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Sammanfattning
Sammanlagt har polisen rapporterat 256 olyckor med totalt 361 skadade 
eller dödade barn i samband med förmodade skolskjutsresor under åren
1994–2001. Majoriteten av barnen har drabbats när de befunnit sig utanför 
bussen. Den vanligaste händelsen vid olyckorna är att barnen har sprungit ut 
bakom eller framför bussen (51 %).

Ytterligare 13 procent av olyckorna har inträffat då barn har klämts eller blivit
påkörda av bussen vid hållplatsen. En majoritet av olyckorna i vilka barn har
skadats har således inträffat i samband med på- och avstigning. 

Föreliggande rapport baseras på en studie med syfte att skapa en samlad bild av
orsaken till att barn skadas och dödas vid resor med skolskjuts. I befintliga 
olycksregister finns tyvärr ingen notering om en skolskjuts varit inblandad i 
inträffad olycka. Analysen har därför skett i tre steg.

1. Alla personskadeolyckor med barn i åldern 0–18. 
2. Alla personskadeolyckor med barn 6–16 år, skoldagar klockan 600–1659 i 

vilka buss, taxi eller gående varit inblandade.
3. Personskadeolyckor i steg 2 som bedömts vara anknutna till skolskjuts

(eller skolresa med vanlig linjetrafik).

I steg 2 framkom att 1 515 barn i åldern 6–16 år har omkommit/skadats 1994–
2001 under skoltid, där barnen antingen varit gående, rest i buss eller i taxi. Cirka 
73 procent av barnen drabbades i egenskap av gående, 14 procent var busspassa-
gerare. Det kan konstateras en ganska stor variation i antal skadade/omkomna. År
då antalet skadade i buss är stort är även det totala antalet skadade/omkomna stort.
Barnen drabbas framförallt i tätbebyggt område. Det kan dock konstateras att i de 
fall barnen omkommit så har fördelning mellan tätbebyggt område och landsbygd 
varit den samma. Cirka 60 procent av alla skadade/omkomna barn har drabbats på 
vägar med hastighetsbegränsningen 50 km/h. Här var en skillnad avseende de
omkomna barnen. Cirka 40 procent som omkom gjorde det på vägar med hastig-
hetsbegränsningen 50 km/h. Övriga 60 procent omkom på vägar med hastighets-
begränsningen 70, 90 eller 110 km/h.

Den största andelen omkomna (26 av 32 barn) drabbades i dagsljus. 
Steg 3 har inneburit att samtliga polisrapporter/trafikmålsanteckningar från 

inträffade olyckor enligt steg 2 har samlats in. Vid granskning av rapporterna har 
en avgränsning skett genom att olyckor som ej bedömts vara relaterade till 
skolskjutsverksamhet exkluderats. Av sammanlagt 1 515 skadade eller dödade 
barn i steg 2 kvarstod 361 barn i steg 3. Detta motsvarar 24 procent av skadade 
och dödade barn från steg 2. 

Utifrån polisens material gjordes en subjektiv bedömning av händelserna i 
inträffade olyckor. I figuren nedan presenteras hur olyckorna fördelade sig på 
händelserna.

VTI notat 41-2003 5



0

10

20

30

40

50

60

Spri
ng

er/
gå

r u
t b

ak
om

bu
ss

Spri
ng

er/
gå

r u
t fr

am
för

 bu
ss

Spri
ng

er/
gå

r u
t m

ell
an

bu
ss

ar

Kom
mer

i k
läm

 ut
an

för
 bu

ss

Fas
tna

r/k
läm

d i b
us

sd
örr

Bråt
tom

till
bu

ss

Sing
elo

lyc
ka

 bu
ss

Koll
iso

n b
us

s/p
b & ba

rn

Koll
iso

n bu
ss

/sk
olt

ax
i/a

nn
at

for
do

n

Hård
 in

bro
msn

ing

A
nt

al
 o

ly
ck

or

Morgon
Förmiddag
Eftermiddag

Majoriteten av de skadade eller dödade barnen hade drabbats i samband med att 
de sprungit/gått ut framför eller bakom skolbussen. Dessa olyckor har företrädes-
vis skett under eftermiddagen (klockan 12–17).
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1 Inledning 
1.1 Omfattningen av skolskjutsverksamhet i Sverige 
Om man vill försöka beskriva barns sätt att resa kan man till exempel utgå från
den typen av resor som alla barn gör under sitt liv, nämligen till och från skolan. 
Det visar sig att det vanligaste sättet är att gå eller cykla, vilket framgår av Figur 
1.

Barns resor till och från skolan

Kollektiv-trafik
8%

Skolskjuts
7%

Personbil
38%

Gå eller cykla
47%

Figur 1 Barns resor till och från skolan, (SNRA, 2002).

När det gäller barn med funktionshinder ser det vanligtvis annorlunda ut (Falkmer
& Fasth, 1999; Falkmer, 1999; Falkmer, Fulland & Gregersen, 2001; Falkmer,
Anund, Sörensen, Falkmer & Gerland, 2001). De allra flesta barn med
funktionshinder kan inte gå eller cykla själva till skolan. Många har dessutom 
svårt att använda kollektivtrafiken. Istället åker de personbil, antingen i 
skolskjutstaxi (46 procent), familjens bil (32 procent) eller i färdtjänsttaxi
(14 procent), (Falkmer, 1999). Nio procent åkte i någon annan typ av fordon. 
Skolskjuts och färdtjänst kan dock innebära att barnen åker i en mindre eller större
buss. Barn med funktionshinder och deras olycksrisk har utretts (Falkmer, 1999; 
Falkmer, Fulland & Gregersen, 2001) men inte kunnat fastställas. Huvud-
anledningen är att i olycksstatistiken beskrivs inte de förolyckade och skadade 
utifrån funktionshinder de hade vid skadetillfället. I det följande beaktas barn med
funktionshinder inte speciellt och resultaten bör ses mot bakgrund av att denna 
grupp har ett annorlunda resmönster än övriga skolskjutselever.

I Sverige åker dagligen ca 250 000 barn i förskoleklass och grundskola 
skolskjuts till en kostnad av cirka 1,6 miljarder kronor per år (Sörensen et al.,
2002). Skolskjutsningen sker med två typer av resor, dels med upphandlad 
skolskjuts dels med kollektivtrafik eller så kallad ordinarie linjetrafik. Enligt en
uppskattning (Sörensen et al., 2002) var det under läsåret 1999/2000 ca 170 000
elever som reste med upphandlad skolskjuts och ca 80 000 elever som reste med
ordinarie linjetrafik. Bland barn som reste med ordinarie linjetrafik återfanns såväl 
förskolebarn som barn i låg-, mellan- och högstadiet. 

För att barnens säkerhet och trygghet vid resor till/från skolan ska sättas i fokus 
vid prioriteringar av hur pengar skall investeras är det av stor vikt att värdera de
olyckor som redan har inträffat. I detta sammanhang är det då naturligt att vid 
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definitionen av skolskjutsresan inkludera hela resan – från dörr till dörr. Således
behöver en analys av skadade/omkomna barn som reser med skolskjuts omfatta
momenten att: 
¶ gå till hållplatsen
¶ vänta på skolskjutsen 
¶ kliva på
¶ åka
¶ gå från hållplatsen till skolan

och vice versa när barnet ska hem

1.2 Skolskjutsförordningen 
Svensk skolskjutsning regleras av skollagen och skolskjutsförordningen, vilka just 
nu håller på att revideras. Där sägs bl.a. följande: 

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.” 

Skolskjutsförordningen 1 §: 
” Med skolskjutsning avses i denna förordning sådan befordran av elev i förskola, 
grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola till eller från skolan som 
ordnas av det allmänna särskilt för ändamålet och ej är av tillfällig natur. Med 
icke yrkesmässig skolskjutsning avses befordran som ej är yrkesmässig trafik.”

När skolskjutsen är anordnad särskilt för ändamålet – det vill säga upphandlad – 
gör skolskjutsförordningen en snävare definition av skolskjutsning än skollagen. 
Skolskjuts begränsas till ”sådan befordran som ordnas särskilt för ändamålet”. 
Det betyder att skolskjutsförordningen inte berör resor med ordinarie linjetrafik 
eller så kallad kollektivtrafik.

Villkoren för att få skolskjuts varierar mellan olika kommuner. Ofta är det
avståndet till skolan som fäller avgörandet. Avståndsgränserna för yngre barn 
brukar vara kortare än för äldre. Vanlig gräns för de yngsta barnen är 2–3 km och 
för de äldre barnen 4–5 km. Den som har en trafikfarlig skolväg kan få rätt till 
skolskjuts även för kortare avstånd. Detsamma gäller den som för fram andra
särskilda omständigheter, t.ex. funktionsnedsättning. 

Skolskjuts kan anordnas dels via speciellt upphandlad skolskjuts, dels via 
linjetrafik. I de flesta län utgör skolbarnen mer än 20 % av alla resenärer med
linjetrafiken. Den befintliga linjetrafiken utnyttjas alltså i stor utsträckning för
transport av skolbarn, men dessa transporter faller inte under de särskilda 
bestämmelserna för skolskjuts. Det betyder att det är svårt för kommunen att ställa
krav på till exempel sittplats för alla barn eller att fordonet märks ut med den skylt 
som anger att fordonet transporterar skolbarn. 

En annan förutsättning för att få skolskjuts kan vara att man har ett 
funktionshinder. I många fall, men inte alltid, åker man då speciellt upphandlad 
skolskjuts. Vanligen innebär det att man åker i en mindre buss eller i en
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personbilstaxi. Det kan dock vara så att man åker i samma skolbuss som de andra 
barnen eller inom linjetrafiken. Variationen är stor.

I grunden har föräldrar alltid ansvaret för sina barn, också när barnen åker 
skolskjuts, men även kommunen har ett ansvar för barn som åker skolskjuts. När 
det gäller svensk skolskjutsning regleras den av skollagen och skolskjuts-
förordningen, vilka just nu (juni 2003) håller på att revideras. Kommunen ska se
till att det anordnas kostnadsfri skolskjuts för skolbarnen om det behövs med
hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev 
eller någon annan särskild omständighet. Ansvaret för att barnen undervisas i hur 
de bör uppträda när de åker skolskjuts ligger hos kommunens styrelse för
skolväsendet, se skolskjutsförordningens 2 §. 

Skolskjutsförordningen 2 §:
”Skolskjutsning skall med avseende på tidsplaner och färdvägar ordnas så att 
kraven på trafiksäkerhet tillgodoses. 

I varje kommun skall styrelsen för skolväsendet verka för att särskilt 
anordnade hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån 
undviks.

Styrelsen bestämmer efter samråd med den kommunala nämnd som ansvarar 
för trafikfrågor, polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts färdväg 
och de platser där på- eller avstigning bör ske. Styrelsen svarar för att eleverna 
undervisas om vad de skall iaktta för att undvika olyckor i samband med 
skolskjutsning.

Vad som i denna paragraf sägs om styrelsen för skolväsendet skall också 
tillämpas för skolas styrelse, som inte står under dess förvaltning, eller i fråga om 
förskola, den eller de kommunala nämnder som ansvarar för förskoleverk-
samheten.”

Som synes har styrelsen för skolväsendet även ett ansvar för på- och
avstigningsplatserna. Det är mer oklart vem som har ansvaret från hemmet till 
påstigning samt från avstigning till hemmet.

Det finns barn som kliver på och av skolskjutsen vid livligt trafikerade vägar,
vägar med hög tillåten hastighet eller på andra sätt otillfredsställande säkerhet.
Det är inte alla föräldrar som har möjlighet att i dessa situationer hämta/lämna
barnen. Vi har inte funnit något i lagtexterna som tydligt reglerar ansvaret. 
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1.3 Olyckor i samband med bussresor 
Sverige
Om man rent statistiskt – oavsett ålder på personer – tittar på hur säkert det är att 
färdas till skolan på olika sätt, så kan man konstatera att det är avsevärt mycket
säkrare att åka i en buss (ungefär nio gånger säkrare) än i en personbil
(Albertsson, Falkmer, Björnstig & Turbell, 2003; Nilsson, 1997). Det kan också 
konstateras att ju större buss desto säkrare åker man. Mer riskfyllt är det att vistas
i trafiken som oskyddad trafikant dvs. som gående eller cyklist – det är ungefär 
hundra gånger mer riskfyllt jämfört med att åka buss. 

I Vägverkets databas (VITS, 2002) är det möjligt att selektera olyckor med
buss inblandad, se Figur 2.

945

2111

819

232
109

303

0

1000

2000

3000

I buss I annat fordon Gående, cyklist eller mopedist

Trafikantkategori

A
nt

al
 s

ka
da

de

Vuxna
Barn

Figur 2 Antal personer som skadats eller dödats i Sverige i bussrelaterade 
olyckor 1994–1999.

Av figuren framgår att under 1994–1999 var det sammanlagt 4 600 personer som 
skadades i olyckor där buss varit inblandade. Av dessa var 644 barn under 16 år, 
168 skadades svårt och cirka 47 procent av dessa barn var oskyddade trafikanter. 
Det innebär att i genomsnitt skadades eller dödades över 100 barn i olika
bussrelaterade olyckor varje år. Figur 3 visar hur de fördelade sig på olika 
trafikantgrupper:
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Barn i buss
36%

Barn som gående,
cyklist eller mopedist

47%

Barn i annat fordon
17%

Figur 3 Barn (0–15 år) som skadats eller dödats i bussrelaterade olyckor under 
perioden 1994–1999, fördelat på typ av trafikantgrupp. 

Figuren visar att av de barn som skadades och dödades i sådana olyckor var 
närmare hälften oskyddade trafikanter, det vill säga de vistades utanför bussen när 
de skadades. Ytterligare 17 procent satt i annat fordon medan ca 36 procent 
befann sig i bussen. Statistiken visar att bland skadade/dödade vuxna i buss-
relaterade olyckor var däremot endast ca 20 procent oskyddade trafikanter.

Det är inte möjligt att från databasen få information om en inträffad olycka har
skett i samband med skolskjutsning.

En metod för att skapa en uppfattning av hur många barn som skadas i 
samband med skolskjutsning är att vända sig direkt till kommunerna och fråga hur 
många olyckor de har kännedom om. Enligt en enkät till Sveriges kommuner
(Wretling, Sörensen, Anund, Yahya & Törnström, 2001) har under en femårs-
period (läsåret 95/96–läsåret 99/2000) uppskattningsvis 115–144 barn skadats och 
4–5 barn omkommit i samband med skolskjutsning. Dessutom har 4–5 förare 
skadats. Hur många övriga trafikanter som skadats eller dödats i samband med
skolskjutsolyckor framgick inte av enkäten. 
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Internationellt
Utländska undersökningar har visat att skador och dödsfall i samband med buss
åkande i stor utsträckning sker vid på- och avstigning (ECBOS, 2001; Kirk, Grant 
& Bird, 2001; Reilly, 1995). Detta illustreras i Figur 4. 

Påstigande
11%

Avstigande
43%

Stående
passagerare

28%

Sittande
passagerare

18%

Figur 4 Skadade och dödade i samband med bussresande relaterat till var man 
befann sig (Kirk et al., 2001).

Figur 4 visar att knappt hälften av de busspassagerare som hade skadats eller 
dödats i samband med bussresande i Storbritannien befann sig i bussen (stående 
eller sittande). Mer än hälften skadades/dödades vid på-/avstigning. 

Barn som reser med skolbuss utsätts för större risker när de befinner sig utanför
bussen än inuti (Cass, Ross & Lam, 1996; Towle, 1990). Vid skolbussolyckor i
USA är endast hälften (50 %) av dem som skadas passagerare. Räknar man istället 
dödsfall i samband med skolbussolyckor så är det endast 8 procent av de drabbade 
skolbarnen som omkommer som passagerare i bussen (NHTSA & Whashington 
D.C., 1999). Var tjugonde av de skadade, eller 5 procent, däremot är fotgängare. 
Resterande 45 procent av de skadade består till 10 procent av bussförarna och 
35 procent andra trafikanter. I dessa olycksstatistiksammanhang räknas man som 
vilken fotgängare som helst vare sig man är på väg till bussen eller väl klivit av
bussen. Men genom att analysera olyckor bland fotgängare som påkörts av 
skolbussar i USA kan man få en uppfattning om vilka fotgängarna är som blivit
skadade eller dödade i samband med en olycka där skolbussar varit inblandade. 
Det visar sig att 85 procent av alla de fotgängare som blev påkörda var skolbarn. 
Av dessa blev 35 procent påkörda av den egna skolbussen (TRB, 1998). De 
skador som skolbarn utanför bussen ådrar sig vid olyckor är betydligt mer
allvarliga än de som de får inne i bussen (Bladikas, Kabir & Iqbal, 1992). Mer än 
hälften av de barn som dödas vid olyckor med skolbuss är mellan 5–7 år gamla
(NHTSA & Whashington D.C., 1999). 
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2 Bakgrund 
VTI har under de tre senaste åren bedrivit forskning om trafiksäkerhet vid 
skolskjutsning. I dessa studier har bland annat ingått internationell litteraturstudie 
(Sörensen, Anund & Wretling, 2000), diskussioner i fokusgrupper med olika 
aktörer (Anund, Sörensen & Wretling, 2000) samt tre enkätstudier riktade till 
samtliga kommuner i Sverige (Wretling et al., 2001), förare av upphandlad
skolskjuts (Anund, Sörensen, Wretling & Yahya, 2001) och föräldrar och barn 
(Sörensen, Wretling, Anund, Yhaya & Törnström, 2001). Forskningen har bland 
annat resulterat i en mängd nya frågeställningar. Några av dessa frågor berör 
upphandling av skolskjutsverksamhet. Den centrala frågan är var kommunerna 
ska satsa pengar för att investeringarna ska ge bästa resultat sett ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv.

I dagsläget är det inte möjligt att med hjälp av den nationella databasen 
omfattande polisrapporterade olyckor (VITS, 2002) avgöra om barn skadats eller 
dödats i samband med skolskjutsning. Kunskapen om dessa olyckor är en central 
fråga för kommunerna för att optimera eventuella investeringarna ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. Kommuner ställs inför valet vad de ska prioritera. Är
det till exempel bättre att kräva alkolås i alla skolskjutsfordon jämfört med
vinterdäck på bussar som används vid skolskjutsning. Om vi har kunskap om var 
och hur barn skadas och dödas vid skolskjutsresor så förbättrar det möjligheterna
för kommuner att prioritera åtgärder som ökar trafiksäkerheten för barnen och
därmed även tryggheten för såväl barnen som föräldrarna.

3 Syfte
Syftet med projektet har varit att skapa en samlad bild av orsaken till att barn
skadas och dödas vid resor med skolskjuts. Kunskapen avses användas dels i 
kommunerna för att prioritera åtgärder och dels av förare för att veta i vilka 
situationer de bör vara extra försiktiga. 

Anledningen till att det är angeläget att veta om barn skadas och dödas när de 
reser till och från skolan är för att finna fram till relevanta åtgärder. En noggrann
beskrivning av inträffade ”skolskjutsolyckor” där barn skadats eller dödats 
förväntas att på sikt leda till optimala investeringar för att göra resorna säkrare för
barnen. Kunskapen kan även nyttjas som en del i det påbörjade arbetet med en 
handbok för skolskjutsförare, men även i samband med utbildning av skolskjuts-
förare. Det långsiktiga syftet med detta och flera av de ovan nämnda projekten är 
att inget barn ska behöva skadas eller dödas när de reser med skolskjuts, vilket är i 
linje med Vägverkets Nollvision (SNRA, 1996).
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4 Omfattning och metod 
Föreliggande studie är en stegvis analys av polisrapporterade personskadeolyckor 
som inträffat under åren 1994–2001. I analysen har olyckor där barn har skadats 
eller dödats ingått. Analysen har skett i tre steg.
1. Alla personskadeolyckor med barn i åldern 0–18. 
2. Alla personskadeolyckor med barn 6–16 år, skoldagar klockan 600–1659 i vilka 

buss, taxi eller gående varit inblandade.
3. Personskadeolyckor i steg 2 som bedömts vara anknutna till skolskjuts (eller 

skolresa med vanlig linjetrafik).

Selekterade olyckor enligt steg 1 har studerats med syfte att få en övergripande 
bild av var barn (0–18 år) skadas och dödas i trafiken. 

Med en utgångspunkt från olyckorna i steg 1 har ytterligare en begränsning 
skett i steg 2. Den består i att endast olyckor som drabbat barn i åldern för
förskoleklass eller grundskola har inkluderats. Buss/taxi eller gående barn ska ha 
varit inblandade. Dessutom ska olyckorna ha inträffat under skoltid, vilket i detta 
sammanhang har definierats som vardagar klockan 600–1659, sommarlov och 
jullov har exkluderats. Syftet har varit att exkludera de olyckor som inträffat på 
tider då det inte har skett skolskjuts. 

Steg 3 har inneburit att samtliga polisrapporter/trafikmålsanteckningar från 
inträffade olyckor enligt steg 2 har samlats in. Vid granskning av rapporterna har 
en avgränsning skett genom att olyckor som ej bedömts vara relaterade till 
skolskjutsverksamhet exkluderats. Notera att med skolskjuts kan här avses även 
resa med ordinarie linjetrafik. Exkluderingen har gjorts enligt följande princip: 

Olyckor som inte är relaterade till skolskjuts 
¶ Personbil1 och fotgängare (ej uttalat skoltaxi)
¶ Kollision med personbil mot personbil (ej taxi) 
¶ Buss inblandad i krock, men inga barn skadade 
¶ Cykelolyckor
¶ Spark, rullskridskor eller inlines olyckor m.m.
¶ Mopedolyckor

De återstående olyckorna – de ”skolskjutsrelaterade” – har kategoriserats utifrån 
orsaken till olyckan. Kategoriseringen har gjorts enligt följande:

Olyckor som kan ha varit relaterade till skolskjuts
¶ Buss och fotgängare 
¶ Skolskjuts eller skoltaxi nämnts
¶ Skadade barn i buss och taxi 
¶ Barn vid hållplats 
¶ Barn på väg till buss 
¶ Barn som har fastnat i bussen/vid avstigning 
¶ Barn som har gått ut framför eller bakom buss efter avstigning 

1 Valet att exkludera personbilsrelaterade olyckor innebär att olyckor som kan ha drabbat barn med
funktionshinder exkluderas i denna studie.
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Utifrån denna indelning har vi valt att i detalj studera de olyckor som inträffat i 
anslutning till avstigning av skolskjutsen. Då olyckorna hade valts ut matchades
dessa mot databasen innehållande de trafikolyckor som inträffat under skoltid. 
Detta gjordes för att vi på ett enkelt sätt skulle få tillgång till den statistik som
finns i Vägverkets register avseende polisrapporterade olyckor.

5 Resultat
5.1 Generellt för barn 0–18 år (Steg 1) 
Bland de polisrapporterade olyckorna som inträffat under 1994–2001 återfinns 
totalt 27 373 barn som dödades eller skadades i trafiken. Av dessa var det 418 
som omkom, 5 304 som skadades svårt och 21 651 barn som skadades lindrigt. Vi
har valt att initialt särredovisa omkomna barn, svårt skadade och lindrigt skadade
barn.

I vilken ålder de omkomna barnen var, uppdelat för de år då olyckan inträffade, 
visas i Figur 5. Vi vill göra läsaren uppmärksam på att figuren endast beskriver 
antal barn som dödats i trafiken. Åldersgrupperna är olika stora och hänsyn har 
inte tagits till trafikexponering. 
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Figur 5 Antal barn som dödats i polisrapporterade olyckor, fördelat på åren 
1994–2001 och ålder på barnet. 

I figuren kan noteras skillnader i antal omkomna barn under åren 1994–2001.
Under 1995 samt 1999, de år med flest drabbade, var det 61 barn som 
rapporterades ha omkommit i trafiken och under 1997, det är med lägst antal 
drabbade, var det 41 barn. I genomsnitt under dessa 8 åren har drygt 52 barn
omkommit i trafiken varje år.
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I figur 6 redovisas andelen barn som omkommit i trafiken, uppdelat för varje 
år. Avsikten är att visa hur andelen omkomna barn i en specifik åldersgrupp har 
fördelats under de åtta åren. Varje åldersgrupp summerar till 100 procent. 
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Figur 6 Omkomna barn i trafiken. Procentuell fördelning över åren 1994–2001 
för olika åldersgrupper. 

När andel barn i en viss åldersgrupp jämförs över åren kan det noteras att 
förändringar förekommer. Tabellen visar att t.ex. även om antal barn (0–18 år) 
som omkommit i trafiken varierar något mellan åren så är tendensen en minskning 
bland barn i åldersgruppen 0–5 år. Den största andelen omkomna barn i åldern 
0–5 år återfinns framförallt under 1994–1997, därefter har andelen minskat. För 
barn i åldern 17–18 är bilden den helt motsatta. De flesta drabbade i denna 
åldersgrupp återfinns under de senaste åren. Det samma gäller för barn i åldern 
6–16 år. 

Under åren 1994–2001 var det sammanlagt 5 304 barn som skadades svårt i 
trafiken, se Figur 7. Således skadades genomsnittligt 663 barn svårt årligen under 
perioden.
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Figur 7 Antal barn som enligt polisens rapporter har skadats svårt, uppdelat på 
åren 1994–2001 och ålder. 

I figuren kan vi notera en tendens att antal barn 0–18 år som skadats svårt har 
minskat under perioden 1994–2001. Det kan även noteras att antalet svårt skadade 
barn i åldern 17–18 år i stort sett var konstant över åren. 

Under åren 1994–2001 var det enligt polisens rapporter 21 651 barn som 
skadades lindrigt i trafiken, se Figur 8. Detta är i genomsnitt 2 706 barn per år. 
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Figur 8 Antal barn som enligt polisens rapporter har skadats lindrigt i trafiken, 
uppdelat på åren 1994–2001 och ålder. 
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I figuren kan vi notera en tendens att antalet barn 0–18 år som har skadats 
lindrigt ökat under perioden 1994–2001. Detta gäller framförallt barn i åldern
6–16 år och 17–18 år.

Totalt antal barn som enligt polisens rapporter har skadats/omkommit i trafiken
under 1994–2001 presenteras i Tabell 1. 

Tabell 1 Totalt antal skadade/dödade barn i polisrapporterade olyckor 1994–
2001.
År 0–5 år 6–16 år 17–18 år 0–18 år
1994 388 2 153 828 3 369 
1995 363 2 273 890 3 526 
1996 336 2 115 864 3 315 
1997 338 2 140 832 3 310 
1998 349 2 074 754 3 177 
1999 323 2 139 891 3 353 
2000 323 2 287 979 3 589 
2001 264 2 499 971 3 734 
Totalt 2 684 17 680 7 009 27 373 

I genomsnitt skadades eller omkom 336 barn i åldern 0–5 år, 2 210 barn i åldern 
6–16 år samt 876 barn i åldern 17–18 år.

I Sverige föds ungefär 100 000 barn per år2; ett tal som varit tämligen stabil 
över ett stort antal år. Baserat på detta tal kan man räkna ut hur fördelningen av 
antal skadade och omkomna barn borde vara och jämföra detta med det faktiska 
utfallet, se Tabell 2. Detta förutsätter dock att vi bortser från att barn i olika
åldersgrupper exponeras i olika grad för trafiken. 

Tabell 2 Faktisk fördelning av skadade/omkomna barn på åldersgrupp jämfört 
med förväntad under 1994–2001 för barn (0–18 år).

0–5 år 6–16 år 17–18 år 0–18 år
Faktisk andel 10 % 65 % 25 % 100 % 
Förväntad andel 28 % 61 % 11 % 100 % 

Från tabellen kan vi notera att bland de skadade/dödade barnen är den faktiska 
andelen barn i åldersgruppen 0–5 år lägre än förväntat, medan andelen barn i 
åldern 17–18 år är högre än förväntat.

Ett alternativt sätt att beskriva trafiksäkerhetssituationen för barn generellt är 
att dela upp omkomna och skadade barn på vilken trafikantkategori de bedömts
tillhöra i samband med olyckan. 

I följande tre figurer (Figur 9, 10 och 11) presenteras omkomna, svårt skadade 
respektive lindrigt skadade barn i trafikolyckor, uppdelade på trafikantkategori. 

2 Under perioden 1974–1999 föddes i genomsnitt 102 483 barn per år (SD 15 345), källa SCB.
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Figur 9 Barn som omkommit i trafikolyckor åren 1994–2000. Procentuell 
fördelning efter trafikantkategori.

I figuren kan noteras att barn som åkt personbil (54 %) är vanligast 
förekommande bland omkomna barn. Den näst vanligaste trafikantkategorin är 
barn som gående. Buss är en av de minst vanliga trafikantkategorierna enligt
uppgifterna i Vägverkets olycksdatabas. 
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Figur 10 Barn som skadats svårt i trafikolyckor åren 1994–2000. Procentuell 
fördelning efter trafikantkategori.

Bland de svårt skadade barnen är den vanligaste trafikantkategorin även här barn
som rest i personbil (39 %). Dock är det en markant mindre andel jämfört med
bland barn som omkommit i personbil. Den näst vanligast förekommande
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trafikantkategorin bland barn som skadas svårt är mopedister (20 %) och den 
tredje vanligaste trafikantkategorin är barn som gående (19 %). 
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Figur 11 Barn som skadats lindrigt i trafikolyckor åren 1994–2000. Procentuell 
fördelning efter trafikantkategori.

De barn som skadas lindrigt hade ungefär samma fördelning på trafikantkategorier 
som de barn som skadades svårt. Den vanligaste trafikantkategorin var barn som 
färdades i personbil. 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att enligt polisens uppgifter från 1994–
2001 så omkom 418 barn, 5 304 skadades svårt och 21 651 barn som skadades 
lindrigt. Utvecklingen över åren talar för att det är färre barn i de lägre åldrarna
som omkommer i trafiken och att det är fler i åldern 17–18 år.

En majoritet av barnen som omkommer eller skadas gör detta i bil. Ju svårare
skadeföljd, desto högre andel av inträffade olyckor med barn som 
personbilspassagerare. Bland de omkomna barnen var det 54 procent som 
färdades i personbil och 19 procent som var gående. 

5.2 Skolbarn under skoltid (Steg 2) 
När studien avgränsas till att gälla personskadeolyckor med barn i åldern 6–16 år, 
skoldagar klockan 600–1659, noteras att under åren 1994–2001 har totalt 1 515
barn skadats eller dödats i olyckor när buss/taxi eller gående barn varit 
inblandade. Utvecklingen årvis visas åldersgruppsindelad i Figur 12. Vi vill göra
läsaren uppmärksam på att vi nu har ändrat åldersgrupperna till följande; 
¶ 6–9 år 
¶ 10–12 år 
¶ 13–16 år 

Detta innebär således att varje åldersgrupp omfattar tre alternativt fyra årskullar. 
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Figur 12 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade i olyckor med buss/taxi eller 
gående barn inblandade, skoltid åren 1994–2001. Åldersgruppsindelad. 

Genomsnittligt har ca 190 barn (6–16 år under skoltid) årligen skadats eller dödats
under dessa omständigheter, med högst utfall (229 stycken) år 1998. Figuren visar 
att gruppen ”13–16 år” varit mest utsatt, med genomsnittligt ca 77 skadade/-
dödade per år. 

I Tabell 3 visas hur de skadade barnen fördelar sig på skadekonsekvens och 
trafikantkategori.
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Tabell 3 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade i olyckor med buss/taxi eller 
gående barn inblandade under skoltid åren 1994–2001. Fördelning av antal barn 
på skadekonsekvens och trafikantkategori.

SkadekonsekvensTrafikant-
kategori Dödlig Svår skada Lindrig skada Alla
Busspassagerare 6 21 189 216
Personbilspass. 0 14 68 82
Mopedist 2 8 31 41
Cyklist 1 17 42 60
Gående 22 297 789 1 108 
Övriga 1 1 6 8
Alla 32 358 1 125 1 515 

I tabellen kan ses att det är 32 barn som dödats i trafikolyckorna, varav 22 varit 
fotgängare. De är den vanligaste trafikantkategorin även bland såväl svårt som 
lindrigt skadade barn. Fördelningen av skadade inkl. omkomna, illustreras i Figur
13.
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Figur 13 Barn skadade eller dödade i olyckor med buss/taxi eller gående barn 
inblandade under skoltid åren 1994–2001. Procentuell fördelning på trafikant-
kategori.

Av Figur 13 framgår att 73 % av de skadade eller dödade var fotgängare och 14 % 
busspassagerare.

Avseende utvecklingen över åren kan det noteras att antalet skadade buss-
passagerare varierar mellan olika år, en enskild olycka kan generera många
skador. Variationen illustreras i Figur 14.
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Figur 14 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade i olyckor med buss/taxi eller 
gående barn inblandade under skoltid åren 1994–2001. Fördelning på kalenderår 
och trafikantkategori. 

Under 8-årsperioden var året 1998 det år som uppvisade flest antal omkomna och 
skadade barn i buss. Figuren visar att de år med högst skadeutfall (1998 och 2001) 
är de år som har haft många barn skadade som busspassagerare.

Det kan inte noteras någon märkbar förändring över åren avseende antal barn
som skadats eller dödats som gående eller cyklist. 
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Bebyggelsetyp
Skadorna har framförallt inträffat inom tättbebyggt område, vilket visas i Figur
15.

I den handledning som polisen har för hur rapporteringen av vägtrafikolyckor
ska ske definieras tättbebyggt område som ett område där: 
¶ den högsta tillåtna hastigheten är 50 km/h eller lägre på grund av

bebyggelsens omfattning och inverkan på trafikförhållanden 
¶ annan högre högsta tillåtna hastighet gäller, men där bebyggelsens

omfattning och trafikförhållanden är att jämställa med ovanstående 
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Figur 15 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade i olyckor med buss/taxi eller 
gående barn inblandade under skoltid åren 1994–2001. Fördelning på bebygg-
elsetyp och skadekonsekvens. 

De dödliga skadorna (32 stycken) är jämnt fördelade mellan tätort och landsbygd, 
medan de lindrigt skadade är betydligt fler i tättbebyggt område.

Hastighetsbegränsning
En fördelning av antalet skadade/dödade barn på gällande hastighetsgräns blir lite 
bristfällig. Orsaken är att det på det kommunala/enskilda vägnätet ibland saknas 
uppgift om vilken hastighetsbegränsning som rådde vid olycksplatsen. I Figur 16 
visas hur olyckorna fördelar sig på hastighetsgränser.
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Figur 16 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade i olyckor med buss/taxi eller 
gående barn inblandade under skoltid åren 1994–2001. Fördelning på hastighets-
gräns och skadekonsekvens. 

Figur 16 visar att skadeutfallet domineras av hastighetsgränsen 50 km/h. Det är 
cirka 60 % av de skadade/dödade som skadats på vägar med denna 
hastighetsgräns. Av de totalt 32 dödsfallen har 13 inträffat i 50-miljö, 9 vid
70 km/h och lika många vid hastighetsgräns Ó90 km/h. Ett dödsfall har 
konstaterats i 30-miljö.
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Väghållare
Figur 17 ger en bild av hur de skadade/dödade fördelas på olika väghållare.
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Figur 17 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade i olyckor med buss/taxi eller 
gående barn inblandade under skoltid åren 1994–2001. Fördelning på väghållare 
och skadekonsekvens.

Bland ”Övriga” väghållare är ”Kommunal/enskild” vanligast, med 11 dödsfall, 
196 svårt skadade och 691 lindrigt skadade barn under skoltid. Antalet 
rapporteringar var 1 omkommen, 39 svårt skadade och 100 lindrigt skadade. På 
det statliga vägnätet har rapporterats 20 omkomna, 123 svårt skadade och 334 
lindrigt skadade.
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Ljusförhållande
Vad gäller skadeutfallet vid olika ljusförhållanden kan konstateras att drygt 1 200
(81 %) av aktuella barn har skadats/dödats i dagsljus, se Figur 18. 
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Figur 18 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade i olyckor med buss/taxi eller 
gående barn inblandade under skoltid åren 1994–2001. Fördelning på ljus-
förhållande och skadekonsekvens.

I figuren kan konstateras att majoriteten av dödsolyckorna har skett i dagsljus. 
Mer exakt gäller att 26 har dödats i olyckor som skett i dagsljus och 6 barn har 
dödats i olyckor som inträffat i mörker. Det kan även nämnas att fördelningen 
mellan svårt skadade och lindrigt skadade är jämn vid mörker. Vid dagsljus eller 
gryning/skymning är de lindrigt skadade avsevärt fler än de svårt skadade.

VTI notat 41-2003 27



Väglag
I Figur 19 presenteras antal barn som har skadats/dödats vid olika väglag. 
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Figur 19 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade i olyckor med buss/taxi eller 
gående barn inblandade under skoltid åren 1994–2001. Fördelning på väglag och 
skadekonsekvens.

I figuren kan noteras att antalet skadade eller dödade barn var lika stort vid vått 
väglag som vid is/snö-väglag. Hur vanligt förekommande de olika väglagen har 
varit, vid aktuella tider, har vi ingen uppfattning om. Vanligen har skadorna skett 
vid torrt väglag (52 %). De dödliga skadorna dominerade vid torrt väglag, 23 av 
totalt 32. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att 1 515 barn i åldern 6–16 år har 
omkommit/skadats 1994–2001 under skoltid, där barnen antingen varit gående,
rest i buss eller i taxi. Cirka 73 procent av barnen drabbades i egenskap av gående,
14 procent var busspassagerare. Det kan konstateras en ganska stor variation i 
antal skadade/omkomna. År då antalet skadade i buss är stort är även det totala 
antalet skadade/omkomna stort. Barnen drabbas framförallt i tätbebyggt område.
Det kan dock konstateras att i de fall barnen omkommit så har fördelning mellan
tättbebyggt område och landsbygd varit den samma. Cirka 60 procent av alla 
skadade/omkomna barn har drabbats på vägar med hastighetsbegränsningen 
50 km/h. Här var en skillnad avseende de omkomna barnen. Cirka 40 procent som
omkom gjorde det på vägar med hastighetsbegränsningen 50 km/h. Övriga 
60 procent omkom på vägar med hastighetsbegränsningen 70-, 90- eller 110 km/h

Den största andelen omkomna (26 av 32 barn) drabbades i dagsljus. 

28 VTI notat 41-2003 



5.3 Skolskjutsrelaterade olyckor (Steg 3)
För de olyckor i vilka 1 515 barn i åldern 6–16 år skadats eller dödats studerades 
polisens informationsblankett (s.k. ”polisrapport”) samt eventuella trafikmåls-
anteckningar. På basis av innehållet i polisens material avgjordes om de 1 515 
hade skadats i samband med skolskjutsning. Resultatet var att 256 olyckor med 
totalt 361 skadade eller dödade barn var så kallade skolskjutsolyckor. 

5.3.1 Statistikuppgifter 
En bearbetning av data för de 256 olyckorna i Vägverkets olycksdatabas visar att 
det under åren 1994–2001 dödades 15 barn, 96 barn skadades svårt och 250 barn 
skadades lindrigt i olyckor som bedömts som skolskjutsrelaterade, se Tabell 4.

Tabell 4 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade åren 1994–2001 i olyckor 
bedömda som ”möjligen skolskjutsrelaterade”. Fördelning på skadekonsekvens
och trafikantkategori. 

SkadekonsekvensTrafikant-
kategori Dödlig Svår skada Lindrig skada Alla
Busspassagerare 6 13 111 130
Personbilspass. 0 4 4 8
Mopedist 0 0 0 0
Cyklist 0 2 1 3
Gående 9 77 133 219
Övriga 0 0 1 1
Alla 15 96 250 361

Tabellen visar att de skadade barnen domineras av trafikantkategorierna gående 
(219 stycken) och busspassagerare (130 stycken). 

Cirka 46 % av de skadade eller dödade barnen var i åldern 13–16 år. Av de 
15 dödade var 8 i åldern 13–16 år, 45 av de svårt skadade och 113 av de lindrigt 
tillhörde också denna åldersgrupp.

I Figur 20 visas vilka skador barnen har fått i samband med de inträffade 
olyckorna, uppdelat på vilken ålder barnen hade.
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Figur 20 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade åren 1994–2001 i olyckor 
bedömda som ”möjligen skolskjutsrelaterade”. Fördelning på skadekonsekvens
och åldersgrupp. 

Figuren visar att den mest skadedrabbade åldersgruppen bland barn som åker 
skolskjuts är de i åldern 13–16 år.

Det finns ett intresse i att studera åldern på de barn som skadades som
busspassagerare respektive gående. I Figur 21 redovisas skador bland de barn som 
var busspassagerare, uppdelat på barnens ålder. 
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Figur 21 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade åren 1994–2001 i olyckor
bedömda som ”möjligen skolskjutsrelaterade”. Fördelning på skadekonsekvens
och åldersgrupp för busspassagerare. 

I figuren, som omfattar totalt 130 skadade (inklusive dödade) barn, kan noteras att 
inte några barn i åldern 6–9 år har omkommit. Det var framförallt barn i åldern 
13–16 år som dödats. Från figuren kan vidare noteras att bland barn som skadades 
svårt så var barn i åldern 6–9 år mest drabbade. De lindrigt skadade barnen 
förekom framförallt bland barn i åldern 13–16 år.

Totalt sett, oavsett skadekonsekvens, utgjorde åldersgruppen 13–16 år hälften 
av de skadade. Barn i åldersgruppen 6–9 år utgjorde endast 13 procent av de 
skadade.
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I Figur 22 presenteras i vilken ålder barnen var som skadades i olyckor som
inträffade då barnen var gående. 
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Figur 22 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade åren 1994–2001 i olyckor
bedömda som ”möjligen skolskjutsrelaterade”. Fördelning på skadekonsekvens
och åldersgrupp för gående. 

I figuren, som omfattar totalt 219 skadade/dödade barn, kan konstateras att bland 
de omkomna och bland de lindrigt skadade barnen så var fördelningen mellan
åldersgrupperna förhållandevis jämn. Barn i åldern 13–16 år var de som i störst 
utsträckning skadades svårt.

Totalt, sett över alla skadekonsekvenser för gående, så var fördelningen mellan 
åldersgrupperna jämnare än för busspassagerare. Av de skadade var 27 procent 
6–9 år, 29 procent 10–12 år och 44 procent 13–16 år. 
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Bebyggelsetyp
I Figur 23 presenteras om skadorna har inträffat inom tättbebyggt område.
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Figur 23 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade åren 1994–2001 i olyckor
bedömda som ”möjligen skolskjutsrelaterade”. Fördelning på skadekonsekvens
och bebyggelsetyp. 

Figuren antyder att dödsfallen varit vanligare utanför tätort, 73 % (11 av 15) har 
inträffat inom ”Ej tättbebyggt område”.

VTI notat 41-2003 33



Skadornas fördelning på skyltad hastighetsgräns visas i Figur 24. 
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Figur 24 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade åren 1994–2001 i olyckor
bedömda som ”möjligen skolskjutsrelaterade”. Fördelning på skadekonsekvens
och bebyggelsetyp.

Figuren visar att bland skolskjutsolyckorna har skadan vanligen inträffat på vägar 
med 50 km/h. De svåra skadorna har fördelat sig förhållandevis jämnt mellan
hastighetsgränserna 50-, 70- och 90 km/h.
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Ljusförhållanden
I Figur 25 presenteras under vilka ljusförhållanden barn som bedömts åka 
skolskjuts har skadats/omkommit.
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Figur 25 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade åren 1994–2001 i olyckor
bedömda som ”möjligen skolskjutsrelaterade”. Fördelning på skadekonsekvens
och ljusförhållande. 

Skadeutfallet domineras av skador erhållna vid olyckor som inträffat i dagsljus.
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Väglag
Fördelningen av skador på väglag visas i Figur 26. 
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Figur 26 Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade åren 1994–2001 i olyckor
bedömda som ”möjligen skolskjutsrelaterade”. Fördelning på skadekonsekvens
och väglag. 

I figuren kan konstateras att i de fall barn har skadats vid vått väglag så har 
fördelningen mellan lindrig och svår personskada visat sig vara lika stor. Detta är
inte fallet vid is/snö väglag. Där är fördelningen av andel barn som skadats 
lindrigt och svårt annorlunda (fler lindrigt skadade än svårt skadade) än för vått 
väglag.

Detta var en redovisning baserad på registeruppgifter avseende de olyckor som
vi har klassat som skolskjutsolyckor.

För att få en förståelse i vad som faktiskt inträffat har vi gått vidare och på 
basis av det som polisen skrivit i informationsunderlag och trafikmålsanteck-
ningar studerat vad som inträffat i dessa olyckor.

Sammanfattningsvis kan konstateras att de selekterade skolskjutsanknutna 
olyckorna huvudsakligen har resulterat i att barnen har skadats/omkommit när de 
varit gående (ca 61 %). Bland de drabbade barnen var det 36 procent som var 
busspassagerare.

Vidare kan noteras att det framförallt är barn i åldern 13–16 år som drabbats.
Bland de 15 omkomna barnen var det 8 (53 %) som var 13–16 år. Om antalet 
omkomna barn fördelade sig jämnt över årskullarna skulle förväntad andel ha
varit cirka 36 procent.

Oavsett om vi utgår från de barn som omkommit, skadats svårt eller skadats
lindrigt så kan vi notera att barnen i åldern 13–16 år är de mest frekvent drabbade.
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Barnen har skadats/omkommit i lika stor utsträckning på vägar i tätbebyggt 
område som på vägar på landsbygden. Detta är en skillnad jämfört med det 
tidigare urvalet av olyckorna som inträffat på skoltid (steg 2).

Vidare kan noteras att de flesta barn med lindriga skador har drabbats på vägar 
med hastighetsbegränsningen 50 km/h. De barn som omkommit fördelar sig jämnt
på hastighetsbegränsningarna 50-, 70-, 90- och 110 km/h.

5.3.2 Detaljstudier 
Bland de 256 olyckorna med de 361 omkomna och skadade barnen har vi försökt 
att lite mer i detalj studera vad som har hänt vid olyckorna. Vi har valt att dela upp 
händelsen vid olyckan i några övergripande rubriker. Valet av rubriker är baserad 
på erfarenhet från arbetet med selekteringen. Grupperingen har skett enligt 
följande:
¶ Barn som går/springer ut bakom buss/taxi
¶ Barn som går/springer ut framför buss
¶ Barn som går/springer ut mellan bussar vid hållplats 
¶ Barn som kommer i kläm
¶ Barn som har bråttom till bussen 
¶ Singelolycka buss
¶ Kollision mellan buss/personbil och barn 
¶ Kollision mellan buss/skoltaxi och annat fordon
¶ Hård inbromsning med buss – skadade passagerare 

I tidigare redovisningar har vi presenterat data avseenden skadade/omkomna barn. 
I följande redovisning har vi valt att fokusera på själva olyckan. Detta eftersom 
även om det är flera barn som skadats/omkommit i en olycka så är orsaken till 
olyckan den samma.

I Tabell 5 presenteras vad som har skett i olyckorna uppdelat på orsaken enligt 
beskrivningen ovan. Uppdelningen har även skett utifrån om olyckorna har skett
på morgonen (klockan 6–9), förmiddagen (klockan 9–12) eller eftermiddagen
(klockan 12–17). 
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Tabell 5 Antal skolskjutsolyckor inträffade 1994–2001, grupperat efter hur
olyckan har inträffat samt om olyckan inträffat på morgonen, förmiddagen (Fm) 
eller eftermiddagen (Em) 

Morgon Fm Em Totalt
Springer/går ut bakom buss 10 12 55 77
Springer/går ut framför buss 13 5 37 55
Springer/går ut mellan bussar vid hållplats 2 7 9
Kommer i kläm mellan buss och fast 
föremål/påkörd vid hållplats

11 6 17 34

Fastnar/klämd i bussdörrar 2 2 4 8
Bråttom till buss 8 4 12
Singelolycka buss 4 5 4 13
Kollision buss/personbil och barn 6 2 13 21
Kollision buss/skoltaxi/annat fordon 11 6 7 24
Hård inbromsning 3 3
Totalt 65 40 151 256

Bland de 256 olyckorna så var den vanligaste händelsen i samband med olyckorna 
att barnen hade gått eller sprungit ut bakom skolbussen (30 %). Den andra 
vanligaste händelsen var att barnen hade sprungit eller gått ut framför bussen 
(21 %).

Majoriteten av samtliga olyckor har skett på eftermiddagen (60 %).
En övervägande del av olyckorna på eftermiddagen har skett då barnen ska 

passera vägen – framför eller bakom bussen – efter att de hade klivit av (61 % av
samliga olyckor som inträffat på eftermiddagen). I Figur 27 återges antal 
händelser beskrivna i Tabell 5. 
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Figur 27 Händelser i de 256 skolskjutsolyckor som inträffat 1994–2001. 

I figuren kan noteras att de olyckor där barn har gått ut framför eller bakom bussar
vanligtvis inträffar på eftermiddagen.
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I Figur 28 presenteras hur inträffade olyckor fördelar sig på händelse. 

31%

21%
4%

13%

3%

5%

5%

8%

9% 1% Springer/går ut bakom buss

Springer/går ut framför buss

Springer/går ut mellan
bussar
Kommer i kläm utanför buss

Fastnar/klämd i bussdörr

Bråttom till buss

Singelolycka buss

Kollison buss/pb & barn

Kollison buss/skoltaxi/annat
fordon
Hård inbromsning

Figur 28 Procentuell fördelning på händelse i de inträffade olyckorna.

I figuren kan noteras att den vanligaste händelsen bland olyckor på väg till skolan 
är att barnen springer ut framför bussen eller bakom bussen. Några händelser som 
är vanligt förekommande är även att barn kommer i kläm utanför bussen, att de 
har bråttom till bussen för att hinna med samt att de har åkt i bussar som har 
kolliderat med andra fordon.

I kommande text summeras gemensamma drag bland några av de mest
frekventa olyckstyperna. 

Självklart finns det en stor variation, men vi har valt att fokusera på det som är
gemensamt i dessa olyckor. För de grupper där antal olyckor är stort redovisas 
ålder och kön på inblandade barn. 

Springer/går ut bakom buss – 30 procent av olyckorna 
De barn som drabbats av denna typ av olycka är i genomsnitt ungefär 12 år gamla.
Det är lika många flickor som pojkar. 

I polisens rapporter/trafikmålsanteckningar står ofta att barnet har sprungit 
fram bakom bussen för att korsa vägen. I flera fall står det att barnen har ”sprungit
in i fordon”.

Det vanligaste är att barnen blivit påkörda av fordon som kommer körande i, 
för bussen, mötande körfält. Flera av de barn som har omkommit i samband med
denna typ av händelse har träffats av tunga fordon. Flera av barnen är i början av 
tonåren. Det är inte ovanligt att det är barn som i grupp har korsat vägen och där 
en eller flera barn har skadats/omkommit.

Springer/går ut framför buss – 21 procent av olyckorna 
De barn som drabbats av denna typ av olycka är i genomsnitt ungefär 12 år gamla.
Det var något fler pojkar än flickor bland de drabbade (63 % pojkar). Precis som 
vid springer/går ut bakom buss har polisen noterat att barnen har sprungit ut
framför bussen. De blir vanligtvis påkörda av fordon som kommer i samma
riktning som de själva har färdats. Skadeföljden är något mindre i dessa olyckor 
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jämfört de där barnen passerat bakom fordonet och blivit påkörda av mötande 
fordon.

Kommer i kläm mellan buss och fast föremål/påkörd vid hållplats – 
13 procent av olyckorna 
Vid denna typ av olyckor är det vanligen barn som fått en fot/ben i kläm under
bussen, barn som halkat in under bussen eller som klämts mellan bussen och 
räcken vid hållplatser eller liknande. En vanlig företeelse är att det varit trångt vid 
hållplatsen och att barn knuffats ut mot den ankommande bussen. Det finns även 
barn som sprungit för att hinna med en buss och som då halkat och kommit in 
under bussen. Det förekommer att förare av bussar inte har haft full kontroll på 
sitt fordon och i samband med att man kör fram till hållplatsen, kört upp på själva 
hållplatsen/trottoaren eller så nära att barn fått en fot i kläm under fordonet eller 
att barnet har klämts fast mellan räcken vid hållplatsen och bussen. I några fall har 
barn snubblat och kommit in under bussen.

Kollision med buss/skoltaxi eller annat fordon – 9 procent av olyckorna 
Vid denna typ av olyckor är det vanligen barn som har suttit i skolbussar som har
krockat med andra fordon. 

Det är svårt att utifrån polisrapporter och trafikmålsanteckningar avgöra vilken 
typ av skador dessa barn har ådragit sig. Händelserna i dessa olyckor varierar. 
Några av orsakerna är att förarna varit bländade av solen, att förare har 
missbedömt avstånd till mötande fordon i korsning, förlorad fordonskontroll på 
grund av halka, kollision med tåg vid obevakad järnvägsövergång, vänster sväng 
där föraren missbedömer mötande fordons hastighet, mötande fordon har nedsatt 
fordonskontroll på grund av punktering och har kommit över på fel sida av vägen, 
bristande uppmärksamhet i korsningar med väjningsplikt. 

Flera av kollisionerna har skett mellan bussar och lastbilar och flera av dessa i 
samband med halt väglag. 

Kollision med buss/skoltaxi och barn – 8 procent av olyckorna 
Dessa händelser liknar de som inträffar då barn passerar framför eller bakom 
bussen, skillnaden är dock att de i dessa olyckor blir påkörda av bussen eller av 
andra fordon, dock ej i direkt anslutning till passering fram eller bakom buss. 
Flera av olyckorna har inträffat då barn har passerat på övergångställen. 

Singelolycka buss – 5 procent av olyckorna 
De singelolyckorna som skett med skolbuss inblandad har i stort sett i samtliga
fall orsakats av att det har varit halt väglag.

Det är inte möjligt att utifrån polisrapporter och trafikmålsanteckningar avgöra 
om fordonen har varit utrustade med dubb- eller vinterdäck. 

Bråttom till buss – 5 procent av olyckorna 
En majoritet av dessa olyckor har skett då barnen har sprungit för att hinna med
bussen till skolan. Åtta av tolv inträffade olyckor har skett i samband med resor 
till skolan. Flera av de drabbade barnen har sprungit över vägen på 
övergångsställen eller ”genat” över korsningar. 

40 VTI notat 41-2003 



Fastnar/klämd i bussdörr – 3 procent av olyckorna 
Skadeföljden i dessa olyckor varierar. Det finns barn som omkommit då 
klädesplagg fastnat i dörrar och de har dragits med bussen, tappat balansen och 
hamnat under bussen. Det finns barn som fastnat med en fot i dörren och släpats 
med bussen flera meter och klarat sig med lindriga skador. I flera fall verkar 
förarna av bussarna inte gett passagerarna tillräckligt med tid att kliva av 
fordonen.

6 Diskussion 
6.1 Metod 
Föreliggande studie baseras på en analys i tre steg.

Initialt studerades alla polisrapporterade olyckor som inträffat 1994–2001 och 
där barn i åldern 0–18 år har skadats eller dödats i trafiken. 

Nästa steg i arbetet innebar en selektering av de olyckor som inträffat med
skolbarn under skoltid och där barn har skadats. Kriteriet var att olyckor som
tagits med ska ha varit sådan där barn har skadats/omkommit och där barnen varit 
antingen gående, i en taxi eller i en buss. De barn som har skadats vid resor i 
privata personbilar till och från skolan har därmed inte selekterats i steg 2. 
Bakgrunden till kriteriet var att finna en bas att utgå ifrån, i arbetet med att 
försöka återfinna de olyckor som inträffat i samband med skolskjutsning. Det är 
inte möjligt att på basis av genomfört arbete avgöra i vilken utsträckning vi 
lyckats finna en relevant definition. Vi har dock inga skäl att misstänka att det 
saknas olyckor i genomförd selektering. 

Det tredje steget har inneburit att vi från varje Vägverksregion har begärt in 
samtliga polisrapporter och trafikmålsanteckningar från de selekterade olyckorna.
Detta visade sig vara ett mycket omfattande arbete. I efterhand kan det ifrågasättas 
om det var klokt att begära in polisrapporter/trafikmålsanteckningar från olyckor 
som inträffade redan i mitten på -90 talet. Vår bedömning är dock att detta har
genererat en god bild av utvecklingen över tiden. Det har dessutom visat sig att 
antalet barn som omkommer vid resor med skolskjuts är glädjande litet, vilket i 
sin tur innebär en stor osäkerhet i data. Sett ur denna synvinkel var det bra att 
polisrapporter ända från 1994 samlades in. 

I framtiden är det önskvärt att det via STRADA ska vara möjligt att följa upp 
de skolskjutsrelaterade olyckorna. Detta är nödvändigt av flera skäl. Så länge det 
inte finns en beskrivning av omfattningen av problemet är det inte möjligt att inse
att eventuella åtgärder behöver vidtas. Om relevanta åtgärder ska vidtas är det av 
stor vikt att veta vad som är orsaken till olyckorna. Om sedan åtgärder vidtas är 
det omöjligt att avgöra om de har haft en effekt om det inte finns statistik för att 
följa upp effekten. Vi ser det som en nödvändighet att olyckor som inträffar i 
samband med skolskjuts i framtiden beaktas och följs upp. Självklart är den 
viktigaste orsaken att minimera antalet skadade/omkomna barn, men det är också 
viktigt att vi strävar mot en skolskjutsning som upplevs som säker och trygg av 
barnen. Barnen är potentiella framtida kollektivtrafikresenärer och det är viktigt
att säkerställa att de trivs (säkra och trygga) i den rollen redan i unga år.
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6.2 Alla olyckor med barn i åldern 0–18 år 
Under 1994–2001 skadades/omkom 27 373 barn i åldern 0–18 år i trafiken. I 
genomsnitt var det 52 barn som omkom varje år, 663 som skadades svårt och
2 706 som skadades lindrigt varje år. I analysen har vi inte beaktat i vilken 
utsträckning barn i olika åldrar exponeras i trafiken, det vi har gjort är att 
förutsätta att risken för att skadas i trafiken är densamma för varje årskull. Detta är 
naturligtvis ett alldeles för enkelt antagande, men dock ett sätt att jämföra faktiskt
antal olyckor med förväntat antal olyckor. Resultaten visar att faktiskt antal
olyckor för barn i åldern 0–5 år är avsevärt lägre än förväntat (10 % jämfört med
förväntat 28 %). Vidare kan noteras att för barn i åldern 17–18 år så är faktiskt 
antal olyckor avsevärt många fler än förväntat (25 % jämfört med förväntat 11 %) 

Om vi specifikt studerar de omkomna barnen så visar resultaten att det finns en 
stor variation över åren och att det är svårt att säga att det finns någon direkt trend 
i förändringen i stort. Det kan dock noteras att om antal omkomna barn i 
åldersgruppen 0–5 år studeras så är det en stor del av barnen som drabbades åren 
1994–1997. Vidare kan vi notera att det inte är någon större skillnad i hur många
barn i åldern 6–16 som har omkommit i trafiken.

Den grupp av barn som verkar ha den sämsta utvecklingen avseende hur många
som omkommer är de i åldern 17–18 år. 

Om vi i stället studerar de barn som skadats svårt så är bilden ungefär 
densamma som för de barn som omkommit.

De barn som skadas lindrigt i trafiken är ett ökande antal. Det är framförallt
6–16 åringarna som står för denna ökning. 

Sammanfattningsvis kan noteras att det verkar ske en förskjutning av antal 
omkomna och skadade barn i trafiken – en förskjutning från unga barn till de äldre 
barnen.

En övervägande del av barnen har omkommit eller skadats i samband med
resor i personbil. Hela 54 % av alla barn som omkommer i trafiken gör detta som 
personbilspassagerare. Det finns all anledning att misstänka att denna beskrivning 
direkt kan förklaras med den exponering som barnen utsätts för, men även om det 
är en förklaring så är det ingen tillräcklig ursäkt till de barn som drabbats. Det 
behövs ökade insatser för att säkerställa att antalet barn som skadas/omkommer i
trafiken minskas och i synnerhet att åtgärder vidtas som fokuserar på att öka barns
säkerhet vid resor i personbil.

6.3 Skolskjutsolyckorna där barn har omkommit eller 
skadats

För att finna fram till hur många olyckor som inträffar samt hur många barn som
omkommer eller skadas i samband med skolskjutsning har vi med utgångspunkt i 
polisens rapporter/trafikmålsanteckningar försökt att avgöra om inträffade olyckor 
har skett i samband med skolskjutsresor3. Analysen av selekterade olyckor har 
skett på två sätt: dels via studier av registret dels via genomläsning och 
granskning av de trafikmålsanteckningar som gjorts och det informationsunderlag
som polisens skrivit.

3 Detta bland olyckor där barn varit inblandade antingen som gående eller i olyckor med buss eller
taxi involverade.
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Statistikuppgifter
Med hänvisning till registerstudier av de utvalda olyckorna så kan vi notera 
följande:

Av de 1 515 skadade/dödade barn i åldern 6–16 som drabbats under skoltid så 
var det 361 som skadades/dödades i samband med skolskjutsresor, vilket 
motsvarar cirka 24 procent. Det var då totalt 15 barn som omkom.

Detta är glädjande nog få olyckor, men det gör det svårt att ur ett statistiskt 
perspektiv uttala sig med säkerhet om utvecklingen över t.ex. tiden. Vi kan dock 
konstatera att av de barn som omkommit så var 9 gående och 6 var 
busspassagerare. Det var företrädesvis barn åldern 13–16 år (53 %). Bland de barn 
som omkom som gående var barn 6–9 år och 13–16 år ungefär lika drabbade. 
Bland de barn som omkom som busspassagerare så var barn 13–16 år mest
drabbade. Det är svårt att med säkerhet säga att detta beror på annat än slumpen.

Sammanlagt var det 96 barn som skadades svårt. Bland de svårt skadade
barnen var 77 gående, 13 busspassagerare, 4 personbilspassagerare och 2 var 
cyklister.

Om de som skadades svårt i buss (13 stycken) studeras kan vi se att antal 
skadade fördelas förhållandevis jämnt över åldersgrupperna. Så var inte fallet om 
vi i stället studerar de gående. Bland de barn som skadades svårt eller omkom som 
gående, så var barnen i åldern 13–16 år avsevärt mer frekvent förekommande än 
andra barn i de andra åldersgrupperna. Det förekommer att man betraktar barn 
som trafikmogna när de är i 12 års ålder (Björklid, 1979). Efter att ha studerat 
samtliga dessa olyckor känns det som om detta är något som kan ifrågasättas.

Det var 250 barn som skadades lindrigt. Bland dessa var det 133 som var 
gående, 111 var busspassagerare, 4 var personbilspassagerare, 1 var cyklist och 1 
övrig.

Det är intressant att notera att fördelningen mellan trafikantkategorierna gående 
och busspassagerare är mer lika bland de lindrigt skadade jämfört med bland de 
svårt skadade.

Bebyggelsetyp
Flest omkomna och skadade återfinns i olyckor i tätbebyggt område, men
skadekonsekvensen är svårare i ej tätbebyggt område. Detta förefaller ganska 
naturligt då det med all sannolikhet är en högre hastighet på vägar utanför 
tättbebyggt område jämfört med på vägar i tättbebyggt område.

Hastighetsbegränsning
Sett över alla skadade och omkomna barn så är det vanligaste att detta har skett på
vägar med 50 km/h. De svåra skadorna har fördelat sig förhållandevis jämnt
mellan hastighetsgränserna 50-, 70-, 90 km/h och 110 km/h. Vår tolkning av detta 
är att även om fler barn skadads på vägar med hastighetsbegränsningen 50 km/h
så är konsekvenserna vid de olyckor som sker på vägar med hastighetsgränser på 
70 km/h eller högre värre. Självklart bör insatser göras för att reducera såväl 
skadade som omkomna barn, men måste man välja så bör insatser på vägar med
hastighetsbegränsning 70-, 90-och 110 km/h prioriteras. 

Väglag
Barn som har omkommit återfinns i olyckor som inträffat vid torrt väglag samt 
vid is/snö väglag. Vi kan notera att bland olyckor med buss inblandad har det i 
flera fall varit halka vid tillfället för olyckan. I dagsläget finns det inga krav på 
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dubb/vinterdäck för tunga fordon. Studier (Öberg, Nordström, Wallman, Wiklund
& Wretling, 2000) har inte kunnat visa att det totalt sett är kostnadseffektivt. Vi
tror dock att de fordon som används vid skolskjutsning skulle ha nytta av 
dubb/vinterdäck. Fordonen trafikerar ibland vägar som inte är de bästa i vårt 
vägnät.

Detaljstudier
Samtliga erhållna informationsunderlag och trafikmålsanteckningar har studerats 
och olyckor med skadade/omkomna barn har kategoriserats efter vad som har
varit en trolig händelse i samband med olyckan. Det är fel att påstå att detta är en 
detaljstudie i egentligt mening. Analysen som är genomförd har inte skett enligt 
någon vedertagen haverimetodik. Detta är självklart önskvärt, men det har inte 
rymts inom ramen för föreliggande studie. Det som gjorts är att vi har försökt att 
skapa oss en uppfattning om vad som har hänt i samband med olyckan och utifrån 
det få en förståelse av förloppet. 

Av 256 olyckor har cirka 20 procent skett då barnen har suttit i bussen eller i 
samband med att de ska kliva av (fastklämd i dörr eller liknande).

Cirka 70 procent har skett då barnen skulle till bussen eller hem från bussen. 
De barn som omkommit har företrädesvis varit oskyddade trafikanter. Barnen har 
i första hand drabbats då de gått ut bakom bussen eller framför bussen. De barn 
som drabbades var i genomsnitt 12 år gamla. Det är alltså barn som vanligtvis
betraktas som trafikmogna. Resultaten talar för sig själva. Barn som är 12 år kan
inte förväntas klara av att alltid se sig för när de ska t.ex. korsa en väg med
hastighetsbegränsningen 70 km/h. Inträffade olyckor visar att de inte klarar det, 
oavsett om de passerar själva eller i sällskap med kamrater. Det är inte försvarligt
att släppa av barn på ”fel” sida av vägen, framförallt inte då det råder en hastighet
på vägen som innebär att förbipasserande inte har en chans att hinna stanna t.ex. 
för ett barn som kommer ut i deras vägbana. I USA finns regler som inte tillåter
att stillastående skolskjutsfordon passeras. Detta är en åtgärd som bör utredas 
även för svenska förhållanden. En annan möjlig åtgärd är att öka kravet på
planering av skolskjutsresorna. Vad skulle kostnaden bli om det inte var tillåtet 
med resor som innebar att barnen på egen hand måste korsa vägen för att komma
hem?

I de olyckor som skett där annat fordon kolliderat med skolskjuts (9 % av 
olyckorna) så kan vi notera att det vanligtvis handlar om en mängd varierande 
händelser. Det genomgående är att det ofta leder tillbaka till mänskliga fel
handlingar – att förare missbedömt avstånd och hastighet hos mötande fordon, att 
man har haft bristande uppmärksamhet i korsningar, att man har företagit 
vänstersvängar på mindre lämpliga platser. Undersökningar (Anund, et al., 2001) 
har visat att utbildningsnivån hos förare av skolskjuts kan förbättras. Enligt vår
uppfattning är det fantastiskt att skolskjutsningen fungerar så väl som den gör, 
med tanke på den utbildning förargruppen har. Inom ramen för detta finns mycket
att arbeta vidare med: dels insatser som handlar om att öka kunskapen och 
medvetenheten hos denna förarkategori dels att genom kvalitetssäkring av
transport ställa ökade krav på utbildning av förare som kör skolskjuts. 

I 8 procent av olyckorna har barn skadats/omkommit när de har blivit påkörda 
av bussen. Vid dessa olyckor har flera av barnen passerat på övergångställen i 
anslutning till hållplatser. Hur man ska uppnå en ökad säkerhet vid 
övergångställen är en viktig fråga att arbeta vidare med.
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I 5 procent av olyckorna har barnen skadats då bussen/taxibilen har kört av 
vägen. I stort sett vid samtliga dessa olyckor har väglaget varit halt. Som vi redan
har nämnt så trafikerar skolskjutsarna även de vägar som andra fordon brukar 
undvika. Under vintertid är de ofta hala och inte sällan är de osaltade. I dagsläget 
finns ingen lag avseende dubb/vinterdäck på skolskjutsar. Ett krav på detta kan 
vara relevant att överväga. Sett ur detta perspektiv kan man diskutera vad som är 
optimalt: att kräva vinterdäck på skolbussar eller bälten? Det bästa är naturligtvis
om det finns både bälten och under vinter dubb/vinterdäck. 

I 3 procent av olyckorna har barn skadats/omkommit då de har fastnat antingen 
med kläder eller med kroppsdelar t.ex. en fot i dörren på bussen. Förarna har 
enligt polisens anteckningar i de flesta fall varit stressade och inte haft tid att
vänta länge nog för att barnet lugnt och tryggt ska ha hunnit kliva av fordonet. 
Förbättrade sensorer för att avgöra om något är i kläm i dörrarna har med all 
sannolikhet en potential att reducera olyckor. Vidare bör förarna vara ytterligare
uppmärksamma på problemet. Redan vid planeringen av resorna bör det finnas 
utrymmer för att genomföra resor där barnen i lugn och ro ”hinner” kliva av. 

7 Fortsatt forskning
På basis av genomförd studie kan vi konstatera att det finns flera områden inom 
vilka en ökad kunskap eller försök med åtgärder på sikt kan förväntas förbättra 
säkerheten för barn som åker skolskjuts.

En förutsättning är självklart att det kontinuerligt görs uppföljning avseende 
omfattningen av skolskjutsrelaterade olyckor. Inom ramen för den föreliggande 
studien har vi försökt att i efterhand avgöra om inträffade olyckor har varit 
skolskjutsrelaterade eller inte. Detta har gett en bild av det som inträffat, men
självklart inte den helt sanna. 

Vi ser det som angeläget att framtida olycksregistrering beaktar om inträffade 
olyckor är skolskjutsrelaterade. Detta är nödvändigt för att säkrare veta
problemets omfattning, veta vilka åtgärder som behöver vidtas, men även för att 
följa upp vidtagna åtgärder.

Vidare föreslås att några av följande frågor blir forum för framtida forskning 
inom området.

Trafikanten/Barnet
ü Barns mognad – när är barn egentligen trafikmogna. Vilka situationer i 

trafiken kan t.ex. skolskjutsbarn, i olika åldrar förväntas klara? Vad 
påverkar barnen att agera på olika sätt och vad är den egentliga orsaken 
till att barn t.ex. springer ut framför/bakom bussar trots att de är i 
tonåren. Denna kunskap kan initiera förslag till åtgärder som sätter barnet 
i fokus.

ü Hur ser egentligen barnen på sin egen situation som skolskjutsåkare. En
kvalitativ studie i vilken barnen får ta ställning till eventuella risker i 
samband med resor till och från skolan förväntas ge en ökad insikt i hur 
barnen agerar och därmed ytterligare närma oss lösningar till problemet.
Baserat på redan inträffade olyckor kan intervjuer med barn göras för att 
ta del av deras uppfattning om orsak till olyckan och ta del av barnens 
förslag på hur detta kan undvikas.
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Fordon
ü Är det amerikanska systemet med kontrollarm fram/bak på fordon som

används vid skolskjutsning en åtgärd som även kan användas av svenska
skolskjutsar? Vilka effekter kan vi förvänta oss? 

ü I dagsläget är utmärkningen av de fordon som används vid skolskjutsning 
inte särskilt omfattande. Hur ska ett fordon som används vid 
skolskjutsning vara utmärkt, för att på bästa sätt signalera att det är ett
fordon som transporterar barn eller att det kan omges av barn. 

Förarstöd
ü Flertal av de olyckor som sker då barn blir klämda eller påkörda vid

hållplatser visade sig bero på att förarna inte hade tillräckligt god sikt i 
områdena omkring fordonen. System som bygger på t.ex. 
kameraövervakning av döda vinklar, fotgängardetektering, backsignaler 
etc. kan förväntas öka möjligheterna för förarna att undvika denna typ av
misstag.

ü I vissa av inträffade olyckor var orsaken att barnen fastnat i dörrarna i 
samband med på och avstigning. Ett förbättrat system för att indikera att 
passagerare befinner sig området kring dörrarna kan förväntas ha en 
säkerhetshöjande effekt. 

Vägutformning
ü I flera av de olyckor som skett på landsbygden då barn har passerat 

framför/bakom buss så har det inte funnit någon hållplatsficka för bussen 
att nyttja. Valet av hållplatser samt hållplatsens utformning kan
förutsägas vara central för säker på och avstigning. Riktlinjer som kan 
vara till stöd för kommuner/entreprenörer/förare vid val av hållplatser
som används för skolskjutsning.

ü Försök pågår med speciellt utformade skolskjutshållplatser med
dynamiska skyltar, som bara är aktiva då barnen finns där. Resultaten är 
positiva (Anund, Falkmer och Hellsten, 2003). På basis av resultaten är 
det dock inte möjligt att uttala sig om de långsiktiga effekterna av denna
typ av hållplats. Detta bör utredas vidare. 

Omvärld
ü De krav som ställs i samband med upphandling av skolskjuts har klara 

konsekvenser för om resorna kommer att var trafiksäkra eller inte. 
Förarna är nyckelfigurer i detta sammanhang. För att säkerställa att
förarna har rätt kompetens för uppdraget så föreslås krav på utbildning av 
skolskjutsförare.

ü Det är viktigt att ta fram riktlinjer för vad kommunerna bör kräva för att
få maximal trafiksäkerhet ur investerade medel. Vidare är det avgörande 
att ta fram riktlinjer för hur de krav som ställs bör följas upp.
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