaste svaret var att föraren alltid upp-
manade barnen att använda bältet (67 %). Cirka 7 % svarade att de aldrig eller
nästan aldrig uppmanade barnen att använda bältet.

Fråga 29
Även om det inte finns bälten på samtliga passagerarplatser så kan det ändå vara
så att det finns bälte på förarplatsen. I figur 9 presenteras en fördelning av vid hur
många resor av 10 som det finns bälte på förarplatsen. Det var 305 förare som
svarade på frågan.
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Figur 9  Förarnas uppgift om av hur ofta (av 10 resor) det finns bälte på förar-
platsen.

Drygt hälften av förarna (54 %) svarade att det alltid finns bälte på förarplatsen.
Knappt var fjärde förare (24 %) svarade att det aldrig finns bälte på förarplatsen.
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I personbilar ska det finnas bälte på förarplatsen, om fordonen används för skol-
skjutsning. Däremot är det inget krav när det gäller de bussar som används till
skolskjuts. I figur 10 har vi valt att redovisa hur många av 10 resor som det finns
bälte på förarplatsen i de små respektive stora bussarna.
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Figur 10  Förarnas uppgifter om hur ofta (av 10 resor) det finns bälte på förar-
platsen, uppdelat för små och stora bussar.

Knappt 80 % av förarna av liten buss svarade att det fanns bälten på förarplatsen
vid alla av 10 resor. Detta var betydligt fler jämfört med (27 %) förare av stor
buss. Analogt var det också fler förare i den stora bussen som svarade att det inte
vid någon resa av 10 finns bälten på förarplatsen(40 %) jämfört med förare av
liten buss (3 %).

Fråga 30
Det är inte tillräckligt att det finns bälte på förarplatsen, föraren måste dessutom
använda det. Förutom att det är ett lagkrav och en självklarhet när det gäller säker-
hetseffekten är det viktigt att förarna föregår med gott exempel. Vi frågade förarna
i vilken utsträckning de använder bältet när det finns. Cirka 70 % av förarna
svarade att de alltid använder bältet. Cirka 11 % av förarna svarade att de aldrig
använder bältet. Det var 290 förare som svarade på frågan.

4.9 Utbildning
Fråga 17
En skolskjutsförare har, som vi redan nämnt, många uppgifter att klara av under
resans gång. Förutom att köra fordonet skall han/hon ha god uppsikt på barnen,
göra trafiksäkerhetsavvägningar, hålla uppsikt på medtrafikanter osv. För att klara
av uppgifterna behöver föraren utbildning bland annat i trafiksäkerhetsrelaterade
frågeställningar, pedagogik och första hjälpen. Sammanlagt var det 52 % av
förarna som inte hade deltagit i någon utbildning, De förare som i lägst grad hade
deltagit var de som körde liten personbil (23 %). De förare som i störst utsträck-
ning hade deltagit i utbildning var förare av stor buss (60 %).

Totalt sett var det 56 % av förarna som sade att de skulle vilja deltaga i utbild-
ning. Det kan noteras att det finns en skillnad beträffande i vilken utsträckning
förarna vill ha utbildning som till viss del berodde på om man har deltagit eller
inte i utbildning. Av de förare som inte hade deltagit i utbildning var det ca 63 %
som skulle vilja deltaga, medan det bland de som deltagit endast var 37 % som
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skulle vilja deltaga. Cirka 38 % av förarna har inte deltagit och vill inte heller del-
taga i utbildning.

I tabell 16 presenteras vad förarna dels har deltagit i för utbildning dels vad de
önskar delta i för utbildning. Förarna kunde ange 6 olika utbildningsalternativ.
Dessa var följande:

• utrymning/brandsläckning
• säker på-/avstigning
• säkra hållplatser
• säkerhet under resan
• hur man får en god relation till barnen?
• annan utbildning

Värdena i tabell 16 baseras på en rangordning, där det alternativ som flest förare
svarat har erhållit rangen 1 och det minst vanliga svaret har erhållit rangen 6.

Tabell 16  Rangordning av vad förare har fått respektive önskat utbildning i.
Värden i tabellen är en rangordning.
Innehåll i utbildningen Har deltagit Vill deltaga
Utrymning/brandsläckning 1 4
Säker på-/avstigning 3 2
Säkra hållplatser 5 1
Säkerhet under resan 2 3
Hur man får en god relation till barnen 4 5
Annan utbildning 6 6

Det flest förare angett att de har fått utbildning i är utrymning/brandsläckning. Det
som flest förare svarat att de önskar utbildning i är säkra hållplatser och säker
på-/avstigning. Självklart kan det vara så att de förare som redan fått utbildning i
t.ex. utrymning anser att de inte behöver få det igen.

Av resultaten att döma finns det ingen anledning att tro att det finns en skillnad
i vad män och kvinnor har deltagit i för utbildningar.

I tabell 17 presenteras i vilken utsträckning förarna har deltagit i någon form av
utbildning uppdelat efter vilken typ av fordon de vanligtvis kör. Värdena i
tabellen är procentandelar. Tabellen läses kolumnvis. Det innebär således att
procenttalet i en enskild cell skall relateras till de förare som har kört aktuell
fordonstyp och dessutom deltagit i någon form av utbildning.
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Tabell 17  Andel förare som deltagit i respektive utbildning, uppdelat efter
fordonstyp. Värdena i tabellen är procentandelar.

Förare av
stor buss

%

Förare av
liten buss

%

Förare av
stor

personbil
%

Förare av
liten

personbil
%

Utrymning/brandsläckning 42 30 27 21
Säker på-/avstigning 11 18 20 21
Säkra hållplatser 9 12 19 17
Säkerhet under resan 17 19 21 21
Att få god relation till barnen 14 9 8 14
Annan utbildning 8 12 4 7

Det som genomgående störst andel av de utbildade förarna har svarat är att de fått
utbildning i utrymning/brandsläckning (42 % bland de utbildade som kör stor
buss, respektive 30 % bland de som kör liten buss, 27 % bland de som kör stor
personbil och 21 % bland de som kör liten personbil). Andelen ökar ju större
fordon förarna kör. Det som minst antal förare svarat att de fått utbildning i var
hur man får en god relation till barnen. Detta gällde för samtliga fordonstyper,
utom för stor buss. Där var det minst vanliga innehållet i utbildningen en säker på-
/avstigning (11 %).

Vill förarna ha utbildning? Nja, det visar sig att ca 49 % av förarna vill ha ut-
bildning. Förarna fick markera vad de ville ha utbildning i. Alternativen som
fanns att välja mellan var följande:

• utrymning/brandsläckning
• säker på-/avstigning
• säkra hållplatser
• säkerhet under resan
• hur man får en god relation till barnen
• annan utbildning

Det fanns inga skillnader i vad förare av olika fordonstyper svarat att de önskade
sig utbildning i. Överlag var önskemålen jämt fördelade över de utbildnings-
alternativ som vi i förväg hade beskrivit. Det kan dock noteras att det alternativ
som fick minst antal svar var utbildning i hur man får en god relation till barnen.
Generellt sett var de vanligaste svarsalternativen att man ville ha utbildning i
säker på-/avstigning, säkra hållplatser och utrymning/brandsläckning.

Det kan vara av stort värde att förarna har erhållit utbildning, men avgörande är
om de själva upplever att de har haft nytta av utbildningen. Vi bad de förare som
erhållit utbildning att ta ställning till om de upplever att de har haft nytta av ut-
bildningen. Förarna ombads att på en 5-gradig skala ange om de har haft "Mycket
nytta" =5 till "Mycket liten nytta" =1 av utbildningen.

Brandsläckning/utrymning
Drygt 30 % av förarna som erhållit utbildning i brandsläckning/utrymning upp-
levde att de haft mycket nytta/nytta av utbildningen. Ungefär 46 % av förarna som
hade erhållit utbildning i brandsläckning/utrymning svarade att de upplevde att de
haft ”Mycket liten nytta” eller ”liten nytta” av utbildningen.
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Säker på-/avstigning
Drygt 20 % upplevde att de hade haft mycket liten eller liten nytta av utbild-
ningen. Majoriteten av de förare som erhållit utbildning i säker på-/avstigning
upplevde att de haft mycket nytta eller nytta av utbildningen.

Säkra hållplatser
Knappt 30 % upplevde att de hade haft mycket liten eller liten nytta av utbild-
ningen. Majoriteten av de förare som erhållit utbildning i säkra hållplatser upp-
levde att de haft mycket nytta eller nytta av utbildningen.

Säkerhet under resan
Drygt 20 % upplevde att de hade haft mycket liten eller liten nytta av utbild-
ningen. Majoriteten av de förare som erhållit utbildning i säkerhet under resan
upplevde att de haft mycket nytta eller nytta av utbildningen.

Hur man får en god relation till barnen
Majoriteten av de förare som erhållit utbildning i säkerhet under resan upplevde
att de haft mycket nytta eller nytta av utbildningen (61 %). Knappt 20 % upplevde
att de hade haft mycket liten eller liten nytta av utbildningen.

Annan utbildning
Majoriteten av de som har deltagit i denna utbildning har varit mycket nöjda eller
nöjda (78 %). När det gäller annan utbildning så har 8 % förare deltagit i sådan.
Vad denna utbildning innehöll kan vi tyvärr inte svara på.

4.10 Rapporteras olyckor och incidenter?
Fråga 25
För att kunna förbättra säkerheten och tryggheten i samband med skolskjutsning
är förutsättning dels att de incidenter och olyckor som sker rapporteras dels att åt-
gärder vidtas. I tidigare studier (Anund, Sörensen och Wretling 2000) har det
framkommit indikationer på att detta är ovanligt. Vi har vidare noterat i en studie
riktad till alla Sveriges kommuner (Wretling et al, 2001) att det är mindre vanligt
att kommunerna har ett system för att hantera inkommande rapporter om
inträffade incidenter och olyckor. Vi frågade förarna hur många gånger under
förgående termin (ht 2000) de rapporterade om olyckor/incidenter. Drygt 80 % av
förarna svarade att de inte hade rapporterat någon olycka/incident. Cirka 13 %
hade rapporterat 1–2 olyckor och 3 % hade rapporterat 3–6 olyckor. Knappt 1 %
svarade att de inte visste. I figur 11 redovisas andel förare som har angett att de
har rapporterat någon olycka/incident. I figuren har hänsyn tagits till vem man
rapporterar till.
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Figur 11  Fördelning över antal rapporter som förare lämnat till olika instanser.
(Entreprenören n=297, kommun n=277, Skolan n=282, Polisen n=280, Annan
n=245).

Det vanligaste svaret var att man inte hade rapporterat någon olycka/incident
överhuvudtaget. Av de som rapporterat, var det vanligaste svaret 1–2 gånger och
förarna hade då vanligtvis rapporterat till entreprenören eller skolan.

Fråga 26
Hur skickar man rapporten? Det varierar beroende på vem man rapporterar till.
När förarna rapporterar till entreprenörerna så gjorde de flesta det muntligen. Det
näst vanligast var via telefon och därefter kom blankett.

Bland de förare som rapporterat till skolan så var det vanligaste svaret att de
rapporterat muntligt, det andra vanligaste svaret var att de rapporterat via telefon.
Bland de förare som rapporterat till kommunen var det vanligaste svaret att de
rapporterat via telefon, det näst vanligaste var att de rapporterat muntligt. Bland
de förare som rapporterat till polisen var det vanligaste svaret att de rapporterat
via telefon, näst vanligast var muntligt.
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5 Diskussion
Enkäten var riktad till förare som arbetar hos entreprenörer som har kontrakt med
kommuner för att utföra skolskjuts. Detta innebär att de resultat som har presen-
terats gäller endast förare av upphandlad skolskjuts. Därmed ingår inte förare som
kör linjetrafik. Vi kan inte säga att resultaten skulle varit de samma om vi riktat
enkäten till förare av linjetrafik. De barn som åker med ordinarie linjetrafik för-
väntas klara av de krav som ställs på en vuxen passagerare, t.ex. att stå under
resan. Det finns inte samma krav på utmärkningen av fordonen, vilket medför att
medtrafikanter inte har den extra vaksamhet som är nödvändig när det finns barn
på och i anslutning till vägen. Vidare kan man anta att rutiner för avstigning är an-
passade för vuxna resenärer. Det kan t.ex. vara svårt för en förare att hinna stanna
för att följa barn över vägen.

Hur en resa till skolan med skolskjutsen går till är i högsta grad beroende på
vem som kör. Förarna själva anger att det är de som har ansvar för barnen vid
såväl påstigning som avstigning oavsett om barnen reser till eller från skolan.
Självklart har de även ansvar för barnen under färden i bussen. Kraven på förarna
är således stora. De ska klara av att köra skolskjutsen, som vanligtvis är en stor
buss med fler än 22 platser. Vidare ska de klara av att se till att alla barn som ska
till skolan kommer med och att påstigningen sker på ett säkert sätt. Säkerhet i
detta sammanhang beror på många faktorer, däribland barnets beteende och på
medtrafikanternas beteende och omgivande förutsättningar.

Om det finns bälten i bussen är det förarens ansvar att uppmana barnen att an-
vända dessa. Cirka 50 % av alla förarna svarar att de fordon som de kör alltid har
bälten på samtliga platser. Det är dock mer än 70 % av förarna som kör stora
bussar som svarat att det vid högst 5 av 10 resor finns bälten på samtliga plaster.
Till det kan vi då lägga att det är endast hälften av alla förare som upplever att
barnen alltid använder bälten om sådana finns.

I personbilar är det ett lagkrav att alla bälten som finns i fordonet skall an-
vändas. Detta gör att om vi studerar barnens användning av bälten i buss, stor som
liten, så är det ännu färre barn som använder befintliga bälten.

Glädjande är att majoriteten av förarna svarar att de alltid uppmanar barnen att
använda bältena. När det gäller bälten på förarplatsen svarar 54 % av förarna att
det alltid finns bälte på förarplatsen. Det är dock mindre vanligt bland de som kör
stor buss (27 %). Det är cirka 70 % av förarna som svarar att de alltid använder
bältet. Om lagen efterlevdes borde denna siffra vara 100 %.

Förutom att det är ett säkerhetsproblem att barnen inte är bältade, utifall en
olycka skulle inträffa, så bidrar obältning till en större möjlighet för barnen att
röra sig fritt i fordonen. Det kan noteras att det är vanligare att förare av stor buss
svarar att barnen inte sitter stilla (30 %) jämfört med t.ex. förare av liten buss
(20 %). Det är inte svårt att se det omöjliga i att förena uppgifterna att köra for-
donet och samtidigt ha kontroll över vad barnen gör. Detta kräver verkligen förare
med stor kapacitet. Vad vi har erfarit finns det i dagsläget inga generella urvals-
förfaranden för att finna dessa extra kompetenta förare.

Förarna av skolskjuts kör många mil varje dag – cirka två av tre kör mer än
10 mil/dag. Skolskjutsturernas längd varierar. Drygt 30 % av förarna kör turer
som är kortare än 30 minuter, medan 20 % svarar att en resa vanligtvis tar mer än
en timme. Ungefär hälften av förarna svara att resorna tar mellan 30–59 minuter.

Majoriteten av förarna upplever dock inte att det är stressigt att köra skolskjuts
(64 %). Det som förare i första hand uppger som orsak till att de kan ha svårt att
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hålla tidtabellerna är väglaget och i andra hand är det att vägbeläggningen varit
dålig. I samband med diskussioner med förare i så kallade fokusgrupp (Anund,
Sörensen och Wretling, 2000) framkom att förarna i hög grad efterfrågade ett
större ansvarstagande från väghållaren. Detta gällde såväl drift som underhåll. De
vägar som skolskjutsarna trafikerar är ofta mindre vägar. Det är heller inte helt
ovanligt att det är fråga om grusvägar eller mindre belagda vägar.

Ytterligare ett sätt att garantera barnen en säker färd kan vara att vintertid ut-
rusta fordonen med vinterdäck. Även om studier (G Öberg et al. 2001) har visat
på små trafiksäkerhetseffekter av krav på vinterdäck på tunga fordon så finns det
anledning att tro att man för skolskjutsfordon kan förväntas erhålla en större nytta
av vinterdäck än genomsnittlig tung trafik.

Ett av de moment som är mest riskfyllt vid skolskjutsning är då barnen ska
kliva av fordonet vid hemresan och sedan gå hem. Det kan vara svårt för ett barn
att veta vilka regler som gäller vid varje tillfälle? Att olika regler tillämpas bero-
ende på vem som kör fordonet är i sig en risk för barnen. Hur ska de veta vad som
gäller? I detta sammanhang kan det dessutom vara värt att notera att de barn som
vid vissa resor åker med ordinarie linjetrafik men vid andra resor åker med upp-
handlad skolskjuts kan hamna i situationer med motstridiga regler. Här har ut-
bildningen av förare en viktig roll att fylla.

Ett annat riskfyllt moment är när skolskjutsen skall vändas. Många förare
backar eller vänder skolskjutsen. Även här tillämpar förarna olika regler. För att
vända skolskjutsen på ett säkert sätt behöver riskmomenten tydliggöras och bli
kända för förarna och barnen. Vid arbetet med fokusgrupperna berättade ett barn
om en händelse när hon nära nog hade blivit överbackad av ett vändande skol-
skjutsfordon. En fråga man kan ställa sig är varför det inte är obligatoriskt att
utrusta samtliga skolskjutsfordon med backsignal. Det finns även annan teknisk
utrustning som är möjlig att använda för att hjälpa förarna att hålla uppsikt bakåt,
t.ex. videokamera riktad bakåt.

Med anledning av den mängd olika riskfyllda moment som ingår i skolskjuts-
resan och de olika trafiksäkerhetsavvägningar som förarna ställs inför rekommen-
deras att en handbok för skolskjutsförare tas fram. Denna skulle användas i fält,
som en uppslagsbok. Bokens innehåll skulle förslagsvis vara inriktad mot rekom-
mendationer och hur man säkrast t.ex. låter barnen passera vägen. En handbok
skulle dels underlätta för föraren, men även minimera antalet olika regler som
barnen ställs inför och därmed öka säkerheten och tryggheten för barnen.

Ett annat sätt att underlätta för föraren är att se till att de får utbildning. Utbild-
ningen kan beröra flera olika områden. Det förarna själva önskade utbildning i var
säkra hållplatser, säker på-/avstigning samt säkerhet under resan. Detta kan tolkas
som att det är inom dessa områden som förarna idag upplever säkerhetsbrister och
där de önskar en bättre kunskap för att kunna garantera barnens säkerhet och
trygghet under resan till och från skolan.

För att höja säkerheten och tryggheten vid skolskjutsning så finns det en mängd
olika säkerhetshöjande utrustningar som kan vara önskvärda. Vi har redan nämnt
bälten, backsignal, vinterdäck och videokameror. Vid diskussionerna i fokusgrupp
framkom att flera förare i gruppen kände oro för barnens säkerhet i samband med
att barnen skulle stiga av skolskjuten vid hemmet. De hållplatser som används vid
avstigningen är inte hållplatser i vanlig bemärkelse. I bästa fall sker avstigningen
på en plats med god sikt, men risken är överhängande att hållplatsen saknar t.ex.
hållplatsficka och skylt. Det finns all anledning att diskutera i vilken utsträckning
det är rimligt att låta barn kliva av fordon utmed vägar som t.ex. kan vara 6 meter
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breda och ha en hastighetsbegränsning på 70 km/h. Det finns två aspekter som de
flesta kan enas om, den ena är att barn inte är förutsägbara och den andra är att
barn som blir överkörda av ett fordon som kör i en hastighet av 70 km/h i timmen
med största sannolikhet omkommer. Förarens ansvar när det gäller att välja av-
stigningsplatser, vändplatser bör vara avgörande. Kostnaden för en förlängd skol-
skjutstur för att släppa av barn säkert är försumbar för samhället jämfört med
kostnaden för ett dödat barn.

För att kunna förbättra säkerheten och tryggheten i samband med skolskjuts-
ning är ett viktigt redskap att de incidenter och olyckor som sker rapporteras.
Drygt 80 % av förarna har svarat att de inte har rapporterat någon incident/olycka.
Detta kan inte tolkas som att det inte funnit något att rapportera, utan snarare att
det inte finns något system för rapporteringen. Inställningen bör vara att det är
mer ”fel” att inte rapportera något som inträffat än det är att något inträffar. Majo-
riteten av de förare som har rapporterat har gjort detta muntligt till entreprenören.
Risken finns att denna typ av rapportering inte når fram till de som har ansvar för
att åtgärda orsaken till incidenten.

Kommunen borde i samband med upphandling säkerställa en rapportering av
incidenter och olyckor, samt klargöra hur de dessa rapporter skall tas om hand och
åtgärdas.
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Kommuner indelade i NUTS-områden
Kod Kommun Totalt Män Kvinnor

00 Riket 8 861 426 4 380 118 4 481 308

NUTS 1
01 Stockholms län 1 803 377 881 055 922 322

0127 Botkyrka 72 153 36 025 36 128
0162 Danderyd 29 636 14 284 15 352
0125 Ekerö 21 943 10 915 11 028
0136 Haninge 68 610 34 269 34 341
0126 Huddinge 82 870 41 073 41 797
0123 Järfälla 60 188 29 829 30 359
0186 Lidingö 40 630 19 351 21 279
0182 Nacka 73 976 36 219 37 757
0188 Norrtälje 52 103 26 140 25 963
0140 Nykvarn 7 876 4 002 3 874
0192 Nynäshamn 23 408 11 775 11 633
0128 Salem 13 474 6 600 6 874
0191 Sigtuna 34 766 17 352 17 414
0163 Sollentuna 57 610 28 395 29 215
0184 Solna 55 988 26 858 29 130
0180 Stockholm 743 703 356 604 387 099
0183 Sundbyberg 33 387 16 238 17 149
0181 Södertälje 76 624 38 264 38 360
0138 Tyresö 38 580 19 151 19 429
0160 Täby 60 300 29 778 30 522
0139 Upplands-Bro 20 728 10 373 10 355
0114 Upplands-Väsby 37 116 18 443 18 673
0115 Vallentuna 24 640 12 287 12 353
0187 Vaxholm 8 888 4 377 4 511
0120 Värmdö 30 319 15 394 14 925
0117 Österåker 33 861 17 059 16 802
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NUTS 2
03 Uppsala län 292 415 143 957 148 458

0381 Enköping 36 195 18 057 18 138
0305 Håbo 17 287 8 863 8 424
0360 Tierp 19 803 9 919 9 884
0380 Uppsala 188 478 91 600 96 878
0319 Älvkarleby 8 972 4 497 4 475
0382 Östhammar 21 680 11 021 10 659

04 Södermanlands län 255 890 126 685 129 205

0484 Eskilstuna 88 138 43 482 44 656
0482 Flen 16 726 8 382 8 344
0461 Gnesta 9 743 4 869 4 874
0483 Katrineholm 32 527 15 982 16 545
0480 Nyköping 49 070 24 142 24 928
0481 Oxelösund 10 973 5 550 5 423
0486 Strängnäs 29 271 14 491 14 780
0488 Trosa 10 107 5 096 5 011
0428 Vingåker 9 335 4 691 4 644

05 Östergötlands län 411 320 205 077 206 243

0560 Boxholm 5 411 2 783 2 628
0562 Finspång 21 678 10 995 10 683
0513 Kinda 10 105 5 078 5 027
0580 Linköping 132 500 66 412 66 088
0586 Mjölby 25 286 12 579 12 707
0583 Motala 42 181 21 071 21 110
0581 Norrköping 122 212 60 089 62 123
0582 Söderköping 13 968 6 991 6 977
0584 Vadstena 7 662 3 740 3 922
0563 Valdemarsvik 8 383 4 271 4 112
0512 Ydre 4 152 2 150 2 002
0561 Åtvidaberg 12 055 6 058 5 997
0509 Ödeshög 5 727 2 860 2 867

18 Örebro län 273 822 134 954 138 868

1882 Askersund 11 621 5 814 5 807
1862 Degerfors 10 746 5 512 5 234
1861 Hallsberg 15 775 7 938 7 837
1863 Hällefors 8 095 4 052 4 043
1883 Karlskoga 31 530 15 566 15 964
1881 Kumla 18 932 9 351 9 581
1860 Laxå 6 770 3 442 3 328
1814 Lekeberg 7 002 3 626 3 376
1885 Lindesberg 23 673 11 871 11 802
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1864 Ljusnarsberg 5 755 2 893 2 862
1884 Nora 10 420 5 130 5 290
1880 Örebro 123 503 59 759 63 744

19 Västmanlands län 256 901 127 853 129 048

1984 Arboga 14 036 6 994 7 042
1982 Fagersta 12 583 6 240 6 343
1961 Hallstahammar 15 189 7 558 7 631
1917 Heby 13 616 6 959 6 657
1960 Kungsör 8 155 4 088 4 067
1983 Köping 24 915 12 420 12 495
1962 Norberg 6 087 3 062 3 025
1981 Sala 21 530 10 669 10 861
1904 Skinnskatteberg 4 859 2 485 2 374
1907 Surahammar 10 498 5 345 5 153
1980 Västerås 125 433 62 033 63 400

NUTS 3
06 Jönköpings län 327 266 162 307 164 959

0604 Aneby 6 799 3 420 3 379
0686 Eksjö 16 910 8 316 8 594
0662 Gislaved 30 408 15 459 14 949
0617 Gnosjö 10 266 5 297 4 969
0643 Habo 9 587 4 808 4 779
0680 Jönköping 116 344 56 809 59 535
0642 Mullsjö 7 175 3 580 3 595
0682 Nässjö 29 607 14 616 14 991
0684 Sävsjö 11 192 5 636 5 556
0687 Tranås 17 798 8 762 9 036
0665 Vaggeryd 12 475 6 249 6 226
0685 Vetlanda 26 735 13 519 13 216
0683 Värnamo 31 970 15 836 16 134

07 Kronobergs län 177 149 88 687 88 462

0764 Alvesta 19 035 9 615 9 420
0761 Lessebo 8 433 4 228 4 205
0781 Ljungby 27 140 13 655 13 485
0767 Markaryd 9 927 4 958 4 969
0763 Tingsryd 13 484 6 924 6 560
0760 Uppvidinge 9 912 5 031 4 881
0780 Växjö 73 770 36 499 37 271
0765 Älmhult 15 448 7 777 7 671

08 Kalmar län 236 501 117 358 119 143

0885 Borgholm 11 319 5 620 5 699
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0862 Emmaboda 9 811 5 023 4 788
0860 Hultsfred 15 275 7 679 7 596
0821 Högsby 6 544 3 328 3 216
0880 Kalmar 59 122 28 880 30 242
0861 Mönsterås 13 275 6 623 6 652
0840 Mörbylånga 13 488 6 623 6 865
0881 Nybro 19 905 9 961 9 944
0882 Oskarshamn 26 504 13 188 13 316
0834 Torsås 7 540 3 860 3 680
0884 Vimmerby 15 788 7 888 7 900
0883 Västervik 37 930 18 685 19 245

09 Gotlands län 57 428 28 369 29 059

0980 Gotland 57 428 28 369 29 059

NUTS 4
10 Blekinge län 150 625 75 389 75 236

1082 Karlshamn 30 756 15 307 15 449
1080 Karlskrona 60 396 30 069 30 327
1060 Olofström 14 241 7 234 7 007
1081 Ronneby 28 778 14 625 14 153
1083 Sölvesborg 16 454 8 154 8 300

12 Skåne län 1 123 786 550 777 573 009

1260 Bjuv 13 702 6 870 6 832
1272 Bromölla 12 115 6 065 6 050
1231 Burlöv 14 683 7 233 7 450
1278 Båstad 14 189 6 996 7 193
1285 Eslöv 28 212 14 083 14 129
1283 Helsingborg 116 870 56 377 60 493
1293 Hässleholm 48 803 24 350 24 453
1284 Höganäs 22 658 11 053 11 605
1266 Hörby 13 773 6 920 6 853
1267 Höör 13 807 6 857 6 950
1276 Klippan 15 660 7 886 7 774
1290 Kristianstad 73 897 35 958 37 939
1261 Kävlinge 24 185 12 079 12 106
1282 Landskrona 37 336 18 288 19 048
1262 Lomma 17 858 8 863 8 995
1281 Lund 98 312 48 477 49 835
1280 Malmö 257 574 123 610 133 964
1273 Osby 12 925 6 489 6 436
1275 Perstorp 6 808 3 405 3 403
1291 Simrishamn 19 511 9 559 9 952
1265 Sjöbo 16 542 8 321 8 221
1264 Skurup 13 638 6 824 6 814
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1230 Staffanstorp 19 527 9 762 9 765
1214 Svalöv 12 617 6 460 6 157
1263 Svedala 17 935 8 961 8 974
1270 Tomelilla 12 434 6 191 6 243
1287 Trelleborg 38 226 18 893 19 333
1233 Vellinge 30 206 14 936 15 270
1286 Ystad 26 185 12 616 13 569
1277 Åstorp 12 799 6 446 6 353
1292 Ängelholm 37 054 18 043 19 011
1257 Örkelljunga 9 423 4 746 4 677
1256 Östra Göinge 14 322 7 160 7 162

NUTS 5
13 Hallands län 273 537 135 877 137 660

1382 Falkenberg 38 894 19 391 19 503
1380 Halmstad 84 814 41 520 43 294
1315 Hylte 10 485 5 324 5 161
1384 Kungsbacka 64 096 32 071 32 025
1381 Laholm 22 732 11 461 11 271
1383 Varberg 52 516 26 110 26 406

14 Västra Götalands län 1 488 709 737 617 751 092

1440 Ale 25 329 12 831 12 498
1489 Alingsås 34 963 17 066 17 897
1460 Bengtsfors 11 032 5 552 5 480
1443 Bollebygd 7 894 3 949 3 945
1490 Borås 96 342 46 717 49 625
1438 Dals-Ed 4 974 2 529 2 445
1445 Essunga 5 847 2 964 2 883
1499 Falköping 31 331 15 532 15 799
1439 Färgelanda 7 086 3 678 3 408
1444 Grästorp 5 970 3 003 2 967
1447 Gullspång 5 974 3 044 2 930
1480 Göteborg 462 470 226 323 236 147
1471 Götene 13 095 6 643 6 452
1466 Herrljunga 9 456 4 813 4 643
1497 Hjo 8 801 4 376 4 425
1401 Härryda 29 842 15 003 14 839
1446 Karlsborg 7 198 3 598 3 600
1482 Kungälv 36 767 18 393 18 374
1441 Lerum 35 116 17 509 17 607
1494 Lidköping 36 891 18 204 18 687
1462 Lilla Edet 12 917 6 648 6 269
1484 Lysekil 14 993 7 521 7 472
1493 Mariestad 23 949 11 928 12 021
1463 Mark 33 024 16 501 16 523
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1461 Mellerud 9 999 5 065 4 934
1430 Munkedal 10 568 5 371 5 197
1481 Mölndal 55 558 27 305 28 253
1421 Orust 15 056 7 712 7 344
1402 Partille 33 000 16 287 16 713
1495 Skara 18 341 9 001 9 340
1496 Skövde 49 178 24 224 24 954
1427 Sotenäs 9 614 4 775 4 839
1415 Stenungsund 20 277 10 234 10 043
1486 Strömstad 11 026 5 428 5 598
1465 Svenljunga 10 636 5 373 5 263
1435 Tanum 12 069 6 047 6 022
1472 Tibro 10 641 5 392 5 249
1498 Tidaholm 12 833 6 416 6 417
1419 Tjörn 14 734 7 515 7 219
1452 Tranemo 12 026 6 182 5 844
1488 Trollhättan 52 879 26 763 26 116
1473 Töreboda 9 626 4 867 4 759
1485 Uddevalla 48 816 24 066 24 750
1491 Ulricehamn 22 286 11 108 11 178
1470 Vara 16 255 8 207 8 048
1442 Vårgårda 10 736 5 470 5 266
1487 Vänersborg 36 605 18 162 18 443
1492 Åmål 12 908 6 361 6 547
1407 Öckerö 11 781 5 961 5 820

NUTS 6
17 Värmlands län 276 600 137 065 139 535

1784 Arvika 26 353 12 926 13 427
1730 Eda 8 689 4 393 4 296
1782 Filipstad 11 893 5 903 5 990
1763 Forshaga 11 651 5 819 5 832
1764 Grums 9 673 4 851 4 822
1783 Hagfors 14 400 7 248 7 152
1761 Hammarö 14 141 7 106 7 035
1780 Karlstad 79 985 38 915 41 070
1715 Kil 11 937 6 003 5 934
1781 Kristinehamn 24 731 12 270 12 461
1762 Munkfors 4 204 2 090 2 114
1760 Storfors 4 807 2 431 2 376
1766 Sunne 13 613 6 821 6 792
1785 Säffle 16 796 8 403 8 393
1737 Torsby 13 943 7 024 6 919
1765 Årjäng 9 784 4 862 4 922

20 Dalarnas län 280 575 139 591 140 984

2084 Avesta 22 714 11 320 11 394
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2081 Borlänge 47 441 23 771 23 670
2080 Falun 54 489 26 654 27 835
2026 Gagnef 10 168 5 155 5 013
2083 Hedemora 16 108 8 020 8 088
2029 Leksand 15 368 7 588 7 780
2085 Ludvika 26 810 13 263 13 547
2023 Malung 10 925 5 521 5 404
2062 Mora 20 246 10 080 10 166
2034 Orsa 7 040 3 453 3 587
2031 Rättvik 10 897 5 391 5 506
2061 Smedjebacken 11 873 6 007 5 866
2082 Säter 11 316 5 709 5 607
2021 Vansbro 7 376 3 696 3 680
2039 Älvdalen 7 804 3 963 3 841

21 Gävleborgs län 280 717 139 441 141 276

2183 Bollnäs 27 075 13 389 13 686
2180 Gävle 90 451 44 480 45 971
2104 Hofors 10 780 5 404 5 376
2184 Hudiksvall 37 556 18 530 19 026
2161 Ljusdal 20 147 10 052 10 095
2132 Nordanstig 10 510 5 316 5 194
2101 Ockelbo 6 222 3 196 3 026
2121 Ovanåker 12 623 6 372 6 251
2181 Sandviken 37 511 18 870 18 641
2182 Söderhamn 27 842 13 832 14 010

NUTS 7
22 Västernorrlands län 249 299 124 134 125 165

2280 Härnösand 25 950 12 653 13 297
2282 Kramfors 21 869 10 862 11 007
2283 Sollefteå 22 400 11 085 11 315
2281 Sundsvall 93 486 46 622 46 864
2262 Timrå 18 059 9 145 8 914
2260 Ånge 11 368 5 692 5 676
2284 Örnsköldsvik 56 167 28 075 28 092

23 Jämtlands län 130 705 65 432 65 273

2326 Berg 8 272 4 199 4 073
2305 Bräcke 7 744 3 982 3 762
2361 Härjedalen 11 594 5 949 5 645
2309 Krokom 14 221 7 272 6 949
2303 Ragunda 6 489 3 302 3 187
2313 Strömsund 14 244 7 280 6 964
2321 Åre 9 754 4 958 4 796
2380 Östersund 58 387 28 490 29 897
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NUTS 8
24 Västerbottens län 256 710 127 892 128 818

2403 Bjurholm 2 746 1 416 1 330
2425 Dorotea 3 364 1 745 1 619
2481 Lycksele 13 224 6 542 6 682
2418 Malå 3 723 1 896 1 827
2401 Nordmaling 7 767 3 882 3 885
2417 Norsjö 4 804 2 436 2 368
2409 Robertsfors 7 355 3 715 3 640
2482 Skellefteå 73 000 36 285 36 715
2422 Sorsele 3 244 1 661 1 583
2421 Storuman 7 071 3 660 3 411
2480 Umeå 103 970 51 325 52 645
2462 Vilhelmina 8 006 4 071 3 935
2404 Vindeln 6 142 3 076 3 066
2460 Vännäs 8 584 4 298 4 286
2463 Åsele 3 710 1 884 1 826

25 Norrbottens län 258 094 130 601 127 493

2506 Arjeplog 3 455 1 796 1 659
2505 Arvidsjaur 7 233 3 681 3 552
2582 Boden 28 872 14 230 14 642
2523 Gällivare 20 504 10 523 9 981
2583 Haparanda 10 495 5 313 5 182
2510 Jokkmokk 6 146 3 103 3 043
2514 Kalix 18 143 9 214 8 929
2584 Kiruna 24 834 12 790 12 044
2580 Luleå 71 251 35 997 35 254
2521 Pajala 7 647 4 029 3 618
2581 Piteå 40 404 20 203 20 201
2560 Älvsbyn 9 060 4 567 4 493
2513 Överkalix 4 304 2 210 2 094
2518 Övertorneå 5 746 2 945 2 801
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I parentesen efter kommunens namn står en siffra som markerar vilket län
kommunen tillhör.
Region 1: Stockholm
Län: Stockholms län (1)
Urval: Sollentuna (1), Upplands-Väsby (1), Vaxholm (1), Nynäshamn (1)

Region 2: Östra Mellansverige
Län: Uppsala (3), Södermanlands (4), Östergötlands (5), Örebro (18),
Västmanlands (19)
Urval: Eskilstuna (4), Gnesta (4), Arboga (19), Katrineholm (4)

Region 3: Småland med öarna
Län: Jönköpings (6), Kronobergs (7), Kalmar (8), Gotlands (9)
Urval: Habo (6), Uppvidinge (7), Hultsfred (8), Jönköping (6)

Region 4: Sydsverige
Län: Blekinge (10), Skåne (12)
Urval: Hässleholm (12), Klippan (12), Svedala (12), Kristianstad (12)

Region 5: Västsverige
Län: Hallands (13), Västra Götalands (14)
Urval: Falkenberg (13), Götene (14), Munkedal (14), Bollebygd (14)

Region 6: Norra Mellansverige
Län: Värmlands (17), Dalarnas (20), Gävleborgs (21)
Urval: Kristinehamn (17), Rättvik (20), Bollnäs (21), Säter (20)

Region 7: Mellersta Norrland
Län: Västernorrlands (22), Jämtlands (23)
Urval: Timrå (22), Ånge (22), Strömsund (23), Östersund (23)

Region 8: Övre Norrland
Län: Västerbottens (24), Norrbottens (25)
Urval: Malå (24), Storuman (24), Umeå (24), Kiruna (25)
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Skolskjutsning och trafiksäkerhet
Hej!
Vi vill tacka alla er skolskjutsansvariga som lagt ned ett stort arbete på
att besvara enkäten om kommunens skolskjutsverksamhet! Svaren från
den enkäten håller på att bearbetas och resultaten kommer att
publiceras senare i höst. På VTI:s hemsida (www.vti.se) kan du läsa mer
om vad som skrivits om skolskjuts. Sidan uppdateras fortlöpande.

Undersökningens första del, som var en litteraturstudie, har avslutats
och publicerats i VTI meddelande 885. I den andra delen har olika
aktörer som kommer i kontakt med skolskjuts sinsemellan gruppvis
diskuterat igenom sina erfarenheter och tankar. De synpunkter som
kommit fram i diskussionerna har legat till grund för utformningen av
flera frågeformulär.

Utöver den enkät som skickades till skolskjutsansvariga i Sveriges
samtliga kommuner, har ett frågeformulär distribuerats till ett urval av
föräldrar med barn som har rätt till skolskjuts. Svaren från dessa bägge
enkäter bearbetas för närvarande och kommer att publiceras senare i år.
Nu är det dags att även skicka ut enkäter till förare av skolskjuts.

VTI har gjort ett slumpmässigt urval av 32 kommuner, där din kommun
ingår. För att komma i kontakt med de förare som under höstterminen
kör skolskjuts på uppdrag av kommunen, behövs en lista med namn och
adress till varje förare. Vi hoppas att ni kan hjälpa oss genom att skicka
över dessa uppgifter. Vi skulle också ha stor nytta av adresserna till
samtliga entreprenörer som är kontrakterade denna termin.

Tack på förhand!

Peter Wretling
VTI
581 95 LINKÖPING
Telefon: 013–20 41 76
Fax: 013–14 14 36
e-post: peter.wretling@vti.se
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Skolskjutsning och trafiksäkerhet
VTI har fått i uppdrag av Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) att
studera trafiksäkerhetsaspekter vid upphandling av samhällsbetalda resor, speciellt
skolskjuts. Syftet med studien är dels att skolskjutsresorna ska bli så säkra som
möjligt, dels att de samhällsekonomiska kostnaderna för skolskjuts ska mini-
meras.

Undersökningens första del, som var en litteraturstudie, har avslutats och publi-
cerats i VTI meddelande 885. I den andra delen har olika aktörer som kommer i
kontakt med skolskjuts sinsemellan gruppvis diskuterat igenom sina erfarenheter
och tankar. De synpunkter som kommit fram i diskussionerna har legat till grund
för utformningen av flera frågeformulär. Ett frågeformulär har distribuerats till ett
urval av föräldrar med barn som har rätt till skolskjuts och ett annat har skickats
till samtliga kommuner i Sverige. Denna har analyserats och resultaten presentera-
des nyligen på en konferens i Linköping.

Nu är det dags att skicka ett frågeformulär till förare som kör skolskjuts. För att
kunna göra detta behöver vi namn på förare som kör skolskjuts hos er. Därför
vore vi tacksamma om du ville ta dig tid att skicka in en lista på förare till oss.

Tack på förhand!

Vänligen

Peter Wretling
VTI
581 95 LINKÖPING
013–20 41 76
peter.wretling@vti.se
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Viktning av erhållna resultat

Nuts Kommun Vikt1 Entreprenörer Vikt2 Förare Vikt3 Vikt Vikt
1 4 av 26 1 av 4 1 av 26 26 1 av 1 1,0 7 av 10 1,4 37,1 4,3
2 4 av 51 2 av 4 2 av 51 26 6 av 8 1,3 25 av 28 1,1 38,1 4,5
3 4 av 34 3 av 4 3 av 34 11 18 av 18 1,0 86 av 104 1,2 13,7 1,6
4 4 av 38 3 av 4 3 av 38 13 2 av 7 3,5 13 av 19 1,5 64,8 7,6
5 4 av 55 2 av 4 2 av 55 28 4 av 14 3,5 13 av 14 1,1 103,7 12,1
6 4 av 41 4 av 4 4 av 41 10 12 av 21 1,8 79 av 121 1,5 27,5 3,2
7 4 av 15 4 av 4 4 av 15 4 10 av 17 1,7 38 av 51 1,3 8,6 1,0
8 4 av 29 4 av 4 4 av 29 7 6 av 31 5,2 47 av 77 1,6 61,4 7,2

Skickade 424
Svarade 308
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Skolskjutsning och trafiksäkerhet
Denna enkät vänder sig till förare som körde skolskjuts under
höstterminen 2000.

Om du varken kör eller har kört skolskjuts denna termin ber vi
dig kryssa för
denna ruta  och skicka tillbaka enkäten i svarskuvertet.

1. Vilket år är du född?

1 9

2. Är du man eller kvinna? 

  Man   Kvinna

3. I hur många år har du kört skolskjuts?

Mindre
än 1 år

1–5 år 6–10 år Längre än
10 år

4. Vilken typ av  skolskjutsfordon kör du vanligtvis? Ange endast
ett alternativ.

Stor buss (22 eller fler platser)

Liten buss (10–21 platser)

Personbil (6–9 platser)

Personbil (högst 5 platser)

Annat fordon

5. Hur många mil skolskjuts kör du sammanlagt under en dag?

0–4 mil 5–9 mil 10–14 mil 15 mil eller längre
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6. Hur många förare har den entreprenör som du arbetar för? Ange
ett alternativ per rad.

1–4 5–9 10–14 15–19 20 eller fler Vet ej

Totalt antal förare

Antal
skolskjutsförare

7. Hur många gånger under en vanlig skolskjutstur stannar du för att
ta upp respektive släppa av barn? Ange ett alternativ per rad.

1–4
gånger

5–9
gånger

10–14
gånger

15 ggr
eller fler Vet ej

Stannar för att ta upp

Stannar för att släppa av

8. Under en vanlig skolskjutstur ungefär hur många barn släpps av på
”fel” sida av vägen, dvs. så att de måste korsa vägen?

Inget
barn

1–2 barn 3–4 barn 5–6 barn 7–8 barn 9–10
barn

Fler än
10 barn

På fråga 9 ska du ange hur ofta du gör på ett visst sätt. Svarsalterna-
tiven är graderade på en skala från ”Aldrig” till ”Alltid”. Om du
markerar det mittersta alternativet motsvarar det således ett medel-
värde (t.ex. att du följer barnen varannan gång de behöver korsa
vägen).

9. Hur ofta följer du barnen över vägen, om de släpps av på ”fel”
sida?

Aldrig Alltid

10. Under en vanlig skolskjutstur ungefär vid hur många avstignings-
platser passerar barnen framför skolskjutsfordonet innan du åker
iväg?

Ingen
plats

1–2
platser

3–4
platser

5–6
platser

7–8
platser

9–10
platser

Fler än 10
platser
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11. Under en vanlig skolskjutstur ungefär vid hur många avstignings-
platser passerar barnen bakom skolskjutsfordonet innan du åker
iväg?

Ingen
plats

1–2
platser

3–4
platser

5–6
platser

7–8
platser

9–10
platser

Fler än 10
platser

12. Behöver du backa eller vända skolskjutsfordonet i anslutning till
någon på- eller avstigningsplats?

13. 
  Ja   Nej

13. Om du behöver backa eller vända i anslutning till på- eller avstig-
ningsplats, släpper du då vanligtvis på/av barnen före eller efter
manövern? Ange ett alternativ per rad.

Före backning/vändning Efter backning/vändning

Påstigningsplats

Avstigningsplats

14. Vid hur många av 10 resor kör du  följande typer av skolskjuts-
fordon? Ange ett alternativ per rad.

Ingen av
10 resor

1–3 resor
av 10

4–6 resor
av 10

7–9 resor
av 10

Alla 10
resorna

Stor buss (22 eller fler platser)

Liten buss (10–21 platser)

Personbil (6–9 platser)

Personbil (högst 5 platser)

Annat fordon

15. Hur lång tid tar en vanlig skolskjutstur, från det att du hämtar det
första barnet tills dess att du lämnar av det sista barnet? Ange ett
alternativ per rad.

0–9
min

10–19
min

20–29
min

30–39
min

40–49
min

50–59
min

60 min eller
längre

Vet ej Kör ej
denna tur

Till skolan

Från skolan
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16. Vilka av följande utrustningar finns vanligtvis på eller i de skol-
skjutsfordon som du körde under höstterminen 2000? Hoppa över
de fordonstyper du ej kört. Flera alternativ per rad kan anges.

Alkolås

Vinterdäck
med dubb
vintertid

Vinterdäck utan
dubb vintertid

Bälte på
samtliga platser

Stor buss (22 eller fler platser)

Liten buss  (10–21 platser)

Personbil  (6–9 platser)

Personbil (högst 5 platser)

Annat fordon

Barnsäkra
lås

Förbands-
utrustning

Kommunikations-
utrustning, t.ex.

mobiltelefon
Brand-

släckare

Stor buss (22 eller fler platser)

Liten buss  (10–21 platser)

Personbil  (6–9 platser)

Personbil (högst 5 platser)

Annat fordon

17. Har du eller skulle du vilja deltaga i utbildning med följande inne-
håll?

Har deltagit Skulle vilja
deltaga

Utrymning/brandsläckning

Säker på-/avstigning

Säkra hållplatser

Säkerhet under resan

Hur man får en god relation till barnen

Annan utbildning, nämligen ……………

…………………………………………..
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Om Du har deltagit i någon utbildning ber vi dig besvara
fråga 18. Om inte, gå till fråga 19.

18. Hur liten eller stor nytta av utbildning har du haft i ditt arbete som
skolskjutsförare?

Mycket
 liten nytta 1 2 3 4 5

Mycket
stor
nytta

Utrymning/brandsläckning

Säker på-/avstigning

Säkra hållplatser

Säkerhet under resan

Hur man får en god relation till barnen

Annan utbildning, nämligen …………

………………………………………..

19. Vem tror du har trafiksäkerhetsansvaret (enligt lagen) i samband
med skolskjutsningen vid följande situationer? Flera alternativ
per rad kan anges.

Till skolan Förälder Förare

Taxi-/
buss-

företag Skola Kommun Annan Vet ej
Väntan vid
påstigningsplats

Påstigning

Avstigning

Från skolan Förälder Förare

Taxi-/
buss-

företag Skola Kommun Annan Vet ej
Väntan vid skolan

Påstigning

Avstigning
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20. Kan du som förare påverka följande? Ange ett alternativ per rad.
Ja Nej Vet ej

Upprättandet av turlistan/-listorna

Kriterier för vilka barn som får skolskjuts

Val av hållplats

Val av vändplats

21. Anser du att det ska vara förbjudet enligt lag att köra om ett
stillastående skolskjutsfordon?

 Ja  Nej  Vet ej

22. Är det stressigt att köra skolskjuts?

Nej, aldrig Ja, alltid

23. Vid hur många resor av 10 går det att hålla tiden enligt turlistan?

Ingen resa
1–3 resor

av 10
4–6 resor

av 10
7–9 resor

av 10
Alla 10
resor

24. Om det är svårt att hålla tiderna enligt turlistorna, vad beror det
på? Flera alternativ kan anges.

 Väglaget

 Vägbeläggningen

 Trafiken, t.ex. köer

 Fordonet för stort i förhållande till vägens utseende (t.ex. kurvor, vägbredd)

 Fordonets skick/underhåll

 Försenad start på turen

 Barnen stökiga

 För snäv turlista oavsett förhållandena

 Annat, nämligen__________________________________________________
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25. Hur många gånger under föregående termin (höstterminen 2000)
rapporterade du om olyckor/incidenter till någon av följande?
Ange ett alternativ per rad.

0 gånger 1–2 ggr 3–4 ggr 5–6 ggr 7–8 ggr Fler än 8 Vet ej

Entreprenören

Kommunen

Skolan

Polisen

Annan

26. På vilket sätt rapporterar du olyckor/incidenter till följande? Flera
alternativ per rad kan anges.

Muntligt Blankett Telefon e-post
Annat, nämligen

………..…………
Entreprenören

Kommunen

Skolan

Polisen

Annan

27. Om du någon gång rapporterat en olycka eller incident, vad var det
du rapporterade vid det senaste tillfället?

 Olycka med personskada

 Olycka utan personskada

 Försening

 Bråkigt på bussen

 Skadegörelse

 Annat, nämligen________________________________________________
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Ibland kan det vara problem med att barnen inte sitter stilla på sina
platser. Vi undrar hur vanligt det är.

28. Sitter alla barnen stilla under färd?

Nej aldrig Ja alltid

29. Vid hur många av 10 skolskjutsresor finns det bälte på förar-
platsen?

Ingen
resa

1–3 resor
av 10

4–6 resor
av 10

7–9 resor
av 10 Alla 10

resor

30. Om det finns bälte på förarplatsen, använder du det?

Nej aldrig Ja alltid

31. Vid hur många av 10 skolskjutsresor finns det bälte på alla
passagerarplatser?

Ingen
resa

1–3 resor
av 10

4–6 resor
av 10

7–9 resor
av 10 Alla 10

resor

32. Om det finns bälte på passagerarplatserna, brukar barnen i så fall
använda dessa?

Nej aldrig Ja alltid

33. Om det finns bälte på passagerarplatserna, brukar du då uppmana
barnen att använda dessa?

Nej aldrig Ja alltid

Skriv gärna och berätta för oss hur du tycker att trafiksäkerheten
fungerar och vilka brister det finns i samband med skolskjutsning.
Använd gärna baksidan på enkäten.

TACK FÖR HJÄLPEN!
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