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Skylt vid skolskjutshållplatser i Linköping – en utvärdering av barns, bussförares 
och förbipasserandes uppfattningar 

av Anna Anund och Gunilla Sörensen 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 

Linköpings kommun har under hösten 2010 och våren 2011 inventerat skolskjutshåll-
platser i kommunen och vid de platser där inga skyltar finns har en ny typ av hållplats-
skyltar satts upp för att markera skolskjutshållplats. Föreliggande utvärdering syftar till 
att belysa positiva och negativa aspekter avseende erfarenhet och uppfattning om de nya 
skyltarna hos skolskjutselever, bussförare och förbipasserande privatbilister.  

Utvärderingen har skett med hjälp av djupintervjuer med ett urval av barn på skolor i 
Nykil, Vreta Kloster och Ljungsbro, enkäter till bussförare i dessa områden och 
telefonintervjuer med privatbilister som passerat förbi utvalda hållplatser i något av 
områdena.  

Resultaten pekar på att skylten kan bidra till en ökad känsla av trygghet och säkerhet för 
barnen, den ökar möjligheten för bussförarna att veta vid vilken plats barnen ska hämtas 
och den bidrar till att förbipasserande vet att de kan förvänta sig barn i närheten av 
skylten. Det finns dock anledning att se över varför inte alla barn hämtas vid sin skylt 
och fundera över hur information om de nya skyltarna ska utformas.  
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New school bus stop sign in Linköping. An evaluation of the perception of children, 
bus drivers and passing car drivers 

by Anna Anund and Gunilla Sörensen 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 

 

Linköping municipality has in autumn 2010 and spring 2011 made an inventory of bus 
stop sites for school children within the municipality. At those locations where no bus 
stop sign existed, a new type of sign was set up to mark the school bus stop site.  

This evaluation aims to highlight the positive and negative aspects of experience and 
perception of the new sign.  The evaluation has taken place by means of in-depth 
interviews with a sample of children in the schools in Nykil, Vreta Kloster and 
Ljungsbro. In addition, questionnaires were sent to bus drivers driving in those areas, 
and telephone interviews were done with private motorists passing the designated stop 
sites.   

The results indicate that the sign can contribute to an increased sense of security and 
safety among children, it increases the possibility for bus drivers to know where the 
children are to be picked up and it contributes to the passing vehicles in terms of 
knowing that they can expect children in the vicinity of the sign. There is, however, 
reason to look at why not all children are picked up at their dedicated bus stop and to 
consider how information on the new signs can be designed. 
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1 Inledning 

Linköpings kommun har under hösten 2010 och våren 2011 inventerat skolskjuts-
hållplatser i kommunen och vid de platser där inga skyltar finns har en ny typ av 
hållplatsskyltar satts upp för att markera skolskjutshållplats.  

Skyltar har satts upp vid platser som används för påstigning på morgonen. Endast 
hållplatser som bedömts som säkra har fått denna nya skylt. Sammanlagt kommer drygt 
300 skyltar att sättas upp. 

Skyltarna är gula av fluorescerande material. På skylten finns platsens namn skrivet och 
en symbol där barn är på väg mot en buss, se figur 1. 

Syftet med åtgärden är enligt kommunen att verka för säkrare och tryggare skolskjuts. 

Figur 1  Skylten som satts upp vid skolskjutshållplatser i Linköpings kommun. 
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2 Syfte 

Utvärderingen syftar till att belysa positiva och negativa aspekter avseende erfarenhet 
och uppfattning om de nya skyltarna. De grupper som ingår i utvärderingen är: 

- barn (gruppintervjuer) 
- bussförare (enkäter) 
- förbipasserande privatbilister (telefonintervjuer). 

 

Det finns en mängd olika frågeställningar som kan vara av intresse att utvärdera. En 
avgränsning har gjorts till följande grundläggande frågor som kommunen vill ha 
besvarade: 

1. Bidrar skyltarna till en ökad känsla av trygghet för barnen (upplevd av barn/buss-
förare)? 

2. Bidrar skyltarna till en ökad känsla av säkerhet för barnen (upplevd av barn/buss-
förare)? 

3. Ökar skyltarna möjligheten för bussförarna att veta exakt vilken plats barnen ska 
hämtas på (barn/bussförare)? 

4. Bidrar skyltarna till att förbipasserande och bussförare vet var de kan förvänta 
sig barn på eller i närheten av vägen? 
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3 Metod 

Utvärderingen omfattar de geografiska områdena Nykil, Vreta Kloster och Ljungsbro. I 
dessa områden har skyltar varit på plats längst tid.  

Utvärderingen omfattar tre olika målgrupper: barn, förbipasserande och bussförare. 
Barnen har intervjuats i grupper och fått diskutera skylten. Förbipasserande har 
intervjuats via telefon. Bussförare har fått besvara en enkät.  

Intervjuer och enkätstudie gjordes under en period då det hade varit snö och kyla i flera 
månader. Utvärderingen är således huvudsakligen begränsad till skyltens funktion 
vintertid. 

 
3.1 Barn 

För att fånga barns upplevelser och erfarenheter har barn intervjuats i grupper. Detta har 
skett i Nykil, Vreta Kloster och Ljungsbro. Grupperna var blandade avseende kön. I 
Nykil deltog barn från låg- och mellanstadiet, i Vreta Kloster från mellanstadiet och i 
Ljungsbro från högstadiet. Gruppintervjuerna genomfördes vid skolorna i anslutning till 
skoltid.  

Kontakt togs med skolans personal i förväg. Vid intervjuarens ankomst till Nykils skola 
fredag 11 februari besöktes respektive klassrum och de barn i klassen som har ny skylt 
vid sin hållplats tillfrågades om de kunde tänka sig att ställa upp och dela med sig av 
sina tankar kring den nya skylten. Samtliga tillfrågade barn accepterade. Som tack för 
deltagande fick eleverna en biobiljett var.  

Vid besök i Ljungsbro och Vreta Kloster den 16 februari ordnade rektorerna så att 
eleverna kom till det rum där intervjuerna genomfördes. Barnen fick var sin reflex och 
en biobiljett som tack för sin medverkan. 

Gruppintervjuerna genomfördes i ett enskilt rum som skolan tillhandahöll. De tog cirka 
15–25 minuter. Intervjuaren berättade kort om vem hon var och varför hon var där. 
Frågor ställdes från en framtagen intervjuguide, se bilaga 1. Intervjuaren visade även en 
bild av hållplatsskylten för eleverna.  

Sammanlagt träffades 16 barn i Nykil under en förmiddag, uppdelade på tre grupper. I 
Ljungsbro intervjuades en grupp på tre elever i nionde klass vid lunchtid och i Vreta 
Kloster intervjuades en grupp på sex elever i årskurs 6 i slutet av skoldagen. 

 

Stadium  Antal  Skola

Åk 1*  2 (1 flicka/1 pojke) Nykil

Åk 2  5 (3 flickor/2 pojkar) Nykil

Åk 5 & 6  9 (5 flickor/4 pojkar) Nykil

Åk 6  6 (2 flickor/4 pojkar) Vreta Kloster

Åk 9  3 (1 flicka/2 pojkar) Ljungsbro

*Barnen i årskurs 1 hade, förutom ny skylt, fått en hållplatsplattform. 
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3.2 Bussförare 

För att undersöka bussförares synpunkter på de nya skyltarna som har satts upp, har en 
mindre enkätstudie genomförts. Enkäter skickades till de bussbolag som bedriver skol-
skjuts inom Nykils och Ljungsbro upptagningsområde (Nykils Trafik AB och Nobina) 
samt till ytterligare ett bolag (Stångåbuss). Enkäten omfattade 10 frågor där ett par 
handlar om acceptans och användbarhet, se bilaga 3. För att få ett samlat mått på buss-
förarnas acceptans när det gäller den nya skylten ställdes en fråga där de ombads ta 
ställning till nio olika påståenden (a–i) om skylten, vart och ett angivet på en femgradig 
skala. Metoden har hämtats från van der Laan, Heino & de Waard (1997) där två skalor 
tagits fram för att mäta nytta (usefulness) respektive tillfredsställande (satisfactory).  

 

a  Användbar  |_|_|_|_|_| Oanvändbar  Nytta 

b  Behaglig  |_|_|_|_|_| Obehaglig    Tillfredsställande 

c  Dålig  |_|_|_|_|_| Bra    Nytta 

d  Tilltalande  |_|_|_|_|_| Störande    Tillfredsställande 

e  Effektiv  |_|_|_|_|_| Onödig    Nytta 

f  Irriterande  |_|_|_|_|_| Angenäm    Tillfredsställande  

g  Behjälplig  |_|_|_|_|_| Värdelös    Nytta 

h  Inte önskvärd  |_|_|_|_|_| Önskvärd    Tillfredsställande 

i  Uppiggande  |_|_|_|_|_| Sövande    Nytta 

 

Nytta mäts med hjälp av delfrågorna a, c, e, g, och i, medan tillfredsställandet mäts med 
delfråga b, d, f och h. Vid analys graderas omdömena avseende skylten så att negativa 
omdömen ges värdena -2 eller -1 beroende på om personen är starkt eller svagt negativ i 
omdömet, medan positiva omdömen på motsvarande sätt ges värden 2 eller 1. Neutrala 
omdömen får värdet 0. Beroende på var bussföraren har markerat sitt svar ges svaret 
därmed ett av följande värden: 

  Dålig  |‐2|‐1|0|1|2| Bra 

 

Totalt delades drygt 25 enkäter ut och av dessa har 20 ifyllda enkäter inkommit. Av 
svaren framkommer att närmare hälften av bussförarna har kört buss i 20 år eller mer 
medan endast två har kört buss kortare tid än fem år. Fem av bussförarna har också kört 
skolskjuts i minst 20 år medan sex har kört kortare tid än fem år. Alla har dock kört 
skolskjuts minst ett år. En person avstod från att svara på dessa två frågor. 

De nya skyltarna har inte placerats ut på hållplatser som är gemensamma med linje-
trafiken. För övriga upphämtningsplatser har skyltar satts ut om platsenbedömts vara 
tillräckligt säker eller om den har kunnat åtgärdas för att uppfylla säkerhetskraven. 
Annars har en ny plats valts ut och skylten placerats där. En fråga ställdes om hur 
många platser som har den nya skylten, av de platser där bussföraren stannar på 
morgonen. Svaren visade att på varje bussförares morgonturer har i genomsnitt elva 
hållplatser (sd=6,4) fått den nya hållplatsskylten. Svaren varierar dock från 0 till 23 
hållplatser. 
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3.3 Förbipasserande privatbilister 

Linköpings kommun har genomfört observationer av förbipasserande privatbilister vid 
sex hållplatser för skolskjuts i Nykils och Ljungsbro upptagningsområden. Observa-
tionerna av registreringsskyltar på förbipasserande fordon har genomförts under 
morgontid, detta för att återskapa en situation där det kan förväntas finnas barn vid 
platsen. Instruktioner till observatörerna framgår av bilaga 2. Vid observationerna 
antecknades registreringsnummer på de förbipasserande fordonen på en blankett, se 
bilaga 2 och via bilregistret togs namn på fordonsägare fram. Telefonnummer till ägarna 
söktes på internet och ägarna ringdes sedan upp och intervjuades enligt den mall som 
finns i bilaga 2. För att få information om hur stor andel föräldrar det finns bland de 
förbipasserande ingår en fråga om ifall personen har barn som åker skolskjuts.  

Observationerna genomfördes från vecka 7 till vecka 10, med undantag av sportlovet 
vecka 8. Intervjuerna genomfördes fortlöpande under samma period. 

Frågorna har analyserats med hjälp av statistikpaketet SPSS. 

I Fel! Hittar inte referenskälla. redovisas utfallet avseende antal observationer, antal 
identifierade fordonsägare i bilregistret, antal identifierade telefonnummer, antal 
kontaktade privatbilister samt antal intervjuade privatbilister. 

 

Tabell 1  Sammanställning över antal observerade fordon, fordonsägare, telefon-
nummer, kontaktade och intervjuade personer. 

Plats 
Antal 
reg.nr 

Antal 
fordonsägare

Antal 
telefonnummer

Antal 
kontaktade 

Antal 
intervjuer 

Ljungsbro  155  125  74  46  34 

Bänorp  45  35  15  9  4 

Sibborp  60  55  35  20  17 

Flistad Brunn  50  35  24  17  13 

Nykil  116  82  59  44  35 

Gammalkils 
prästgård 

60  42  28  21  16 

Kapperstad  46  30  25  23  19 

Fågelkulla*  10  10  6  0  0 

Totalt  271  207  133  90  69 

*Dubbletter från Gammalkil och Kapperstad. 

 

Av totalt 271 noterade registreringsnummer återfanns privata ägare till drygt 200 fordon. 
Av bortfallet utgör den största andelen firmabilar. Telefonnummer identifierades för 133 
av fordonsägarna. Det framkom att samtliga observationer vid Fågelkulla var samma 
fordon som hade observerats vid Gammalkils prästgård eller Kapperstad, vilket gör att 
det fanns 127 unika personbilister av vilka 90 var möjliga att kontakta. 
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4 Resultat 

Initialt presenteras resultaten av intervjuerna med barnen på de olika skolorna. Därefter 
redovisas resultaten från bussförarna och slutligen redovisas svaren från förbipasser-
ande. 

 
4.1 Barn 

Resultaten redovisas separat för de tre skolor som ingått. 

 
4.1.1 Nykil 

På Nykils skola intervjuades tre grupper med elever från årskurs 1 och 2, respektive 
årskurs 5 och 6. Vid intervjuerna användes den frågeguide som redovisas i bilaga 1. 

 
Eleverna tycker de nya skyltarna gör att det känns säkrare och tryggare 

Den första frågan som ställdes till eleverna var vad de tycker om de nya skyltarna, med 
betoning på säkerhet och trygghet. Alla elever, oavsett årskurs, gav uttryck för att det 
kändes tryggare och säkrare med den nya skylten. De säger att de känner att skylten 
bidrar till att det känns säkrare. Orsaken till detta är framförallt att det känns som om de 
syns bättre.  

Det var inte alla elever som i förväg hade fått veta att de skulle få en skylt vid sin plats. 
I de fall eleverna visste detta var det mamma eller pappa som hade berättat det hemma. 
Det fanns såväl bland de äldre som bland de yngre eleverna de som uttryckte en för-
våning när de fick se den nya skylten. Någon sa: ”det kändes konstigt”, ett annat barn sa 
”jag blev glad”. Ett barn tog upp handen för munnen och demonstrerade med förvånad 
min ”det kändes så bra – den är så fin och så söt”.  

 
Eleverna tror skylten finns där för deras säkerhets skull 

På frågan vad eleverna tror är anledningen till att det finns en ny skylt tror många att 
den är till för dem och för att det ska bli säkrare: ”för vår säkerhet”. Några av de äldre 
eleverna berättar att de som kör förbi kör jättefort och att skylten kanske gör att de kör 
lite saktare förbi. 

De flesta eleverna känner de bussförare som kör i området, men ibland (en bussförare 
namnges) känns det ändå osäkert om bussföraren vet att de ska kliva på och det händer 
att bussföraren missar dem. Den nya skylten gör att de säger sig känna en lite större 
trygghet i att de kommer med bussen. Detta framkom framförallt i gruppen med de 
yngre eleverna.  

 
Skylten är bra även för bussföraren 

Eleverna tror att skylten är bra även för bussförarna. En av de yngre eleverna säger ”de 
är bra för bussarna och vi”. Enligt eleverna är skyltarna bra för bussförarna ”så de vet 
att barnen står och väntar”. 
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Eleverna reser inte alltid från samma plats 

Under samtalen visar det sig att eleverna inte alltid går på och av vid samma platser. För 
vissa av dem styrs detta av om det är bra eller dåligt väglag. När det är ändringar, t.ex. 
på grund av dåligt väglag, ringer eller sms:ar bussföraren till berörda elever om änd-
ringarna. För andra elever beror ändringar på vilka som ska åka med bussen den 
aktuella dagen. Detta gör att även om en elev har en ny skylt vid sin ordinarie plats så är 
det inte alltid där de får kliva på. 

 
De som kör förbi saktar kanske ner 

På frågan hur de som kör förbi skylten tänker upplever vissa elever att förbipasserande 
saktar ner, samtidigt betonar de att många kör väldigt fort förbi även nu. Detta fram-
kommer speciellt i gruppen med de äldre eleverna. Det fanns även elever som inte 
upplevde någon skillnad. Den vanligaste kommentaren är ”kanske saktar de ner lite”. 

De yngre eleverna har lite svårare att svara på hur förbipasserande gör. Ett barn i klass 2 
säger: ”ingen aning, jag har inte kört bil”.  

 
Skillnaden är att nu vet man var hållplatsen är 

När eleverna tillfrågades om skillnader nu jämfört med innan skylten fanns där fram-
kom framförallt att nu vet man var hållplatsen är. ”Man” i detta sammanhang kunde 
vara såväl de själva som bussföraren eller förbipasserande. En av de yngsta eleverna sa 
”nu vet de att vi ska gå på där”.  

 
Skylten lyser bra i mörker 

Eleverna kommenterar ofta själva skylten. De är positiva till färgen på skylten och ord 
som nämns om skylten är att den är fin, söt, man blir glad när man ser den, den lyser 
även när det är mörkt, färgen är bra. 

Det finns även en del övriga kommentarer till bilden på skylten. En elev undrar varför 
”det är bara vuxna på bilden”, en annan vet att det står något på G på skylten men vet 
inte vad (klass 1). En elev säger ”skylten är bra för nu är det lättare för mamma och 
pappa att förklara vägen hem när vi ska ha fest”. Eleverna i de olika grupperna är 
positiva till att gårdsnamnen står på skylten. Men det kan även noteras att de elever som 
skjutsas till platser för upphämtning ger uttryck av att de inte reser från en ”egen håll-
plats” utan att de reser från ett annat barns hållplats.  

 
Flera bra saker – inga dåliga 

Barnen ombads slutligen att tillsammans summera tre bra och tre dåliga saker med de 
nya skyltarna. Barnen hade inget negativt att säga om skylten. Därför redovisas endast 
de positiva åsikter som framfördes, uppdelade per intervjugrupp. 

Årskurs 5 & 6 
‐ De som kör förbi kör inte lika fort 
‐ Det syns bättre var man går på 
‐ Bussföraren åker inte förbi 
‐ Färgen på skylten är bra, den är rostfri och det är bra att hållplatsnamnet står på 

skylten. 
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Årskurs 2 
‐ Bra när det är mörkt, då lyser den när bilarna kör förbi 
‐ Det känns säkrare 
‐ Om det är någon ny (bussförare) så vet de att vi ska gå på. 

Årskurs 1 
‐ Bussföraren vet var vi ska gå på 
‐ Bra med reflexfärg. 

 
4.1.2 Vreta Kloster 

I Vreta Kloster intervjuades en grupp elever från årskurs 6. Kommunen tillhandahöll en 
lista över vilka elever i årskurs 6 som kliver på vid hållplats med ny skylt. Totalt fanns 
sju elever i årskurs 6 på listan. Rektor hämtade de elever som skulle delta i diskussionen. 
Det fanns fyra flickor och tre pojkar på listan. En flicka var sjuk och en annan hade bytt 
skola i årskurs 6. En pojke som inte stod med på listan hämtades också. Gruppen var 
ganska livlig och hade lite svårt att fokusera på uppgiften.  

 
Eleverna reser inte alltid från samma plats 

Inledningsvis ställdes en fråga om var eleverna klev på skolskjutsen. Det visade sig att 
den elev som inte stod på listan inte heller hade den nya hållplatsskylten eftersom han 
klev på vid en hållplats för linjebuss. Han fick sitta med i diskussionen, men hans 
kommentarer har inte beaktats i analysen. Övriga elever hade hållplatsskylt, men bara 
en av dem klev alltid på där skylten stod. De flesta kunde sitt hållplatsnamn, men en 
pojke var osäker. En annan pojke tyckte att det stod fel namn på skylten, eftersom 
skylten hade namn efter platsen på andra sidan vägen. En pojke beskrev att hans 
skyltade hållplats låg i en kurva där man kunde bli påkörd om det var halt när bussen 
skulle stanna. Han klev därför på i en vägkorsning istället, dit det var närmare att gå och 
där det kändes säkrare. En annan sa att hans hållplats låg på en kulle, men bussen 
stannade i svackan. En tredje hade hållplats med skylt på en större väg, en bit från en 
korsning med en mindre väg. Han blev numera hämtad inne på den mindre vägen, 
eftersom det nu fanns nyinflyttade elever som hämtades där. Båda flickorna blir 
hämtade vid respektive hem på morgonen, medan deras skyltade hållplats är en bit bort, 
vid korsningen med en annan väg. För att komma dit skulle flickorna få gå en längre 
sträcka utmed en väg skyltad med 70 km/h. På eftermiddagen ska de egentligen också 
gå samma sträcka från den korsningen, men skolskjutsen kör istället in en bit på 
flickornas väg och vänder vid en bondgård, där flickorna får kliva av. En av flickorna 
berättar att hon upplever att det är ”otäckt” att gå sista biten hem och därför stannar hon 
oftast hos sin kamrat som bor närmare bondgården. En elev har frågat varför bussen inte 
kör närmare hemmet och fått svaret att de inte hade tid med det. Någon elev verkar 
insatt i avståndsreglerna och förstår egentligen att reglerna säger att han måste gå två 
kilometer till hållplatsen, men tycker att han borde slippa. Det framkommer inte varför 
han vill kliva på närmare hemmet. En annan elev frågar intervjuaren varför man satt upp 
skyltarna. 
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Den nya skylten – en gul reflexskylt 

Vidare ställdes en fråga om eleverna hade sett den nya skylten. Svaret var inte helt 
entydigt ja. När eleverna ombads beskriva skylten framkom dock att samtliga kände till 
den. Skylten beskrevs som en gul reflexskylt och flera elever kunde även återge vad de 
menade fanns på skylten: en vuxen och ett barn, ett namn och en buss. En bild på 
skylten visades. På fråga om vad eleverna tyckte om själva skylten ansåg en pojke att 
den borde vara blå och vit. Ingen annan hade synpunkter på att färgen skulle ha varit en 
annan.  

 
Onödig skylt? 

Eleverna uttryckte olika känslor när det gällde skylten. De föreföll inledningsvis tycka 
att skylten inte gör någon nytta och sa att de inte fattade varför den skulle vara där. En 
pojke sa att det skulle ha varit bättre med busskur och flera höll med om det. När 
intervjuaren frågade vad eleverna tyckte om att de hade fått skylten sa en pojke att han 
struntade i det.  

 
Bilisterna ska förstå att det kan stå barn vid vägen 

På frågan varför kommunen har satt upp skyltarna svarar eleverna att de tror att det är 
för att bilisterna ska förstå att det kan stå barn vid vägen. En pojke säger ”Säkerhets-
nördar”. Eleverna säger att de inte tycker att det har blivit någon skillnad jämfört med 
innan de fick den nya skylten. De tror inte att de nya skyltarna har gjort att bilisterna 
saktar ned när de kör förbi: ”de kör jättefort”.  

 
Varningsskylt 

En av flickorna som kliver på vid hemmet istället för vid sin skylt beskrev att hon inte 
syns där hon står. Det har hon märkt genom att bilarna bländar av så sent när de närmar 
sig henne. Hon önskade därför att hon skulle få en skylt där hon kliver på. Den flickan 
menade också att skylten kändes mer som en varningsskylt än en hållplatsskylt, efter-
som ”skyltarna inte står där eleverna kliver på”. En pojke inflikade att varningsskyltar 
ska ha trianglar. En annan pojke sa att skyltarna behövs på morgonen, när det är mörkt, 
och beskrev hur mörkt det hade varit förra veckan.  

 
Har bussförarna någon nytta av skylten?  

Några elever var tveksamma till om bussförarna har någon hjälp av skyltarna. Någon 
menade dock att det hjälpte bussförarna att se var de ska stanna.  

 
Skylten syns bra och varnar när det är mörkt, men står på fel plats 

Eleverna tycker att det som är bra med de nya skyltarna är att de syns bra och att de 
lyser och varnar när det är mörkt. Det som är dåligt är att de inte står på rätt plats. 
Därför tycker de att det skulle vara bättre om skylten stod där de kliver på och av. En 
elev ogillar färgen.  

Även om eleverna uttrycker att bilisterna inte kör lugnare sen skyltarna kom upp så 
verkar det som om de tror att skylten gör viss nytta: andra trafikanter vet att det kan 
finnas barn på platsen och eleverna tar flera gånger upp att skylten gör nytta i mörker. 
En flicka säger att hon verkligen vill ha en skylt på sin hållplats. 



 

18 VTI notat 13-2011 

4.1.3 Ljungsbro skola 

Även för Ljungsbro skola fanns en lista över vilka elever som hade fått ny skolskjuts-
skylt. Flest gick i årskurs 9. Där var det elva elever, uppdelade på fyra parallellklasser, 
som fanns med på listan. Rektor kontaktades och ordnade så att tre elever från 9:an kom 
till diskussionen, två pojkar och en flicka. Den ena pojken fanns inte med på listan, men 
klev på vid en skyltad hållplats, vilket de två övriga också gjorde.  

 
Elev hämtas ibland på annan plats 

Det framkommer att två av eleverna alltid kliver på där skylten står, medan en elev som 
ska hämtas vid en skyltad plats ibland får kliva på vid en annan, oskyltad, plats bero-
ende på om fler elever ska hämtas i närheten eller inte. 

 
Eleverna tycker att den nya skylten är onödig för dem 

Eleverna ger inledningsvis uttryck för att den nya skylten är onödig och ifrågasätter att 
man lägger ned resurser på skyltarna. Detta verkar hänga samman med att de nu går 
sista året i skolan – ”vi har ju åkt från samma hållplats i tio år”.  

 
Skylten bra för yngre elever och nya bussförare 

De tre eleverna tror att kommunen har satt upp skyltarna för att det ska synas att det är 
en hållplats. En av pojkarna menade att skylten är bra för de yngre barnen som inte är så 
vana att åka skolskjuts. Flickan menar att skylten ger bättre säkerhet, särskilt när det är 
mörkt, men tycker att man hellre skulle ha lagt pengarna på något viktigare. En pojke 
säger att skylten är bra om det kommer en ny bussförare så att den vet var skolskjutsen 
ska stanna.  

 
Skylten syns bra och fungerar som varningsskylt 

Alla tycker att själva skylten syns bra. Vid en av hållplatserna har föräldrar på eget 
initiativ tidigare satt upp en skylt som varnar för lekande barn. Nu finns den nya 
hållplatsskylten där och eleven som berättar detta verkar tycka att den nya skylten har 
en liknande funktion.  

 
Inte bättre respekt bland förbipasserande 

Eleverna tror att de som kör förbi förstår att det är en hållplats och att vissa bryr sig om 
detta medan andra inte gör det. De tror ändå inte att det är någon skillnad jämfört med 
tidigare. Det kan gå fort förbi hållplatserna. ”En liten skylt mitt ute i ingenstans gör 
ingen skillnad”.  

 
Både bra och dåligt med de nya skyltarna 

Eleverna summerar vad som är bra med skyltarna: de syns bra, är bra för mindre barn. 
Vad som är dåligt menar de är att kommunen borde använt pengarna bättre. De hade 
hellre sett busskurer än nya skyltar. De menade dessutom att skylten inte gör någon 
nytta när ingen längre behöver kliva på vid hållplatsen, t.ex. på grund av att eleverna 
flyttat eller blivit för gamla för skolskjuts. Pojkarna var något mer negativa till skylt-
ningen än flickan. 
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Det föreföll som om alla tre tyckte att skyltningen kommit för sent för att vara till nytta 
för dem och att de därför hellre hade sett att de fått glädje av pengarna på något annat 
sätt. 

 
4.2 Bussförare 

I detta avsnitt redovisas resultaten från enkäterna till bussförare som kör i Nykils, och 
Ljungsbros upptagningsområden, men även förare som kör på Stångåbuss. Av 25 
utsända enkäter har 20 besvarats och dessa ingår i analysen. 

 

Stannar oftast där skylten står 

Ett syfte med de nya skyltarna är att barnen alltid ska hämtas på den plats där skylten 
står, eftersom kommunen bedömt att denna plats är säkrast. Det var därför intressant att 
veta hur ofta eleverna hämtas på annan plats än där skylten står. Tjugo procent av 
bussförarna anger att det aldrig händer, hälften av dem svarar att de sällan stannar vid 
annan plats, medan övriga 30 procent svarar att de ibland eller alltid gör det. 

 

Lika säkert och tryggt eller bättre för barnen 

Det var 60 procent av bussförarna som anser att skyltarna har en positiv effekt på 
elevernas säkerhet. Närmare hälften tror att eleverna känner sig tryggare nu med de nya 
skyltarna jämfört med tidigare. Övriga tror att eleverna varken känner sig tryggare eller 
otryggare.  

 

Positiv inställning till skylten 

Tabell 2 visar att det genomsnittliga värdet för ”nyttan” med skylten blev positivt 
(0,94). Där avvek graderingen avseende om skylten var effektiv, genom att ha ett 
markant lägre medelvärde (0,63), dock fortfarande positivt. I Tabell 3 framkommer att 
även medelvärdet för tillfredsställandet var positivt (0,99). Där avvek inte medelvärdet 
för någon enskild delfråga 

 

Tabell 2  Bussförarnas uppfattning om nytta. 

 Medel Std.avvikelse N 

F9a Oanvändbar–Användbar 1,05 1,026 19 

F9c Dålig–Bra 1,05 0,911 19 

F9e Onödig–Effektiv 0,63 1,012 19 

F9g Värdelös–Behjälplig 1,00 0,882 19 

F9i Sövande–Uppiggande 0,95 0,780 19 

Nytta 0,94   
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Tabell 3  Bussförarnas uppfattning om tillfredställande. 

 Medel Std.avvikelse N 

F9b Obehaglig–Behaglig 0,89 0,875 19 

F9d Störande–Tilltalande 1,05 0,848 19 

F9f Irriterande–Angenäm 0,95 0,848 19 

F9h Icke önskvärd–Önskvärd 1,05 1,079 19 

Tillfredställande 0,99   

 
Skylten har hög synbarhet 

En liknande analys gjordes även för fråga 10, om skyltens synbarhet under olika 
förhållanden. Frågan löd: 

10. Hur syns skyltarna i olika ljus- och väderförhållanden? Medel  

a  Gryning  Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt  1,80    

b  Skymning  Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt       1,60 

c  Dagsljus  Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt       1,70 

d  Mörker   Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt       1,75 

e  Motljus  Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt       1,30 

f  Dimma  Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt       1,30 

g  Regn   Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt       1,45 

h  Snöfall   Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt       1,35 

 

Korrelationen (Cronbachs alfa) mellan delfrågorna var 0,93 vilket innebär att det inte är 
någon nämnvärd skillnad på svaren mellan de olika delfrågorna. 

 

Majoriteten vill ha skyltarna på alla upphämtningsplatser 

På en direkt fråga om det ska vara skolskjutsskyltar på alla upphämtningsplatser svarar 
tre fjärdedelar av bussförarna att de vill det. En av 20 bussförare tyckte inte det och 
övriga angav att de inte vet.  

 

Fler positiva än negativa synpunkter 

Bussförarna ombads slutligen skriva ner tre bra saker med den nya skylten och tre 
mindre bra. De flesta angav en eller flera saker som de tyckte var bra medan endast sju 
personer nämnde några nackdelar. Flera kommenterade istället att det inte fanns några 
nackdelar med den nya skylten. Nedan följer en sammanställning av vad man tycker är 
bra. En punkt i fet stil markerar att fler än en bussförare tagit upp den aktuella punkten. 

 Skylten syns bra, i alla väder, på långt håll 
 Bra reflex, sitter högt, bra färg, bra material, tydlig  
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 Den nya skylten synliggör platsen 
 Vet var barnen ska gå på [oklart vem som vet] 
 Tydligt var bussen ska hämta [oklart för vem det är tydligt] 
 Övriga trafikanter vet att där är en hållplats för skolbarn 
 Gör trafikanter uppmärksamma 
 Bra att barnen står vid skylten.  
 Bra att det finns en angiven plats för barnens upphämtning/avstigning 
 Det är bra att barnen vet var de ska vänta/gå på 
 Mer trygghet för skolbarnen 
 Barnen står säkert genom placeringen  
 Med rätt information kan skylten påverka hastighet och beteende hos övriga 

trafikanter 
 Positivt att det fortlöpande jobbas på bättre säkerhet! 
 Man lär sig snabbt att veta vad platsen heter (gården, huset) t.ex. Hornsberg, 

Solhem. 

 

En bussförare menade att med den nya skylten borde förbipasserande kunna uppfatta att 
det är barn som rör sig. Bussföraren tillägger att när det står en buss med blinkande 
skyltar vid hållplatsen är det tyvärr allt för sällan den respekteras, utan man satsar på att 
komma förbi snabbast möjligt, detta gäller även bilar med barn som skjutsas till skolan. 

De nackdelar som lyfts fram av några bussförare är att: 

 Skylten kostar mer än den gör nytta 
 Hållplatser ändras varje läsår och barn tillkommer, slutar, flyttar. Hinner 

kommunen flytta skyltarna i tid? 
 Skylten står alltid på plats även om det inte finns några barn där 
 Skylten kan vara bländande 
 Skylten kan invagga barnen i falsk säkerhet 
 Skylten finns inte på hållplatser som är gemensamma med Östgötatrafiken. 

 

På enkäten fanns även möjlighet att lämna ytterligare kommentarer, men ingen 
bussförare hade utnyttjat den möjligheten. 

 
4.3 Förbipasserande 

Telefonintervjuer genomfördes med fordonsägare som passerat vid någon av tre utvalda 
hållplatser i respektive upptagningsområde. Totalt genomfördes intervjuer med 
69 personer, varav ungefär hälften var kvinnor. För de frågor där en tydlig skillnad 
mellan könen märks påpekas denna skillnad i texten. 

 

Nio av tio har sett skylten 

Det var 61 personer (87 %) som hade sett de nya hållplatsskyltarna medan övriga angav 
att de inte hade gjort det. Bland dem som inte hade sett någon skylt fanns bl.a. en 
pendlare. Den fortsatta intervjun genomfördes endast med de som hade sett någon skylt 
eftersom majoriteten av frågorna avsåg upplevelsen av skylten. 
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Föräldrar bland förbipasserande 

För att få en uppfattning om föräldrars synpunkter på skylten ställdes en fråga om den 
svarande har barn som åker skolskjuts, vilket 16 av dem har (27 % av dem som sett 
skylten). 

 

Bra och säkrare med nya skylten 

Alla intervjuade kvinnor och drygt nio av tio män tycker att det är bra att det finns 
speciella skyltar vid platser där elever kliver på skolskjutsen. På frågan om vilken effekt 
den svarande tror att de nya skyltarna har för elevernas säkerhet så var det 86 procent 
(50 förbipasserande av 58 som sett skylten) som trodde att den har positiv effekt på 
elevernas säkerhet medan övriga antingen trodde att effekten var oförändrad (2 personer) 
eller angav att de inte visste (6 personer). Tendensen var att kvinnorna var något mer 
positiva än männen.  

 

Trygghet – falsk eller verklig? 

När det gäller elevernas trygghet trodde drygt hälften av de svarande att eleverna känner 
sig tryggare med de nya skyltarna. Dock har några påpekat att detta är en falsk trygghet.  

 

Tveksamt om skylten påverkat hastigheten 

En tanke med skylten är att förbipasserande ska öka sin uppmärksamhet och vid behov 
sänka sin hastighet. Kvinnorna trodde i större utsträckning att förbipasserande sänkte 
hastigheten. Totalt sett var det närmare fyra av tio personer som menade att förbi-
passerande sänkte hastigheten, men andelen som angav att de inte visste var ännu högre. 
Knappt två av tio upplevde att hastigheten var oförändrad.  

 

Skyltens utformning bra 

När det gäller de intervjuades uppfattning om själva skylten framkommer att närmare 
nio av tio intervjuade personer tycker att skylten är lätt att upptäcka i tid och lätt att 
förstå och åtta av tio menar att skylten har ökat deras uppmärksamhet när de passerar 
platsen där den står. Sex av tio tycker att det är lätt att i god tid läsa vad som finns på 
skylten, medan tre av tio tycker det är svårt.  

 

Fler positiva än negativa synpunkter 

De svarande ombads i slutet av intervjun att nämna tre fördelar med den nya skylten och 
tre nackdelar. De flesta har angett en eller flera fördelar, medan bara ett fåtal angav 
några nackdelar. Flera kommenterade istället att det inte fanns några nackdelar med den 
nya skylten. Bland de fördelar som nämndes var den vanligaste att skylten syns bra. 
Några har kommenterat att den syns bra på långt håll, i mörker eller tack vare att den 
avviker från andra skyltar. Flera påpekar också att skyltarna är tydliga eller att det är en 
bra färg. 
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Bland övriga kommentarer förekommer följande fördelar, där kommentarer som 
lämnats av flera personer markeras med fet stil: 

 Barnen vet var de ska stå 
 Bussförarna vet var de ska stanna 
 Förbipasserande förstår att det kan finnas barn 
 Syns var det är hållplats 
 Man blir uppmärksam 
 Det blir säkrare 
 Lätt att förstå 
 Man har fått namn på platserna 
 Man har fått nya riktmärken 
 Syns att skylten handlar om barn 
 Bra placering 
 Bra att skylten är aktuell 
 Sänker hastigheten 
 Snygg/fin/. 

Nackdelar som nämns bland kommentarerna är: 

 Falsk trygghet för barnen 
 Borde ha fått information om vad skylten står för 
 Ful 
 Bländande 
 Vägen till skylten är farlig för barnen 
 Blir längre att gå för barnen 
 Den borde vara större och tydligare 
 Finns för mycket som är neonfärgat så man slutar bry sig 
 Får inte finnas för många då tappar man respekten 
 Förstod inte att det var skolskjuts, trodde det var vanlig buss 
 Har inte uppmärksammat skylten 
 Kommer inte att fungera sen när den inte är ren 
 Den borde vara skarpare färg 
 Syns inte i tid. 

Ser ut som reflexväst (uppfattades som negativt av den förbipasserande). 

 

Övriga kommentarer 

Bland kommentarerna framkommer följande synpunkter: 

En person som inte hade sett någon skylt sa att det är redan tydligt var barnen hämtas 
eftersom föräldrar står vid hållplatserna med sina bilar och det blir väldigt rörigt med 
alla bilar. En annan person menar att man ändå vet var det står barn och att skylten inte 
gör någon skillnad. 

Flera nämner att de bor vid en skylt och några av dessa säger att alla kör för fort förbi 
deras hållplats. Flera efterlyser skyltar åt alla skolskjutsbarn och en person anser att 
omkörning av stillastående buss borde vara förbjudet. Vissa nämner räcken eller platt-
form som de tycker är bra. Andra vill ha bussficka. En person tycker att det ska stå 
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hållplats på skylten och att det ska vara neonband på räckena. Någon påpekar att det är 
fel namn på skyltarna. 

Synpunkter på att skylten är ful erhölls och någon menar att den förstör vissa gamla 
gårdsmiljöer och att det borde vara en vackrare skylt i känsliga miljöer. 
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5 Slutsatser 

Utvärderingen har visat att majoriteten av eleverna, de förbipasserande och bussförarna, 
är nöjda med de nya skyltarna och tycker att de syns bra. De metoder som har använts i 
utvärderingen har, även om det funnits vissa svagheter, bidragit till att ge en bred och 
ganska samstämmig bild av uppfattningarna om skyltarna.  

 
Barn 

De yngre eleverna är entusiastiska när de beskriver skylten, medan de äldre är något 
mer reserverade. Att döma av alla elevers kommentarer, både de äldres och de yngres, 
syns skylten bra, speciellt i mörker. Det ska dock påpekas att intervjuerna gjordes under 
vintertid, när elevernas morgonturer kördes i mörker eller gryning och när snön hade 
legat i flera månader. Det framgår av naturliga skäl inte av intervjuerna om eleverna 
tycker att det är någon skillnad på hur bra skyltarna syns beroende på om det är vinter-
halvår och snölandskap eller sommarhalvår med lövade träd och mer varierande bak-
grundsfärger. Det kan därför finnas anledning att undersöka skyltarnas synbarhet och 
upptäckbarhet även under sommarhalvåret.  

Det framkommer vid intervjuerna att vissa elever inte hämtas på beslutad, skyltad plats. 
Det förefaller därför som om kommunen behöver följa upp var eleverna hämtas. I några 
fall framgår att avstegen helt eller delvis görs på initiativ av bussföraren och enligt 
barnen för deras säkerhets skull. I andra fall kan det handla om anpassning till vilka 
elever som åker med skjutsen den aktuella dagen. Åtgärder från kommunens sida kan 
vara att följa upp anledningarna till avstegen och vid behov ge tydligare instruktioner 
till elever/föräldrar och bussförare, alternativt flytta skyltarna eller sätta upp nya. 

Elever som tidigare har oroat sig för att bussföraren inte ska stanna och ta med dem i 
bussen rapporterar att de tack vare skylten upplever en ökad trygghet. Vidare känner de 
sig nu tryggare i att bussföraren vet var de står. En slutsats som kan dras av detta är att 
det finns möjlighet att även säkerheten ökar för dessa barn, eftersom de inte själva 
behöver agera hållplatsskylt och kanske stå onödigt nära trafiken för att visa den 
annalkande bussföraren var hållplatsen är och att de ska åka med.  

Enligt eleverna har skylten inte bidragit till att reducera hastigheterna i någon större 
utsträckning vid hållplatserna. Vissa tycker att hastigheterna är höga förbi deras håll-
platser. Detta skulle kunna tolkas som att säkerheten inte har förbättrats. Flera menar 
dock att det blir säkrare med de nya skyltarna. Detta kan bero på att de också tror att de 
som kör förbi förstår att det kan finnas barn vid vägen. Vid åtgärder av det slag som har 
genomförts kan det även vara bra att förankra åtgärden i de grupper som berörs. Här 
verkar det som att eleverna snarast har överraskats av att skyltarna kommit upp. De 
yngre barnen är positiva, medan de äldre är mer skeptiska. Kanske beror deras skepsis 
delvis på att de inte blivit tydligt informerade om de avväganden som gjorts när 
skyltarna har satts upp, gällande säkraste plats för upphämtning. Dock bör man vara 
vaksam på att informationen inte utformas så att eleverna invaggas i falsk säkerhet. 
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Bussförarna 

Bussförarna tycker att skylten syns bra så väl i dagsljus som i svårare ljus- och 
väderförhållanden. Den samlade värderingen av nyttan och tillfredsställelsen med den 
nya skylten var också positiv, även om dessa faktorer inte graderades lika högt som 
synbarheten. Tre fjärdedelar av dem som besvarade enkäten ansåg att det skulle vara 
skolskjutsskyltar på alla elevers upphämtningsplatser. Fördelar som tas upp spontant, 
utöver synbarheten, är t.ex. att det är tydligt för de olika aktörerna var elever hämtas. 
Främst nämns elever och medtrafikanter i detta sammanhang. Få bussförare tog 
spontant upp några nackdelar med skylten. Några punkter som tas upp kan dock 
resoneras vidare kring. Framför allt är det viktigt att undersöka varför bussförarna inte 
alltid stannar på den plats där skylten står. En tänkbar förklaring kan vara att de inte fått 
information om det arbete som föregått uppsättningen av skyltar, inklusive det faktum 
att kommunen bedömt platsen som trafiksäker. En annan orsak skulle kunna vara att 
chaufförerna i de enskilda fallen har kännedom om trafikfaror som inte kommunen 
känner till. Vidare är det tänkbart att bussförarna har kännedom om enskilda barns 
begränsade förmågor som kommunen inte känner till. Det ska dock betonas att 
uppsättandet av skyltar har föregåtts av att kommunens representanter har åkt med på 
samtliga turer. 

Det faktum att skylten står på sin plats även på tider när inga barn finns på hållplatsen, 
kan minska respekten för skylten, likaså om skyltar står kvar när inget barn längre 
hämtas vid hållplatsen. De nya skyltarna kan inte heller garantera att förbipasserande 
visar särskild hänsyn och bara en fjärdedel av bussförarna menade att förbipasserande 
körde saktare sen skyltarna kommit upp. Vidare finns det alltid en risk att barnen 
invaggas i falsk säkerhet, vilket kan leda till bristande uppmärksamhet.  

 

Förbipasserande 

Den absolut vanligaste synpunkten på skylten bland förbipasserande är att den syns bra. 
Det ska dock noteras att det fanns nio personer som inte hade sett skylten, trots att de 
hade passerat minst en skylt under de senaste dagarna, och bland dem som hade sett 
skylten fanns ytterligare några som tyckte att den syntes för sent eller inte uppmärk-
sammade den på grund av färgen.  

Ett problem som förbipasserande tar upp är att skylten kan vara bländande, t.ex. i 
mörker. Flera tar också upp problemet att barnen kan invaggas i falsk säkerhet. Detta är 
något som bör diskuteras vidare, när man funderar över hur eleverna och föräldrarna ska 
informeras om de nya skyltarna. Några av de förbipasserande efterlyser information om 
skyltarna, vilket också måste beaktas.  

En fråga som tas upp är om alla elever ska ha den nya skylten. Som fallet är nu har 
skylten inte fått sättas ut på hållplatser som är gemensamma med Östgötatrafiken. Inga 
skyltar har heller satts upp då påstigningsplatsen är på en gård eller annan plats där det 
inte passerar annan trafik. 
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Besvarade frågeställningar 

Sammanfattningsvis kan de frågeställningar kommunen hade besvaras enligt nedanstå-
ende: 

1. Skyltarna bidrar till en ökad känsla av trygghet för barnen, men det är viktigt att 
garantera att tryggheten inte är falsk 

2. Skyltarna bidrar till en ökad känsla av säkerhet för barnen, men hastigheten har 
sannolikt inte minskat och om barnens trygghet är falsk kan den t.ex. leda till 
minskad uppmärksamhet bland dem 

3. Skyltarna ökar möjligheten för bussförarna att veta exakt vilken plats barnen ska 
hämtas på, men det måste undersökas varför vissa elever ibland eller alltid 
hämtas på annan, oskyltad, plats. 

4. Skyltarna bidrar till att förbipasserande vet var de kan förvänta sig barn i 
närheten av vägen, om varje skylt står så den syns bra från båda håll och om alla 
skyltar är aktuella. 
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Intervjuguide använd vid samtal med barnen 

 

Syfte 

För att fånga barns upplevelser och erfarenheter träffas en grupp med barn i Nykil och 
en i Ljungsbro. Grupperna ska vara blandade avseende kön. I Nykil deltar barn i låg- 
och mellanstadiet, i Ljungsbro deltar barn i mellan- och högstadiet. 

Gruppintervjuerna sker vid skolan i anslutning till skoltid. Som tack för deltagande får 
eleverna 1 biobiljett var. 

Utvärderingen syftar till att belysa positiva och negativa aspekter avseende erfarenhet 
och uppfattning om de nya skyltarna.  

 

Intervjuguide för gruppdiskussioner med elever 

Hälsa alla välkomna  

Vem jag är, varifrån jag kommer 

Låt alla presentera sig  

Varför jag är här (kommunen, skyltar, vill veta vad ni tycker om skyltarna och hur ni 
tycker att de fungerar) 

Visa bild på den nya skylten? 

Tala om hur lång tid det tar, när vi slutar 

Fråga om eleverna undrar över något 

 

Har ni sett de nya skyltarna som finns vid hållplatserna där ni kliver på, på 
morgonen? 

 

Vad tycker ni om de nya skyltarna?  

    (skyltarna bidrar till en ökad känsla av trygghet/säkerhet för barnen?)  

 

Vad tror ni är anledningen till att skyltarna har satts upp?  

 

Vilka tror ni skyltarna är bra för? Varför? 

 

Har busschauffören någon hjälp av skylten? Varför/Varför inte? 

(skyltarna ökar möjligheten för bussförarna att veta exakt vilken plats barnen ska 
hämtas på?)  
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Hur tror ni att de som kör förbi (hållplats?) reagerar (tänker/gör) när de ser 
skylten? 

(skyltarna bidrar till att förbipasserande vet var de kan förvänta sig barn i närheten av 
vägen?) 

 

Vad är skillnaden mot hur det var innan? 

 

Vad är bra med de nya skyltarna – nämn tre saker? 

 

Vad är dåligt med de nya skyltarna – nämn tre saker? 

 

Summera? Tacka! Dela ut biljetter (och reflexer?) 
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Underlag och instruktioner för intervjuer med förbipasserande 

 

Instruktion inför observation av registreringsnummer och telefonintervju 

Observationer av registreringsskyltar 

Förberedelser 

Välj ut 3 olika hållplatser att stå vid per område (Nykil; Ljungsbro/Vreta Kloster). För 
att undvika att samma fordon registreras av flera observatörer, se till att hållplatserna 
ligger på olika vägsträckor! 

Förslag på hållplatser: 

Ljungsbro/Vreta Kloster: Bänorp, Sibborp, Flistad Brunn 

Nykil: Kapperstad, Fågelkulla, Gammalkils Prästgård 

När du observerar 

Gör observationerna under morgontider då det kan förväntas stå skolbarn där 

Notera registreringsnummer för alla som passerar. OBS, båda riktningarna! 

Observera sammanlagt 40 nummer vid varje plats, se sista sidan för mall 

 

Tänk på: 

Stå säkert och så att du ändå kan se registreringsnumret  

Använd godkänd reflexväst 

 

Telefonintervjuer 

Förberedelser 

Gå in på Transportstyrelsens hemsida och ta reda på vem som äger fordonet 

(http://www.transportstyrelsen.se/sv/Vag/Fordon/Fordons-agaruppgift/) 

Sök reda på ägarens telefonnummer (hem, mobil) 

Ring samma dag eller senast dagen efter observation 

 

När du ringer 

Presentera dig: 

Hej,  jag heter …Anna… och ringer på uppdrag av Linköpings kommun och VTI.  

Vi ringer dig för att ta del av vad du anser om de nya skyltar som finns vid vissa 
skolskjutshållplatser i kommunen. Att vi ringer just dig beror på att vi observerat att ditt 
fordon passerat en sådan plats nyligen. Kan du tänka dig att svara på några frågor om 
den nya skylten? Det tar bara några minuter. 
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Om de säger att det var någon annan som körde, kryssa detta på formuläret. Och ställ 
sedan fråga 1 

På fråga 1 Beskriv gärna skylten om du upplever att det behövs. 

 

Om du har frågor är du välkommen att ringa oss. 

Anna 013-204327 alt. Gunilla 013-204164 
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Hållplats:________________________________________________ 

Datum: _____________________________ 

Tid:_________________________________ 

Observatör:_________________________________________________ 

Observation  Registreringsnummer Observation Registreringsnummer 

1     21    

2     22    

3     23    

4     24    

5     25    

6     26    

7     27    

8     28    

9     29    

10     30    

11     31    

12     32    

13     33    

14     34    

15     35    

16     36    

17     37    

18     38    

19     39    

20     40    

Enkätunderlag för telefonintervjuer med förbipasserande vid skolskjutshållplats 
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Plats:_______________________________________________________________ 

Observationsnummer: _________________________________________________ 

Registreringsnummer:___________________________________________________ 

Ägare:________________________________________________________________ 

Telefonnummer:_______________________________________________________ 

(Vill ej svara på frågor___                   Ursäkta, avsluta intervjun )  

(Har inte kört förbi nyligen __) 
1. Har du sett någon av de nya skyltarna?  

Ja___ (fortsätt intervjun) Nej___ Vet ej___  (Tacka och avsluta)  

 

2. Har du själv barn som åker skolskjuts?  

Ja___   Nej___  

3. Vilken effekt tror du att de nya skyltarna har för elevernas säkerhet?  

Positivt___  Oförändrat_______ Negativt___   Vet ej___ 

4. Upplever du att de nya skyltarna bidrar till att förbipasserande ändrar sin hastighet?  

Sänker_____    Oförändrat_____    Höjer___   Vet ej___ 

5. Tror du att eleverna känner sig tryggare eller otryggare sen de nya skyltarna kom upp?  

Tryggare_____    Oförändrat_____   Otryggare___  Vet ej___ 

6. Är det lätt eller svårt att upptäcka skylten i tillräckligt god tid? 

Lätt_____    Svårt ______   Vet ej___ 

7. Är det lätt eller svårt att läsa vad som finns på skylten i tillräckligt god tid? 

Lätt_____    Svårt ______   Vet ej___ 

8. Är det lätt eller svårt att förstå vad skylten betyder? 

Lätt_____    Svårt ______   Vet ej___ 

9. Har den nya skylten ökat eller minskat din uppmärksamhet när du passerar platsen med 
skylten? 

Ökat_____   Oförändrat______  Minskat ______  Vet ej___ 

 
10. Tycker du att det är bra eller dåligt att det finns speciella skyltar vid platser där elever kliver 

på skolskjutsen? 
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Bra_______  Dåligt _______ Vet ej___ 

 

Nämn tre fördelar med den nya skylten 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Nämn tre nackdelar med den nya skylten 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Notera övriga synpunkter: 

__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
________________________________________________________________________ 

 

Tack för att du tog dig tid att svara! (Avsluta intervjun) 
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Instruktion och enkät till bussförare 

Utvärdering av skyltar vid skolskjutshållplatser  

 

Linköpings kommun har satt upp nya hållplatsskyltar på vissa platser där elever hämtas 
på morgonen. Kommunen har bett VTI att ta reda på vad ni tycker om de nya skyltarna. 
Vi vänder oss därför till er som kör i upptagningsområdena kring Nykil och Ljungsbro. 
Ditt bidrag är värdefullt och vi hoppas att du har möjlighet att svara på frågorna. Den 
besvarade enkäten postar du i det portofria svarskuvertet. Ditt svar är helt anonymt. 

 

Om du har frågor är du varmt välkommen att kontakta oss. 

 

 

 

Vänliga hälsningar 

 

 

Anna Anund     Gunilla Sörensen, VTI 

anna.anund@vti.se   gunilla.sorensen@vti.se 

013-204327    013-204164 
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Frågor till bussförare med anledning av nya skyltar vid påstigningsplatser för 
skolskjuts 

 
1. Hur länge har du kört buss_______ år,  respektive skolbuss ________år ?  

 
2. Hur många skolskjutshållplatser där du stannar på morgonen har den nya skylten? 

Ange antal:_______ 

 
3. Om du tänker på platserna där de nya skyltarna har satts upp. Hur många står på den 

plats där du tidigare brukade stanna för att hämta elever? Ange antal:_______ 

 

 

På följande frågor vill vi att du graderar ditt svar på liknande sätt som i vårt exempel. 
Här har vi kryssat om vi upplevt dagens väder som kallt eller varmt. Vi tyckte nog att 
det var lite kallt idag, men inte extremt, därför kryssade vi så här:  

Exempel: Kallt  |_|X|_|_|_| Varmt 

 

 
4. Hur ofta händer det att du stannar vid annan plats än den där skylten står, när du 

hämtar en elev/elever?  

 Alltid  |_|_|_|_|_| Aldrig 

 

 
5. Vilken effekt tror du att de nya skyltarna har för elevernas säkerhet?  

 Mycket positiv  |_|_|_|_|_| Mycket negativ 

 

 
6. Upplever du att de nya skyltarna bidrar till att förbipasserande ändrar sin hastighet?  

 Sänker sin hastighet  |_|_|_|_|_| Höjer sin hastighet 

 
 

7. Tror du att eleverna känner sig tryggare eller otryggare sen de nya skyltarna kom upp?  

 Tryggare  |_|_|_|_|_| Otryggare 

 

 
8. Vill du att det ska vara skolskjutsskyltar på alla elevers upphämtningsplatser?  

Ja___     Nej___     Vet ej___ 
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9. Försök gradera hur du uppfattar den nya skylten. 

 

  Användbar  |_|_|_|_|_| Oanvändbar 

  Behaglig  |_|_|_|_|_| Obehaglig 

  Dålig  |_|_|_|_|_| Bra 

  Tilltalande  |_|_|_|_|_| Störande 

  Effektiv  |_|_|_|_|_| Onödig 

  Irriterande  |_|_|_|_|_| Angenäm 

  Behjälplig  |_|_|_|_|_| Värdelös 

  Inte önskvärd  |_|_|_|_|_| Önskvärd 

  Uppiggande  |_|_|_|_|_| Sövande 

 

 
10. Hur syns skyltarna i olika ljus‐ och väderförhållanden? 

  Gryning  Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt      

  Skymning  Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt      

  Dagsljus  Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt      

  Mörker   Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt      

  Motljus  Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt      

  Dimma  Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt      

  Regn   Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt      

  Snöfall   Bra  |_|_|_|_|_| Dåligt      
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Nämn tre bra saker med den nya skylten: 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

 

 

Nämn tre nackdelar med den nya skylten:  

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

Du får gärna lämna fler synpunkter här eller på ett separat papper. 

 

 

Tusen tack för hjälpen! 

 





www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.
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