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Förord 
I detta meddelande presenteras ett arbete som baseras på diskussioner i grupp med 
ämnet trafiksäkerhet vid skolskjutsning i fokus. Arbetet har utgjort en del i ett 
projekt kallat "Trafiksäkerhetsaspekter vid upphandling av samhällsbetalda resor, 
speciellt skolskjuts." Uppdragsgivare är Kommunikationsforskningsberedningen 
(KFB) och kontaktpersoner har varit Peter Feldt och J. Thiseus. 

Jag vill tacka de personer från kommuner, entreprenörer, skolledare, förare, 
föräldrar och barn, som medverkat vid diskussionerna. Utan Er medverkan hade 
diskussionerna inte varit möjliga att genomföra.  

Vid diskussionerna har undertecknad fungerat som moderator och Gunilla 
Sörensen och Peter Wretling har varit bisittare. Analysen är ett resultat av ett nära 
samarbete mellan undertecknad, Gunilla Sörensen och Peter Wretling. Ett stort 
tack riktas dessutom till samtliga som medverkat under arbetets gång och lämnat 
värdefulla synpunkter på analysen och texten. 

Jörgen Larsson, VTI, utsågs att granska innehållet i texten och lämnade 
värdefulla synpunkter. 
 

 
 

Linköping i december år 2000 
 

Anna Anund, projektledare 
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Trafiksäkerhet vid skolskjutsning – Diskussion i fokusgrupper 
av Anna Anund, Gunilla Sörensen och Peter Wretling 
Statens väg- och transportforskningsinstitut, VTI 
581 95  Linköping 
 
 
Sammanfattning 
I diskussioner inom olika grupper av aktörer på skolskjutsområdet har 
förarnas centrala betydelse för trafiksäkerheten tydligt framkommit. I 
dagsläget finns det ingen obligatorisk utbildning av skolskjutsförare. En 
slutsats som kan dras är att en sådan utbildning behövs, för att 
skolskjutsförarna ska kunna leva upp till de höga förväntningar som ställs på 
dem. Diskussionerna har också visat att det i dagsläget saknas ett effektivt 
system för rapportering och uppföljning av olyckor och tillbud.  

 
Enligt skollagen ska kommunen sörja för att skolskjuts ordnas om det behövs, 
med hänsyn till avstånd och trafikförhållanden. Det är oklart om detta innebär att 
trafiksäkerhetsbedömningen ska göras för ett barn i sällskap med vuxen eller för 
ett barn som går ensamt.  

Oklarheter i tolkningen är en orsak till konflikter mellan föräldrarna och 
kommunen. Problemet bottnar enligt vår mening i att föräldrarna anser att 
kommunen har ansvaret för säkerheten under den del av förflyttningen mellan 
hem och skola, som inte enligt gällande avståndskriterier är skolskjuts-
berättigande. Representanter för kommun och skola anser däremot att föräldrarna 
bör ta detta ansvar. Eftersom det står i skollagen att trafikförhållandena ska 
beaktas vid beslutet, kan det tyckas som om föräldrarna har rätt. Frågan är dock 
om bedömningen ska göras under förutsättningen att barnet förflyttar sig på egen 
hand längs denna sträcka eller att barnet tillsammans med förälder tar sig den 
aktuella sträckan till skolan/skolskjutsen. 

Att välja och påverka trafiksäkra på- och avstigningsplatser ligger ofta på 
förarens lott. Detta är ett mycket stort ansvar, men även om föraren påpekar 
olämpligheten med vissa hållplatser eller färdvägar är det inte säkert att detta leder 
till någon förändring i praktiken. Vilken signal ger det till föraren?  

Förarens självpåtagna ansvar för barnens säkerhet under resan, liksom vid på- 
och avstigning, bör lyftas fram och formaliseras. Därmed skulle entreprenörer och 
kommunansvariga tvingas ge föraren möjligheter att leva upp till dessa höga krav. 
Något som i sammanhanget inte kan förbises är utbildning anpassad för 
skolskjutsförarens unika situation. Ett system där det ställs krav på genomförd 
specialutbildning för att få tillstånd att köra skolskjuts ser vi som en lösning på 
många problem.  

Utöver förarutbildning är det viktigt att eleverna får en relevant utbildning och 
att föräldrarna informeras om innehållet i denna utbildning. Insatser på detta 
område borde kunna resultera i en ökad säkerhet för barnen. Att inga aktörer 
självmant tog upp frågan om utbildning och information är i sig ett tecken på att 
denna fråga ses som mindre betydelsefull vid bedömningen av vad som ska 
prioriteras för att öka säkerheten vid skolskjutsning.  

Syftet med projektet var att generera hypoteser om samhällsaktörers krav och 
förväntningar på trafiksäkerhet i samband med skolskjutsning. Aktörer inom 
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skolskjutsområdet har vid varsitt tillfälle träffats för att diskutera trafiksäkerhets-
aspekter vid skolskjutsning. De grupper som träffades bestod i tur och ordning av: 

 
• Kommunrepresentanter (8 deltagare) 
• Entreprenörer (2 deltagare) 
• Förare (8 deltagare) 
• Barn (7 deltagare) 
• Föräldrar (5 deltagare) 
• Skolföreträdare (4 deltagare) 

 
Diskussionerna har till största delen fått löpa fritt, för att det skulle vara möjligt 

att bedöma vilka ämnen respektive grupp fokuserade på, s.k. diskussioner i 
fokusgrupp. För att ge en schematisk bild av vad som stod i fokus under de olika 
diskussionerna har tabellen nedan tagits fram. Med x markeras ämnen som vi 
uppfattat att respektive aktör spontant fokuserat på. De ämnen som endast 
diskuterats först sedan de introducerats av diskussionsledaren finns därför inte 
markerade i tabellen. 
 

Aktör 
 

   
 
Ämne Kommun Skola Entreprenör Förare Föräldrar Barn 

 
Kriterier för att få skolskjuts x x x    
Upphandling av skolskjuts x x x x x  
Hållplatsutformning     x  
På-/avstigning x x   x x 
Ordningen ombord  x x x   
Trafiksäkerhetsavvägningar x  x    
Trafikmiljö allmänt/medtrafikanter x x  x   
Fordonen & fordonsutrustningen x    x  
Förarens roll x x x x x x 
Incident/olycksrapport       
Turlista/tidspress     x  
Utbildning       
Ansvar         x x x x x  
 
Två ämnen som stod i fokus vid i stort sett varje diskussion var förarnas roll och 
upphandlingen av verksamheten. Gemensamt var även att två av ämnena inte kom 
upp till spontan diskussion, nämligen tillbuds- och olycksrapportering samt 
utbildning och information. 

 
Kriterier och upphandling 
Vid diskussionen kring de kriterier som avgör vilka barn som ska ha rätt till 
skolskjuts märktes tydligt en skillnad i synsätt mellan å ena sidan föräldrar, förare 
och entreprenörer och å andra sidan skolföreträdare och kommunrepresentanter. 
Föräldrar, förare och entreprenörer ansåg att större hänsyn skulle tas till 
trafiksäkerhet längs den del av vägen som inte enligt gällande avståndskriterier är 
skolskjutsberättigande. Skolföreträdare och kommunen ansåg däremot att 
avståndskriterierna huvudsakligen skulle avgöra vilka barn som ska få skolskjuts. 
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Kritik riktades mot att avtalen löper under för kort tid, med många förarbyten 
som följd. Det framkom även att ett byte av entreprenör inte alltid är negativt ur 
trafiksäkerhetssynpunkt. Exempel gavs från skol- och kommunföreträdare på att 
säkerheten förbättrats när entreprenörer bytts ut. 

 
Förarens roll  
När alla diskussioner analyserats stod det klart att samtliga aktörer sätter förarens 
roll i centrum. Många krav ställs på föraren, både från aktörerna och från förarna 
själva. De olika aktörerna gav, var och en på sitt sätt, uttryck för att barnen 
behöver känna sina förare väl, men framför allt att förarna behöver känna barnen 
för att veta vilka som ska åka med, var de ska hämtas och var de ska lämnas. Inte 
minst barnen betonar betydelsen av detta.  

Flera aktörer poängterade fördelen med att antal förare minimeras. Många 
problem upplevdes kunna undvikas till förmån för barnens säkerhet och trygghet. 
Föräldrarna framförde att samma förare på turerna även innebär att det blir lättare 
för föraren att ta itu med ordningsproblem ombord, eftersom föraren då känner 
barnen bättre. 
 
På- och avstigningsplatser 
Såväl representanterna från kommuner som skolor och föräldrar utryckte klart att 
avstigningen vid hemmet är det farligaste momentet under hela resan. Även 
barnens diskussion fokuserade på avstigningen, men diskussionen handlade mest 
om oro över att föraren inte visste var de skulle stiga av. Förarna brottades ofta 
med svåra trafiksäkerhetsavvägningar i samband med avstigningssituationerna 
t.ex. om barn ska följas över vägen eller inte, eller var och när bussar skall vändas.  
 
Utbildning och information 
Utbildning och information diskuterades inte förrän diskussionsledaren ställt en 
direkt fråga. Flera aktörer påpekade att förarna kan ha nytta av en pedagogisk 
utbildning.  

 
Fordonen och fordonsutrustningen 
Fordonen och fordonsutrustningen togs spontant upp vid diskussionen inom 
gruppen med kommunrepresentanter och vid diskussionen inom föräldragruppen, 
däremot varken bland entreprenörerna eller bland förarna. Värt att notera är ändå 
vad som sades i diskussionen mellan förarna. Där framkom att fordonsunderhållet 
blir eftersatt på grund av att entreprenörerna tvingas pressa priserna för hårt i 
konkurrensen om skolskjutsuppdragen. När ämnet introducerades i de övriga 
aktörsgrupperna diskuterades främst bältets för- och nackdelar.  
 
Ordningen ombord 
Ordningen ombord togs framför allt upp av skolföreträdare, entreprenörer och 
förare. För att komma till rätta med de problem som finns framkom att olika 
åtgärder har prövats med varierande resultat. Positiva resultat har nåtts då barnet 
själv fått ta konsekvensen av sitt uppförande, t.ex. genom att städa fordonen eller 
genom belöning till de elever som reser med turer där ordningen varit god. 
Föräldrarna framförde att det var mindre lyckat när de inte, tillräckligt snabbt, 
informeras om problem med barnets uppträdande.  
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Att ha god ordning på barnen i skolskjutsen samtidigt som fordonet framförs 
kräver att förarna är pedagogiska. Någon pedagogisk utbildning är det få förare 
som har. 
 
Satsningsområden 
Satsningarna inom följande områden skulle kunna förbättra trafiksäkerheten i 
samband med skolskjutsning.  
• Obligatorisk förarutbildning 
• Översyn av de lagar som reglerar kriterier för skolskjutsning – Hur ska 

trafiksäkerhet beaktas och av vem? 
• Tydligt skyltade och enhetligt utformade skolskjutsfordon 
• Bälten i alla skolskjutsfordon - genomförande av krockprover 
• Förändrade upphandlingsrutiner så att upphandlingen kommer "närmare" de 

som utför tjänsten. 
• Enhetliga instruktioner till förare och elever om vilka regler som ska 

tillämpas.  
• På- och avstigningsplatser bör dokumenteras med bilder samt i en färdplan.  
 
Dessa slutsatser dras dels mot bakgrund av analyserna av gruppdiskussionerna, 
dels mot bakgrund av att tidigare studier pekat i samma riktning. 
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Road safety and school transport – results of group discussions 
by Anna Anund, Gunilla Sörensen and Peter Wretling  
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping, Sweden 
 
 
Summary 
Discussions between the various players involved in the area of school 
transport have made it abundantly clear that the driver has a key role to play 
as regards road safety. At present there is no obligatory training for drivers 
of school transports at all. Such training is necessary if the drivers are to live 
up to the high expectations placed on them. The discussions have also shown 
that there is no satisfactory system for reporting and following-up accidents 
and other serious incidents. 

 
Municipalities are required by the Education Act to provide transport to and from 
school for any child that needs it, if the distance between the school and the home 
and/or the traffic conditions necessitate it. It is unclear whether this is intended to 
apply to those children who go to school accompanied by an adult or to those that 
go there alone. 

One of the reasons for conflict arising between the parents and the local 
authority are ambiguities in this regard. The basic problem is that parents feel the 
municipality is responsible for the part of the journey between the home and the 
school for which the child, according to the current criteria regarding distance, has 
no entitlement to school transport. Representatives for the municipality and the 
school on the other hand feel that responsibility for this should lie with the 
parents. Since the Education Act states that road and traffic conditions should be 
taken into consideration when any decision is made, it would seem that the 
parents are in the right here. The fundamental question is whether assessments 
should be made on the proviso that the child walks alone to the school/school 
transport or that he or she is accompanied by an adult the actual distance. 

The selection of safe stops for the school transport often becomes the job of the 
driver and is of course a huge responsibility for him or her. But even if he or she 
were to point out the unsuitability of a particular stop or route, it is not certain that 
anything would happen in practice. What kind of signal does this send to the 
driver? The responsibility for the stops and for the route does not actually lie with 
the driver, it lies with the municipality.  

The driver’s self-assumed responsibility for children’s safety during the 
journey and at the stops has to be clarified and formalised. This would force the 
contractor and the municipality to give the driver the opportunity to fulfil the 
demands made of him or her.  What should not be overlooked here is the necessity 
to provide drivers with training that is specially adapted to meet the unique 
requirements of their working situation. One way of solving many of the problems 
in this area would be to oblige all drivers to complete a course of specialist 
training before awarding them a license to drive school transports.   

It is also important that pupils are properly taught about school transports and 
that parents are likewise informed. Such steps should lead to enhanced levels of 
road safety for children.  That none of the parties in the discussion spontaneously 
raised the question of training and information indicates in itself that these aspects 
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are regarded as being of lesser importance when assessing which areas to 
prioritise to enhance the safety of school transport. 

The aim of the project is to generate hypotheses about public requirements and 
expectations concerning the issue of school transport and road safety.  

Players involved in the area of school transport have met in focus groups to 
discuss the road safety aspects. The groups consisted of:  

• municipal representatives (8), 
• contractors (2), 
• drivers (8), 
• children (7), 
• parents (5), 
• school representatives (4). 

 
The actual form of the discussion was made quite free so as to identify and 

evaluate the particular aspects each group focused on. The table below illustrates 
the points of focus of the various discussion groups. X indicates aspects that we 
felt individual players focused on spontaneously. Aspects that were discussed 
only after they had been introduced by the discussion moderator are therefore not 
marked in the table. 
 

Player 
 

 
 
Point of  focus Municipality School   Contractor Drivers Parents Children 

 
Criteria for entitlement to school 
transport 

x x x    

Procurement of school transport x x x x x  
Design of stops     x  
Procedure at stops x x   x x 
Behaviour of the children in the 
vehicle 

 x x x   

Road safety factors x  x    
Traffic environment /fellow road-
users 

x x  x   

The vehicle & its equipment x    x  
The role of the driver x x x x x x 
Incident & accident reporting       
Time table  & time-related stress     x  
Training       
Responsibility x x x x x  
 

Two aspects that nearly all discussion groups focused on were the driver’s role 
and the procurement of school transport. Another common feature of the 
discussions were the two aspects that were not the subject of spontaneous debate 
i.e. incident and accident reporting and training and information. 
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Procurement criteria for school transport 
There was a marked difference of opinion between parents, drivers and 
contractors on the one hand, and school and municipal representatives on the 
other regarding the criteria that determine a child’s entitlement to school transport. 
According to parents, drivers and contractors greater consideration should be 
taken to safety along the part of the journey between the home and the school for 
which the child, according to the current criteria regarding distance, has no 
entitlement to school transport.  

Representatives from the school and the municipality on the other hand argued 
that the criteria regarding distance should form the main basis for determining 
entitlement to school transport. 

The fact that agreements between the contractor and the municipality were 
very short term and that this subsequently led to frequent changes of driver was 
also criticised. The point was also made that a change of contractor did not always 
have a negative impact on road safety. School and municipal representatives 
provided examples of how changing the contractor had led to improvements in 
road safety. 
 
The role of the driver  
Analysis made it clear that the focus of discussion for all the players was the role 
of the driver. Many demands are made of the driver both by the players and by the 
drivers themselves. The various players, each in their own way, pointed out that 
children need to know their driver well. They also pointed out the importance of  
drivers knowing the children so they know the ones that are to travel in the school 
vehicle and where they are to be picked up and dropped off. The children in 
particular emphasised the importance of this. 

Several players also pointed out the advantages of keeping the number of 
drivers used to a minimum. They were of the opinion that this would reduce the 
number of problems and enhance the safety and security of the children. Parents 
also made the point that if the same drivers were used all the time, it would be 
easier for them to deal with any misbehaviour since they would know the children 
better. 
 
Procedure at the stops 
Both representatives from the school and the municipality and the parents as well 
made it clear that the most dangerous moment for the children was when they 
were dropped of the vehicle at home. The children's discussion also centred on 
this but was mainly concerned with their anxiety about the driver not knowing 
where they should get out. Drivers were also confronted with difficult questions 
of road safety in these situations e.g. Should they accompany the child across the 
road? When and where would it be best to turn the vehicle? 
 
Training and information 
Training and information were not discussed until the discussion moderator put a 
direct question. Several players pointed out that drivers might well benefit by 
some kind of training in basic pedagogic. 
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Children's behaviour in the vehicle 
Drivers, contractors and school representatives in particular raised the question of 
the children's behaviour in the vehicle. It became clear that a range of strategies 
had been tried to tackle this problem but with varying results. Positive results had 
been achieved when the child in question had been made to take the consequences 
of his/her actions e.g. by having to clean the vehicle or by being rewarded when 
behaviour merited it. Parents pointed out that problems arose when they were not 
informed about the child's misbehaviour quickly enough. 

If children are to behave well in the vehicle, the drivers must be able to take 
children the right way. This sort of driver education is necessary. 
 
Programme of action 
To enhance the safety of children when they are transported to and from school 
and for other road-users too the following measures are proposed: 
• driver training should be obligatory 
• laws regulating criteria for school transport should be reviewed - how is road 

safety to be observed and by whom? 
• school transport vehicles should be clearly signed and have a uniform design 
• seatbelts should be fitted in all school transport vehicles and crash tests carried 

out 
• procurement routines should be changed so that procurement occurs "nearer" 

those performing the service 
• a route plan should be drawn up with photographs of the stops and other 

relevant information.  
• The same instructions should be issued to drivers and pupils concerning the 

rules that apply 
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1 Bakgrund och syfte 
Projektet är ett av tre delprojekt. Huvudprojektet heter ”Trafiksäkerhetsaspekter 
vid upphandling av samhällsbetalda resor, speciellt skolskjuts”. De övriga 
delprojekten är dels en litteraturstudie (Sörensen et al, 2000), dels en studie 
omfattande tre nationella enkäter. 

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

Kommunikationsforskningsberedningen (KFB) har uppdragit åt VTI att studera 
i vilken utsträckning trafiksäkerhetsaspekter beaktas vid upphandling av den 
samhällsbetalda skolskjutsresan. Syftet med projektet består i att beskriva vad 
olika samhällsaktörer har för förväntningar på skolskjutsresans trafiksäkerhet och 
vad de olika aktörerna anser vara rimliga trafiksäkerhetskrav. 

Det primära syftet med studien är att skapa ett underlag, för att kunna generera 
hypoteser om samhällsaktörers krav och förväntningar på trafiksäkerhet, i 
samband med skolskjutsning. Erhållen kunskap kommer att användas i samband 
med kommande nationella enkätundersökningar. Studien förväntas även öka 
förståelsen för vilka insatser som är möjliga för att öka trafiksäkerheten vid 
skolskjutsning. 
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2 Inledning 
Huvudprojektet inleddes med en litteraturstudie (Sörensen et al 2000). Studien 
kompletterades med resor med skolskjutsar i olika delar av Östergötland samt 
med ett studiebesök i samband med en utbildningsdag i Jönköping.  

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

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

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

En stor del av den internationella forskningen, framförallt den amerikanska, har 
resulterat i att förarens roll har satts i centrum. Förarna väljs med omsorg, utbildas 
noga och ges befogenheter att agera vid vissa typer av lagöverträdelser. Vidare är 
fordonen i USA speciellt framtagna för att möta de hårda lagkrav som ställs, 
avseende säkerhet i samband med krock, voltning, brand etc.  

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

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

För att få en inblick i och en förståelse för hur olika aktörer diskuterar kring 
trafiksäkerhet vid skolskjutsning, men även för att erhålla ett underlag inför 
konstruktionen av de kommande enkäterna, genomfördes diskussioner i grupp. 
Det ämne som stod i fokus var trafiksäkerhetsaspekter vid skolskjutsning. Arbetet 
med diskussionerna presenteras i detta meddelande.  

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

I Svenska kommunförbundets bok ”Skolskjutshandboken” (Rusk, Börjesson 
och Hilborn, 1994) redovisas vilka lagar och förordningar som berör 
skolskjutsning. I handboken finns även ett kapitel som handlar om ansvar. 
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3 Metod  
3.1 Allmänt 
Studien är kvalitativ och baseras på diskussioner i fokusgrupp. En vanlig refererad 
definition av arbete i fokusgrupp är den amerikanske forskarens David L 
Morgans: ”…research technique that collects data through group interaction on a 
topic determined by the researcher…” (Morgan, 1996). Avsikten i denna studie är 
inte att kvantifiera företeelser som knyter an till skolskjutning och trafiksäkerhet 
utan snarare att finna hypoteser om vad som har påverkat och avgjort i vilken 
utsträckning barnens skolskjutsresor är trafiksäkra eller inte. 
 
3.2 Diskussion i fokusgrupp 
Att arbeta med diskussion i fokusgrupp innebär i praktiken att man instruerar en 
grupp människor att diskutera med fokus på ett visst ämne. Diskussionerna styrs 
av en moderator som oftast är relativt passiv under själva diskussionen. 
Moderatorn är noga med att betona att gruppen – med varandra – ska diskutera 
ämnet som är i fokus. Moderatorn och eventuella medhjälpare är ej aktiva i 
diskussionen utan finns med för att observera och notera vad som kommer upp till 
diskussion. Givetvis är det också av intresse vad som inte kommer upp till 
diskussion.  

Under en fokusgruppsdiskussion ska moderatorn använda någon form av 
intervjuguide. Guiden kan vara strukturerad eller ostrukturerad beroende på om 
och hur moderatorn vill styra diskussionen. När man pratar om 
strukturerad/ostrukturerad kan detta antingen syfta på frågorna eller på 
gruppdynamiken. Det är vanligt att dessa två syften sammanblandas. När det 
gäller t.ex. ostrukturerad gruppdynamik innebär det att  de medverkande tillåts 
prata så mycket eller så lite de vill, detta till skillnad från en strukturerad 
gruppdynamik. Intervjuguiden innehåller i detta fall ämnen och i vissa fall frågor 
som i förväg har förväntas komma till diskussion. Den kan även innefatta ämnen 
som anses som intressanta att låta gruppen diskutera omkring. 
 
3.3 Urval 
Sammanlagt har diskussion skett i sex olika grupper. Deltagarna i respektive  
grupp har haft det gemensamma att de förväntats ha likvärdiga roller och ansvar 
med avseende på skolskjutsning. 

Grupperna har varit sammansatta enligt följande: 
• Kommunansvariga för upphandling av skolskjuts 
• Skolföreträdare 
• Kontrakterade entreprenörer 
• Skolskjutsförare 
• Föräldrar till skolskjutsbarn 
• Skolskjutsbarn 
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3.4 Genomförande av diskussionerna i fokusgrupp 
Under vintern 1999/2000 genomfördes diskussioner i fokusgrupper vid sex olika 
tillfällen. I slutet av 1999 hölls de två första sammankomsterna som förlades till 
VTI. Vid det första tillfället kallades och deltog ansvariga för upphandling av 
skolskjuts från ett urval av kommuner i Östergötland. Vid det andra tillfället 
kallades ett urval av de entreprenörer som utför skolskjutsuppdrag i de utvalda 
kommunerna. Tyvärr kunde endast två entreprenörer komma av de sex som tackat 
ja till inbjudan. Sammankomsten bör därför mer ses som en gruppintervju. 

Under vintern och våren år 2000 genomfördes ytterligare fyra diskussioner. 
Skolskjutsförare och skolföreträdare träffades vid varsitt tillfälle på VTI. Några av 
skolskjutsförarna var anställda hos de två entreprenörer som medverkade i 
diskussionen. Det kan även nämnas att förarna körde skolskjutsfordon till och från 
några av de skolor som fanns representerade i gruppen med skolans företrädare. 
De barn som deltog åkte dock inte skolskjuts med någon utav de förare som 
medverkade.  

Diskussioner med föräldrar respektive barn genomfördes i barnens 
fritidslokaler. Även barnens sammankomst bör ses som en gruppintervju snarare 
än en formell fokusgruppsdiskussion.  

Diskussionerna i fokusgrupp genomfördes som strukturerade intervjuer 
(Wibeck, 1998) både vad avser intervjuguiden och gruppdynamiken. Den 
strukturerade intervjuguiden innehöll ett flertal ämnesområden. För varje 
ämnesområde fanns ytterligare frågor specificerade. Frågorna var avsedda att 
användas i de fall ett ämnesområde inte spontant kom upp till diskussion. 

Olika intervjuguider har använts vid de sex diskussionerna. Anledningen till att 
de är olika är att vartefter intervjuerna genomfördes framstod det som en fördel att 
i större utsträckning ha förberedda frågor. De sex intervjuguiderna finns 
presenterade i bilaga 2.  

Intervjuguiderna har fungerat som ett stöd för moderatorn, i de fall 
diskussionen avstannade. Moderatorn kunde pricka av olika ämnesområden så 
snart deltagarna tagit upp dem till diskussion. Om ett ämnesområde inte spontant 
kom upp till diskussion, introducerades detta med hjälp av att moderatorn ställde 
en fråga. Vid de flesta av diskussionerna har endast ett fåtal av frågorna behövt 
ställas. 

Generellt kan sägas att diskussionerna har fungerat mycket bra. Vi beklagar 
dock att så få av entreprenörerna kunde komma den överenskomna dagen. Trots 
detta anser vi det vara fullt möjligt att utnyttja den information som erhölls, 
mycket tack vare att entreprenörernas diskussion var så konstruktiv. 

Diskussionerna inleddes i de flesta fall med fika och deltagarna fick möjlighet 
att bekanta sig med varandra. Moderatorn berättade lite om projektets bakgrund 
och om syftet med sammankomsten. Alla deltagare fick presentera sig innan 
diskussionen inleddes med en i förväg bestämd fråga. Som redan tidigare sagt 
användes ett strukturerat diskussionsunderlag och i de fall diskussionen 
avstannade eller kom in på sidospår ledde moderatorn tillbaka diskussionen till 
ämnet genom att ställa en fråga. Detta förekom dock i en mindre utsträckning, 
med undantag av barngruppen. I barngruppen fick moderatorn och bisittaren ställa 
direkta frågor till barnen och även gå in och avbryta ett flertal gånger för att få 
barnen att hålla sig till ämnet. 

Samtliga diskussioner pågick mellan en och två timmar. 
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3.5 Analys 
Samtliga referat från de genomförda diskussionerna finns presenterade i bilaga 

3. I referaten har vi valt att med kursiv stil markera de frågor som moderatorn har 
ställt till deltagarna. Direkta citat från diskussionsdeltagarna återges inramade och 
inom citationstecken. 

Inledningsvis vill vi betona att de slutsatser som dras från analysen inte är 
generella. Det återstår att verifiera dem med hjälp av de nationella enkäterna. 

Referaten är i princip de anteckningar som fördes under sammanställningen av 
diskussionen. Som stöd för minnet har dessutom ljudupptagningar från 
diskussionerna avlyssnats och i något fall har vi även studerat de inspelade 
videofilmerna. Det finns anledning att påpeka att anteckningarna och därmed även 
referaten innehåller en första subjektiv tolkning av vad som diskuterades. Denna 
typ av redovisning och analys kallas allmänt för anteckningsbaserad analys 
(Kreuger 1998). 

Analysen inleds med att sammanfatta vad olika aktörer fokuserade på i 
diskussionerna. Därefter har de olika moment som innefattas i skolskjutsresan 
beaktats och satts i relation till vilken/vilka aktörer som har fokuserat på 
momentet. 

Resans olika moment från dörr till dörr har varit utgångspunkten och vi har 
sedan försökt att beskriva vilka samhällsaktörer som t.ex. känner ansvar för 
trafiksäkerheten i de olika momenten. I momenten inkluderas förflyttning mellan 
hem och hållplats, väntan, hållplatsutformning, på- och avstigning, förflyttning 
mellan hållplats och skola, medtrafikanter och trafikmiljö. Dessutom var avsikten 
att beakta aspekter som berör utbildning, fordonskrav, förarkrav och ansvar.  

Datainsamlingen och analysen är vanligtvis en parallell process i arbetet med 
fokusgrupper. Det är därför viktigt att inte låta redan genomförda analyser av 
fokusgrupper färga arbetet med kommande fokusgrupper. Det är av stor vikt att 
analysen sker systematiskt och att den är verifierbar, allt detta för att resultaten 
ska vara tillförlitliga.  

Vanligtvis förespråkas att systematiska protokoll används vid arbetet med 
analysen av fokusgrupper. I detta arbete har det strukturerade intervjuunderlaget 
använts som ett systematiskt protokoll.  
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4 Olika aktörers syn på trafiksäkerhet vid skol-
skjutsning – analys och diskussion 

4.1 Aktörer och ämnen 
Vad innefattas i begreppet trafiksäker skolskjutsning? Om vi ser det utifrån ett 
perspektiv som ska spegla barnens totala säkerhet så är det rimligt att inkludera 
hela resan från dörr till dörr. I detta innefattas samtliga moment som ingår i resan, 
men även de fordon som resan sker med, de förare som kör dem och den 
trafikmiljö som resan utförs i. 

Barnen, föräldrarna, förarna, entreprenörerna, skolledarna och kommunernas 
ansvariga för upphandling av skolskjuts – alla funderar över och prioriterar 
trafiksäkerhetsaspekter vid skolskjutsning på olika sätt.  

För att kunna analysera innehållet i de diskussioner som genomförts, har vi valt 
att först studera vilka ämnen de olika aktörerna fokuserat på. Detta har gjorts med 
hjälp av de sex referaten. De ämnen vi studerat återfinns i matrisen i tabell 1. De 
ämnen en aktör har fokuserat på har markerats med ett kryss i matrisen. Det var 
klara skillnader i vad diskussionerna fokuserade på, vilket tydligt framgår av 
matrisen. Vidare kan man notera avsaknaden av djupare diskussion kring vissa 
ämnen t.ex. utbildning och incident-/olycksrapportering. 

 
Tabell 1 Matrisen beskriver vilka ämnen sex olika grupper av aktörer 
fokuserar på i diskussionen om trafiksäkerhet vid skolskjutsresor. 
 

Aktör 
 

   
 
Ämne Kommun Skola Entreprenör Förare Föräldrar Barn 

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

Om matrisen läsas kolumnvis är det möjligt att utläsa vilka ämnen som stod i 
fokus för respektive aktör. Exempelvis fokuserade de kommunansvariga på de 
flesta ämnena medan barnen i huvudsak endast fokuserade på förarens roll. En 
utförligare analys återfinns i avsnitt 5.2. 

Att ett ämne stått i fokus vid en eller flera av de olika diskussionerna framgår 
när matrisen läses radvis. Exempelvis kan sägas att upphandlingen och förarens 
roll var två ämnen som nästan samtliga aktörer fokuserade på (många kryss). 
Utbildning var däremot ett ämne som ingen grupp av aktörer fokuserade på (inga 
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kryss). Detta ämne diskuterades endast flyktigt i grupperna och först efter det att 
moderatorn ställt direkta frågor. En utförligare analys återfinns i avsnitten 4.2.1–
4.2.6. 
 
4.2 Fokusering i diskussionerna 
4.2.1 Fokusering i diskussionen mellan upphandlingsansvariga i 

kommunerna 
Ansvarsfrågor var centrala under diskussionen. Kommunrepresentanterna kände 
ansvar för själva färdvägen samt för att avgöra vilka barn som ska erbjudas 
skolskjuts och vilka barn som ska ta sig till skolan på egen hand. I diskussionen 
framkom däremot inte tydligt om de tar något ansvar för andra moment under 
resan, t.ex. uppföljning av entreprenörernas verksamhet, incident- och 
olycksrapportering, hållplatsutformning eller utbildning. Kommunerna verkar helt 
och hållet lita på att entreprenörerna sköter uppdraget på bästa sätt. Någon 
kontinuerlig uppföljningen av skolskjutsverksamheten verkar inte ske.  

En stor del av diskussionen fokuserades på kriterier för vem som har rätt till 
skolskjuts. I första hand är det avståndet till skolan som avgör om barnen har rätt 
till skolskjuts. Att barnen har rätt till skolskjuts innebär dock inte alltid att de har 
rätt till skolskjuts hela vägen mellan hem och skola.  

I en del kommuner upplevdes det som ett bekymmer att avgöra vilka aspekter, 
vad avser trafikfarlig väg, som det fanns anledning att ta hänsyn till. Det fanns 
rent allmänt en negativ inställning till enskilda föräldrars krav när det gäller rätt 
till skolskjuts. I något fall ifrågasattes även giltigheten i de läkarintyg som 
uppvisades för att visa på att barnet har ett behov av skolskjuts. 

Diskussionen fokuserades en hel del på 30-begränsning utanför skolorna samt 
omkörning av stannade skolskjutsar. Det framgick klart att gruppen upplevde att 
medtrafikanter brast i sin respekt för skolskjutsfordonen. I ett tidigt skede i 
diskussionen konstaterades att den allra trafikfarligaste situationen för barnen 
upplevdes vara avstigningen vid hemmet. En anledning till detta kan vara 
upplevelsen av medtrafikanternas bristande respekt för skolskjutsar. Lite av 
diskussionen fokuserades fortsättningsvis på detta ämne.  

De trafiksäkerhetsavvägningar som diskuterades var framförallt de 
avvägningar som förarna gör. Ett exempel var att föraren ska avgöra om han/hon 
ska följa ett barn över vägen eller inte. Vad är säkrast: att lämna en buss obevakad 
för att kunna följa ett barn över vägen eller att stanna kvar i bussen och låta barnet 
gå ensam över vägen?   

Deltagarna såg problem med skolskjutsresor som sker med linjetrafik. Dessa 
upphandlas inte på samma vis utan busskort köps till de barn som ska åka. 
Linjetrafiken har visat liten eller ingen vilja att bidra till att barnens resor blir 
säkra. De vill t.ex. inte använda skolskjutsskyltar. Bussarna är dessutom 
besiktigade för ett visst antal stående passagerare. På vissa turer sätts extrabussar 
inte in när bussarna är fullsatta utan de måste vara ”tillräckligt fulla”. 

Diskussionen om fordon fokuserades i stor utsträckning på bälten, bakåtvända 
säten i bilar av typ kombivagnar och utmärkningen av skolskjutsfordon. Vad som 
inte diskuterades i de sammanhangen var i vilken utsträckning de bälten som 
finns verkligen används samt förekomsten av skolskjutsskyltar och i vilken 
omfattning blinklyktor används. Vilka lagkrav och rekommendationer som 
verkligen gäller var de ansvariga från kommunerna inte på det klara med. De var 
dock inte själva direkt medvetna om denna kunskapslucka.  
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Efter en inledande fråga från moderatorn kom diskussionen kort att handla om 
utbildning. I dagsläget var det ingen av kommunerna som hade någon form av 
utbildningsplan eller annan kontinuerlig utbildningsverksamhet. Orsaken till detta 
hänfördes till resursbrist.  

Kommunrepresentanterna hade olika idéer om till vem utbildningen ska riktas. 
Överlag var det framförallt till förare och entreprenörer som utbildningsinsatser 
ansågs behövliga. Utbildning till barn och föräldrar diskuterades knappt. I någon 
kommun hade skolbarnen utbildats. Anledningen till detta var ursprungligen inte 
direkta trafiksäkerhetsaspekter, utan problem med förstörelse av fordon och 
bristande ordning i samband med resorna. I någon kommun hade förare utbildats.  

Tidspress och turlista kom inte spontant upp till diskussion. När moderatorn 
ledde in diskussionen på detta ämne var argumenten få. I de större kommunerna 
var det rektorerna som gjorde turlistorna, i samråd med entreprenörerna. I de 
mindre kommunerna var det ansvariga för skolskjutsupphandlingen som gjorde 
turlistorna, i samråd med entreprenörerna. Förarna berördes aldrig i diskussionen 
kring turlistorna. 

Diskussionen om förarna fokuserades i huvudsak på att förare, helt felaktigt 
(enligt de närvarande) beskylls för att köra för fort, att det är viktigt att minimera 
antalet förarbyten samt att föraren måste tala svenska. Att förarens beteende har 
betydelse var alla överens om. I avtalen ställs det, trots det, i stort sett inga 
specifika krav på förarna i syfte att öka trafiksäkerheten. 

Incident- och olycksrapportering var ytterligare ett ämne som inte, spontant, 
kom upp till diskussion. När ämnet introducerats av moderatorn framgick snabbt 
att denna rapportering inte är något som de ansvariga för upphandlingen använder 
sig av. Flera av de ansvariga från kommunerna var okunniga om hur 
rapporteringen sker, om den utnyttjades och vilka det i så fall var som utnyttjade 
den. I något fall sa man klart att rapporteringen vanligtvis uteblev. Vidare yttrade 
flera att den bristfälliga uppföljningen och användningen av rapporteringen i 
högsta grad kan sägas vara en resursfråga.  

Kontrakt, upphandling och avtalskrav kom inte upp till en spontan diskussion 
utan nämndes bara i förbigående. Vid frågan om vilka trafiksäkerhetsaspekter som 
beaktades i samband med upphandlingen var svaren något svävande. Det 
framkom att det i något fall fanns krav på sittplats för alla barn samt att föraren 
har ansvar för att de bälten som finns används. Det framkom vidare att de krav 
som ställs i samband med upphandlingen är avsevärt högre än de som ställs på 
linjetrafiken. Detta upplevdes överlag som ett bekymmer. 
På nästa sida sammanfattas det övergripande innehållet i diskussionen mellan 
kommunernas upphandlingsansvariga. 
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Ämne  Kommunrepresentanternas fokusering 
Kriterier  Avvägningar för vem som ska få skolskjuts 

Avstånd 
  Farlig/otäck väg 
 
Upphandling  Olika krav vid upphandling av skolskjuts och linjetrafik 
 
Trafikmiljö allmänt Hastighetsbegränsning vid skolorna 
/medtrafikanter Trafikanters bristande respekt för skolskjutsskyltar/ 

blinklyktor  
 Förslag på hastighetsbegränsning vid passering av 

stillastående skolskjuts 
 
Trafiksäkerhets- Förarens uppgift 
avvägningar 
 
Fordon Bälten  
 Bakåtvända säten i bagageutrymmet på bilar av kombityp 
 
Förare Minimera förarbyten 

  Svensktalande  
 

 
4.2.2 Fokusering i diskussionen mellan företrädare för skolorna 
Diskussionen fokuserade i huvudsak på aspekter som handlade om föräldrarna, 
ansvar, trafikmiljö, entreprenörerna och förarna. Skolans företrädare upplevdes ha 
en negativ bild av föräldrarna. Ett exempel på detta är påståenden som att 
föräldrarna "….missbrukade skolskjutsningen". 

Denna negativa inställning är lik den som vi upplevde i gruppen med 
representanter från olika kommuner. I de diskussioner som handlade om ansvar så 
var det framförallt aspekter som berörde på-/avstigningen, vändplatser vid 
skolorna samt entreprenörernas förbättrade efterlevnad av de kriterier som gäller 
för vilka barn som ska ha skolskjuts och var dessa barn ska hämtas.  

När det gäller på-/avstigning så var gruppen överens om att det är föräldrarna 
som ansvarar för att barnen kommer till hållplatsen på morgonen men att 
föräldrarna även ansvarar för barnet under själva väntan på skolskjutsen. När 
barnen sedan kommer hem med skolskjutsen upplevde deltagarna att det var 
föraren som ansvarade för barnet när han/hon skulle gå av. Ansvaret gällde även 
om barnen var tvungna att korsa vägen. Föraren skulle då följa barnet över vägen. 

När det gäller var barnen ska stå och vänta på skolskjutsen ansåg denna grupp 
att det viktigaste var att barnen stod så att föraren såg barnen. Diskussionen 
berörde inte trafiksäkerhetsaspekter. Deltagarna såg det som positivt att 
entreprenörerna i större utsträckning efterlevde de regler som finns när det gäller 
vilka barn som har rätt till skolskjuts och därmed inte tog med barn som inte har 
rätt till skolskjuts. I resonemanget inkluderades även aspekter som att barnen inte 
skulle skjutsas längre än nödvändigt. Denna diskussion var i linje med deltagarnas 
i övrigt kritiska inställning till föräldrarnas krav och önskemål.  
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Flera av skolans företrädare upplevde bekymmer med att de inte hade 
möjlighet att agera när de upplevde trafiksäkerhetsproblem exempelvis nämndes 
vändplatsernas utförande vid skolan. De kände ett ansvar för dessa, men upplevde 
att de inte hade möjligheter att åtgärda dem. De fick inget gehör hos Vägverket 
och det var inte möjligt att erhålla extra pengar för denna typ om åtgärder.  

Vidare framförde de klagomål mot allmänheten – i synnerhet föräldrar – som 
de upplevde konkurrerar med skolskjutstrafiken om utrymmet vid vändplatserna.  

Diskussionen berörde ofta aspekter som handlade om trafikmiljön. Förutom 
vändplatser diskuterades hastighetsbegränsningar och kvaliteten på vägarna som 
skolskjutsarna nyttjar. 

Deltagarna var positivt inställda till entreprenörerna. De framförde att det vid 
byte av entreprenör ofta var helt felaktigt med kritik mot den nya entreprenören. 
De hade erfarenhet av att trafiksäkerheten blev bättre med den nya entreprenören. 
Återigen såg deltagarna föräldrarna som det största problemet. Skolans företrädare  
upplevde inte att föräldrarna agerade helt nyanserat i dessa frågor.  

Deltagarna gav ett intryck av att ha mycket goda relationer med förarna. De 
betonade vikten av att det är samma förare som kör skolskjutsturerna. Denna 
aspekt var mer för att ge baren en trygghet. Deltagarna hade stor förståelse för att 
förarnas situation kan vara besvärlig. Med detta avsågs att de både skulle köra 
bussen och klara av barnen. 

Det var självklart för skolföreträdarna att turlistorna inte läggs efter 
vinterväglag: 

Vilka ämnen som gruppen fokuserade på finns beskrivna nedan. 
 
Ämne  Skolföreträdarnas fokusering 
Kriterier Entreprenörernas efterlevnad av kontrakten vad avser 

barn berättigade till skolskjuts upplevdes som positiv 
 Föräldrar "missbrukar" skolskjuts 
 
Upphandlingen Problem med föräldrar vid byte av entreprenör 
 Erfarenhet av förbättrad trafiksäkerhet vid byte av 

entreprenör  
 
Trafikmiljö allmänt/ Hastighetsbegränsning vid skolorna 
medtrafikanter  Vändplats vid skolorna: skyldighet - ingen befogenhet 
 Väghållaransvar 
 Hållplatser? 
 
På- och avstigning Påstigning - ett föräldraansvar 
 Avstigning - entreprenör, föraransvar 
 
Förare Central roll 
 Samma förare på turerna 
 Bra med pedagogiska förare 
 Bra relation 
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4.2.3 Fokusering i diskussionen mellan entreprenörerna 
Vi uppfattade att entreprenören kände ett arbetsgivaransvar i större utsträckning 
än ett ansvar för den tjänst som kommunen köpt av dem. Entreprenörerna tog 
också ansvar för försäkringsskyddet för de barn som åkte med skolskjutsarna, 
oavsett om dessa barn beviljats skolskjuts eller inte. Entreprenörerna uttryckte 
också sin förståelse för de föräldrar som begärde skolskjuts på grund av 
trafikfarlig väg. Detta yttrade sig bland annat genom att entreprenörerna tillät sina 
förare att skjutsa barn som egentligen inte hade rätt att åka skolskjuts. 

Entreprenörerna förutsätter att föraren känner ett ansvar för resan och de 
förhållanden som råder i samband med resan t.ex. på- och avstigningsplatser samt 
trafiksäkerhetsansvar. Entreprenörerna poängterade att det är viktigt med en förare 
som passar för skolskjutsuppdraget. Båda deltagarna sa att de ställer högre krav på 
de förare som ska köra skolskjuts, t.ex. att de inte är helt oerfarna som förare. 
Entreprenörerna hade ringa kontakt med skolorna, den kontakten hålls av förarna. 

Det som entreprenören såg som ett bekymmer var barnen, dels därför att de 
ibland var stökiga, dels för att det var omöjligt att förutsäga vad de skulle hitta på.  

Entreprenörerna beaktar de eventuella trafiksäkerhetskrav som finns i 
kontrakten – men gör varken mer eller mindre än det som står där. De har inte 
någon större möjlighet att påverka t.ex. hur trafiksäkerhet ska beaktas vid 
upphandlingen eller vid kontraktsskrivningen. Detta förhållande är inget de 
ifrågasätter. De ansåg dock att kommunen borde ta större hänsyn till 
trafiksäkerheten vid beslut om vilka barn som ska beviljas skolskjuts. 
Entreprenörerna ville gärna ha möjlighet att lämna sina synpunkter till kommunen 
i dessa frågor.  

Det bör också nämnas att det endast var entreprenörer med skolskjutskontrakt 
som kallats till diskussionen. Vi vet inte vilka åsikter som skulle komma fram vid 
en diskussion mellan entreprenörer vars anbud ej antagits. 

De ämnen som diskussionen fokuserade på finns sammanfattade nedan. 
 
Ämne Entreprenörernas fokusering 
Kriterier Saknar beaktandet av trafiksäkerhet när det avgörs vem 

som har rätt till skolskjuts 
 Önskar att få vara med i diskussionen om vem som ska 

få åka med 
 
Upphandling De krav som finns i kravspecifikationen är de samma 

som lagkraven 
 
Förarna  Ansvarar för utförandet av skolskjutsningen 
 Central roll – avgör bland annat ordningen ombord 
 Handplockade 
 Påverkar på- och avstigningsplatserna 
 Har kontakten med skolorna  
 
Trafiksäkerhets- Ej aktiva – diskuterar policy med förarna  
avvägningar  t.ex. att de ska följa barn över vägen samt endast 

släppa av barn i den främre dörren. 
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4.2.4 Fokusering i diskussionen mellan förarna 
Diskussionen fokuserades i stor utsträckning på förarnas upplevelse av ansvar för 
barnen. Ansvaret för barnet var något som de själva hade tagit på sig. 
Ansvarsfrågan var inte något de hade diskuterat med arbetsgivaren. Förarna själva 
upplevde inte att väghållaren tog sitt ansvar. Vid vissa tillfällen upplevdes vägarna 
som oframkomliga och att barnens säkerhet sattes i fara.  

Det som kan noteras när det gäller förarnas förhållande till föräldrarna är att de 
(liksom entreprenörerna) har en positivare inställning till föräldrarna än vad de 
kommunansvariga har. Detta kan bero på att förare träffar föräldrar i samband 
med själva tjänstens utförande medan kommunansvariga träffar föräldrar i 
samband med frågor som berör rätt till skolskjuts.  

Förarna upplevde att medtrafikanterna – ofta föräldrarna – inte respekterade 
skolskjutsfordonen t.ex. genom att ofta i hög hastighet köra om stillastående 
skolskjutsar. 

Förarna verkade ha stort inflytande över sitt arbete. De kände genomgående ett 
stort ansvar för barnen, såväl under själva färden som vid på- och avstigning. De 
visade att de tog ett stort ansvar i frågor som rent formellt kanske inte är deras 
uppgift att lösa. Diskussionen visar på ett stort engagemang, framförallt när det 
gäller förhållandet och ansvaret gentemot barnen. Förarna upplevde att en viktig 
del i deras arbete var att göra trafiksäkerhetsavvägningar t.ex. om/var fordon ska 
vändas. 

Oavsett vilken entreprenör de kör för, så är den samlade bilden att det är 
förarna som slutligen avgör om barnets skolskjutsresa – med allt vad som 
inkluderas i denna – är trafiksäker eller inte.  

Det framgick inte av diskussionen i vilken utsträckning arbetsgivarnas krav på 
den anställde föraren påverkar hur de utför sina uppdrag. 

Barnens bristande respekt för föraren och problem med förstörelse av fordonen 
var ett återkommande ämne i diskussionerna. Förarna upplevde att detta var ett 
problem som ökade med barnens ålder. 

I diskussionen var det framförallt frågor som berörde ordning, ansvar, 
trafiksäkerhetsavvägningar, medtrafikantbeteende och upphandlingens betydelse 
som stod i fokus. De ämne som gruppen fokuserade på finns sammanfattade på 
nästa sida. 
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Ämne Förarnas fokusering 
Upphandling Korta kontraktstider – pressade priser innebär att 

underhållet av fordonen eftersätts 
 
Trafikmiljö allmänt/ Avsaknad av väghållaransvar i synnerhet på statliga  
medtrafikantbeteende  vägar (Vägverket) 
 Medtrafikanternas respekt för "stannad" skolskjuts 

upplevdes som mycket bristfällig såväl i tätort som på 
landsbygden 

 
Trafiksäkerhets- En del av arbetet. Exempel på avvägningar är var ska  
avvägningar bussen vändas? Ska barnen följas över vägen? Ska 

man backa fordonet före eller efter det att barnen 
släppts av? 

 
På- och avstigning Avstigning är det mest riskfyllda momentet 
 Barnen släpps av via främre dörren 
 Föredrog att barnen passerade framför fordonet 
 Om möjligt följer föraren barnen över vägen – bussen 

lämnas vanligtvis med motorn påslagen 
 Förarna påverkar själva på- och avstigningsplatser vid 

hemmen 
 Svårt att få gehör för önskemål om vändplatser och på- 

och avstigningsplatserna utformning vid skolorna 
 
Ordning ombord Upptog stor del av diskussionen 
 Förstörelse i bussarna 
 Bristande respekt för föraren 
 
4.2.5 Fokusering i diskussionen mellan föräldrarna 
Sammanfattningsvis kan vi säga att diskussionen fokuserades på förarnas 
betydelse, fordonens storlek samt upphandlingskriterier.  

I diskussionen kom föräldrarna ofta fram till att förarens roll är av stor 
betydelse. Det krävs en förare med auktoritet för att det ska vara ordning på 
bussen. Föraren ska ge klara besked om vad som gäller och agera när barnen inte 
sköter sig.  

Föräldrarna såg det som positivt när föraren, inom rimliga gränser, agerade för 
att förbättra ordningen ombord. Det uppfattades också som positivt att föräldrarna 
i ett tidigt skede får kännedom om att deras barn inte har skött sig. Det ökar 
möjligheten för föräldrarna att ta tag i problemet och därmed påverka barnet till 
ett bättre beteende. 

Diskussionen kretsade en hel del kring i vilken utsträckning förarna kände till 
vilka barn som skulle åka med och var barnen ska kliva på och gå av. Även i detta 
fall kom föräldrarna fram till att det är föraren som har den centrala rollen. 
Föräldrarna uttryckte önskemål om att det skulle ställas större krav på förarna – än 
bara körkort – för att få köra skolskjuts. 

Ytterligare en aspekt som kom i fokus var storleken på de fordon som används. 
Fördelarna med små fordon var framförallt att det då finns bälten i bussen, att 
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fordonen inte kör så långa turer för att hämta så många barn och att barnen på så 
vis även kan åka hemifrån senare. För att det ska fungera med på- och avstigning 
krävs det att förarna som kör känner till turerna och barnen väl. I och med att 
kontraktstiderna är korta byts entreprenör ofta. Det tar tid för förarna att lära 
känna barnen och hitta i de olika turerna. Längre upphandlingsperioder skulle 
förbättra kontinuiteten bland förarna och därmed förbättra tryggheten och 
säkerheten för barnen. 

Föräldrarna anser att trafiksäkerheten främst brister i samband med byten 
utmed vägen och vid avstigning då barnen – ensamma – korsar vägen framför 
bussen.  

Fordonens utmärkning upplevdes som bristfällig och jämförelser gjordes med 
utmärkningen av t.ex. amerikanska skolskjutsfordon. 

En sammanfattning av vad föräldrarna fokuserade diskussionen på presenteras 
nedan. 

 
 

Ämne Föräldrarnas fokusering 
Upphandlingen Längre kontraktstider 
 "Billigast är inte bäst" bör vara en självklarhet 
 
Fordonen Mindre bussar 
 Bälten  
 Bättre utmärkning 
  
Turlista/tidpress  Kortare turer 
  Senare avresa 
 
Föraren  Ökade krav på föraren 
  Bättre ordning i fordonen 
  Ökad kunskap om barnen 
  Ökad kunskap om färdvägen 
  Lägre hastigheter 
 
På- och avstigning Barnen tvingas att korsa vägen 
  För små hållplatser 
  Rädsla hos barnen att missa bussen (stå nära – eller  

långt ifrån) 
  Hållplatserna är inte alltid de samma. Barnen släpps av  

på "fel" ställen. 
 
 
4.2.6 Fokusering i diskussionen mellan barn som åker skolskjuts 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera att det som barnen spontant fokuserade på 
var aspekter som kan knytas till förarens betydelse. När det är många olika förare 
som kör en tur får det konsekvensen att barnen själva måste ta ansvar för vilken 
buss de ska åka med, om de ska gå av hemma, vilken väg bussen ska köra, var de 
ska släppas av och att bussen verkligen stannar på hållplatsen.  

Den enda regel som vi kunde uppfatta att barnen visste var att de små barnen 
inte fick sitta i mitten på ledbussen. Det berodde på att de inte nådde ned med 
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fötterna till golvet när de satt på dessa säten. De små barnen når troligtvis inte ned 
med fötterna när de sitter på andra platser heller men tydligen ansågs det som ett 
större problem när de satt i mitten av bussen (i själva ”dragspelet”). 

Det framgick också att vissa barn fick resa länge med skolskjutsen, inte på 
grund av att de hade långt till skolan utan på grund av att turerna gjorts långa för 
att entreprenören skulle kunna fylla alla platser i den stora bussen. För att minska 
restiden skulle entreprenören kunna köra med två mindre bussar i stället för en 
stor.  

Om vi sammanfattar vad barnen fokuserade diskussionen på så blir resultatet 
enligt nedan. 
 
Ämne  Barnens fokusering 
Föraren  Ökad kunskap om vilka barn som ska åka med 

Ökad kunskap om vilken väg skolskjutsen ska köra 
Ökad kunskap om var barnen ska gå på och av 

 
 
 
4.3 Jämförelse av vad olika aktörer fokuserade på 
I tabell 1 framgår tydligt att det finns skillnader i vad olika samhällsaktörer berör i 
diskussionen omkring trafiksäkerhet och skolskjutsning. I stort sett samtliga 
aktörer diskuterade ämnen som handlar om själva upphandlingen av skolskjuts 
samt förarnas centrala betydelse. 

Ytterligare likheter mellan aktörerna var avsaknaden av spontana diskussioner 
om utbildning, information och uppföljningen av verksamheten i form av tillbuds- 
och olycksrapportering. Det kan även noteras att diskussionen ofta kretsade 
omkring ansvarsfrågor. Vem ansvarar för barnen i de olika situationerna som 
uppstår under resan till skolan?  
 
Kriterier och upphandling 
Vanligtvis är det barnets ålder och avståndet från barnets hem till skolan som 
avgör om ett barn har rätt till skolskjuts. I vissa fall beaktar kommunerna även 
trafiksäkerhetsaspekter. Vem som avgör vilka som har rätt till skolskjuts och om 
önskemål och sakskäl beaktas varierar i kommunerna. Kritik riktades mot de korta 
kontraktstiderna i samband med upphandlingen. Kritiken kommer från 
entreprenörer, förare och föräldrar. De korta kontraktstiderna innebär en stor 
variation av förare, vilket i sin tur upplevs som en källa till många av de problem 
som uppkommer vid skolskjutsningen. 

De pressade priserna vid upphandlingen innebär att entreprenörerna måste 
spara någonstans. Konsekvensen blir vanligtvis försämrat underhåll av fordonen, 
eftersom övriga kostnader är svåra att påverka. 

Skolans företrädare poängterade att ett byte av entreprenör faktiskt kan ha en 
positiv effekt på trafiksäkerheten. 

Entreprenörerna önskade att kommunen i större utsträckning skulle beakta 
trafiksäkerheten för barnen vid beslut om vilka barn som har rätt till skolskjuts. 
De såg det som positivt om även de och förarna fick möjlighet att påverka 
beslutet. Även föräldrarna uttryckte önskemål om att trafiksäkerhet i större 
utsträckning ska inkluderas i de kriterier som avgör vilka barn som har rätt till 
skolskjuts. 
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Fordonen och fordonens utrustning 
Förarna upplevde att de fordon som används till skolskjutsning håller god 
standard. De kontrollerar själva dagligen att bussens funktion är god.  

Föräldrarna var kritiska till att stora bussar användes. Stora bussar medförde 
långa turer för barnen och tidiga avgångar hemifrån. Föräldrarna såg hellre små 
bussar med fördelen att färre barn skulle hämtas under resan till skolan. Även 
förarna upplevde bekymmer med alltför stora bussar på små grusvägar, 
framförallt vintertid. 

Föräldrarna var kritiska mot den bristfälliga utmärkningen av skolskjutsfordon. 
Skyltarna var små och ofta smutsiga skyltarna och blinklyktorna var knappt 
synliga. Det kan nämnas att skoltransporterna i t.ex. USA sker med speciella 
fordon. De är alla målade i samma färger och väl utmärkta med skyltar etc.  

I Förordningen om skolskjutsning (1970:340) står endast:  
 
"när ett fordon används för skolskjutsning skall det vara försett med en 
skylt eller liknande som visar fordonets användning."  
 
Barnen upplevde en oro när skolskjutsfordonen backas efter det att barnen 

släppts av. En flicka hade varit nära att bli överkörd i en sådan situation. Det kan 
upplevas märkligt att det inte ställs krav på att de fordon som används vid 
skolskjutsning, i synnerhet de större bussarna, ska vara utrustade med backsignal.  

Kunskaperna om vilka lagkrav som gäller vad avser utmärkningen av fordonen 
var bristfällig hos såväl representanterna från kommunen som hos föräldrarna. 

Bälten i skolskjutsar var uppe till diskussion bland kommunens representanter, 
föräldrarna, förarna och i viss mån bland barnen. Det som diskuterades var om det 
var bra eller dåligt med bälten och om det ur försäkringssynpunkt var korrekt att 
montera in bälten i fordon. Åsikterna såväl mellan som inom grupperna varierade. 
Barnens diskussion berörde framförallt om de bälten som finns används och 
varför man ska ha dem. En flicka sade sig använda bälten när hon satt på ett säte 
vid mittgången, detta för att slippa falla ur sätet när bussen svängde. Ansvaret för 
att använda de bälten som finns hade förarna i flera fall överlåtit på barnen. 
Förarna upplevde själva att de hade svårt att kontrollera att de bälten som finns 
används.  De var dock medvetna om att det var deras skyldighet att se till att 
befintliga bälten används. 
 
Hållplatsutformning 
Endast föräldrarna berörde frågor som handlade om hållplatsutformning, detta 
trots att det är styrelsen för skolväsendet som är ytterst ansvarig för hur 
hållplatserna ser ut. Föräldrarna var tveksamma till om utrymmet för 
skolskjutsfordonen var tillräckligt vid hållplatserna. De upplevde en konflikt i att 
barnen ska stå nära vägen för att synas, men samtidigt ska barnen skulle stå en bit 
ifrån vägen för att vara säkra.  

En av förarna berättade att de tillsammans med barnen kommit överens om att 
barnen skulle vänta 25 meter ifrån hållplatsen och gå fram till bussen först då 
bussen stannat. Skolans företrädare framförde att de såg det som viktigt att barnen 
stod så att föraren såg att de skulle åka med.  
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Vändplatserna 
Vändplatsernas utformning var ett ämne som diskuterades av skolans företrädare 
men även av förarna. Företrädarna för skolan upplevde ett motsatsförhållande 
eftersom de hade ansvar för vändplatsen vid skolan men inga befogenheter att 
åtgärda dem. Även förarna berörde vändplatserna vid skolan och ifrågasatte vad 
som var viktigast – att föräldrar och lärare kan parkera nära skolan eller att 
skolbussen kan lämna barn och vända bussarna på ett säkert sätt. När det gällde 
vändplatserna utmed färdvägen fokuserades diskussionen i huvudsak på 
trafiksäkerhetsavvägningar – ska bussen vändas på små vägar eller ska man köra 
flera kilometer ytterligare? 
 
På- och avstigning 
Ytterst är det styrelsen för skolväsendet som är ansvarig för var barnen kliver på 
och av samt hur dessa hållplatser är utformade. 

Föräldrarnas ansvar var, enligt skolans företrädare, att följa barnen till 
hållplatsen och vänta med dem tills skolskjuten kom. När barnen sedan kliver av 
vid hemmet ansåg de att det var förarens ansvar att följa barnen över vägen i de 
fall barnen släpps av på motsatt sida av vägen i förhållande till var de bor. Såväl 
representanterna från kommunen som förarna uttryckte klart att avstigningen vid 
hemmet är det farligaste momentet under hela resan. Även föräldrarna framförde 
att de upplevde en bristande säkerhet i samband med att barnen släpps av vid 
hemmen.  

Problemen som föräldrarna framförde var framförallt att barnen inte följdes 
över vägen utan tilläts passera, utan sällskap, framför bussen. I vissa fall har 
föraren då, av säkerhetsskäl, blockerat hela vägen med bussen.  

Förarna var osäkra på vad som är deras ansvar. Vidare brottades de ofta med 
trafiksäkerhetsavvägningar av typen – ska jag följa barnet över vägen och lämna 
de andra i bussen eller ska jag sitta kvar med de andra barnen i bussen och låta 
barnet passera själv över vägen. Det finns all anledning att klart definiera vem 
som ansvarar för barnet i samband med på- och avstigning. Det är 
anmärkningsvärt att det inte finns en klar beskrivning av den väg 
skolskjutsfordonen kör och de hållplatser som ska användas för på- och 
avstigning. Detta skulle öka säkerheten, men även tryggheten för barnen som i 
diskussionen ofta framförde oro över att "nya" förare varken visste att barnen 
skulle åka med eller var de skulle släppas av.  
 
Ordningen ombord 
Ordningen ombord på skolskjutsarna stod i fokus i diskussionen med såväl 
entreprenörerna som med förarna och föräldrarna. Flera förare upplevde att barnen 
hade dålig respekt för förarna och de flesta hade erfarenheter av förstörelse i 
skolskjutsfordonen. Barnen upplevdes som stökiga och det var svårt att få ordning 
ombord. Företrädarna för skolan berörde även detta ämne men inte särskilt länge. 
De visade mest på en förståelse för det problem som förarna ställs inför. 
 
Trafikmiljö allmänt/medtrafikantbeteende 
I diskussionen med såväl kommunen som med förarna och med företrädare för 
skolan framkom oro över medtrafikanters bristande respekt för skolskjutsfordon. 
Samtliga upplevde att de skolskjutsfordon som stannat för på-/avstigning passeras 
i mycket hög hastighet. 
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Gemensamt för diskussionen med kommunen och skolan var den negativa 
inställningen till föräldrarna och den positiva inställningen till förarna. Däremot 
upplevdes entreprenörer och förare vara mer positiva i sin inställning till 
föräldrarna. Detta kan bero på att de möter föräldrarna i samband med utförandet 
av tjänsten, i motsats till kommunen och skolans företrädare. 
 
Föraren 
Förarens roll är central. När diskussionerna summeras kan man konstatera att en 
bra förare ska uppfylla följande krav: 
• köra samma turer varje dag 
• vara svensktalande 
• vara pedagogisk 
• ha ansvar för utförandet av skolskjutsningen 
• välja och påverka trafiksäkra på- och avstigningsplatser 
• ha god kontakt med skolorna 
• ha god ordning på barnen i bussen samtidigt som han/hon kör bussen 
• ha kunskap om var barnen bor 
• ha kunskap om var barnen ska gå på och av  
• ha kunskap om när barnen ska gå på och av 
• köra sakta  
• hålla tiderna  
• komma i rätt tid till skolan med barnen 
 

Förarna själva upplevdes dock sakna riktlinjer för vad som är deras ansvar. De 
visade dock att de tog ett stort ansvar för barnen, även i frågor som rent formellt 
inte ingår i deras arbetsuppgifter t.ex. att avgöra vilka platser som är lämpliga att 
stanna på eller att vända skolskjutsen vid.  
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5 Diskussion och fortsatt arbete 
Detta arbete har belyst en mängd frågeställningar och visat på insatsområden som 
det finns all anledning att gå vidare med. De problem som belysts är hämtade från 
Östergötland men kan antas förekomma i större eller mindre omfattning i hela 
landet. En begränsning som gjorts är att entreprenörer som inte var kontrakterade 
ej heller ombads att delta i diskussionen, inte heller har barn eller föräldrar till 
barn som nekats skolskjuts inbjudits till diskussion. Under några rubriker nedan 
lyfter vi fram områden som vi har funnit viktiga att i första hand gå vidare med. 
 
Obligatorisk utbildning  
Under diskussionerna har det visat sig att obligatorisk utbildning av förare av 
skolskjutsfordon saknas. En reflektion är att om det införs krav på någon form av 
certifiering av skolskjutsförare och om kontraktstiderna förlängs så skulle en stor 
del av t.ex. föräldrarnas krav och önskemål kunna uppfyllas.  

Enligt förordningen 1970:340 om skolskjutsning ska: 
 "…..styrelsen för skolväsendet svara för att eleverna undervisas om vad de skall 
iaktta för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning."  

I sammanhanget kan det vara värt att påpeka att diskussionerna inte har visat 
på att detta efterlevs. Det är anmärkningsvärt att det vid skolskjutsning till 
skillnad från transporter av t.ex. farligt gods inte ställs några formella krav på 
förarna, förutom körkort och yrkesförarbevis.   
 
System för rapportering av tillbud och olyckor 
För att få kontroll på vilka tillbud och olyckor som inträffar är det självklart 
viktigt med ett fungerande system för rapportering. I gruppdiskussionerna har det 
visat sig att ett sådant system varken finns eller används. Förslagsvis bör ett 
system  utvecklas som kan användas såväl nationellt som i kommunerna. 

 
Översyn av de lagar som reglerar kriterier för skolskjutsning – Hur ska 
trafiksäkerhet beaktas och av vem?  
Vi kan notera att diskussionerna endast berört de barn som bor på landsbygden. 
Om ett barn bor i tätbebyggt område och har ett kortare avstånd till skolan än den 
avståndsregel som gäller för skolskjuts, men har en väg till skolan som inte är 
trafiksäker så uteblir diskussionen om huruvida barnet har rätt till skolskjuts. Så är 
inte alltid fallet för de barn som bor på landsbygden. 

Enligt skollagen ska kommunen sörja för att skolskjuts ordnas om det behövs, 
med hänsyn till avstånd och trafikförhållanden. Det är oklart om detta innebär att 
trafiksäkerhetsbedömningen ska göras för ett barn i sällskap med vuxen eller för 
ett barn som går ensamt. Oklarheter i tolkningen är en orsak till konflikter mellan 
föräldrarna och kommunen. Problemet bottnar enligt vår mening i att föräldrarna 
anser att kommunen har ansvaret för säkerheten under den del av förflyttningen 
mellan hem och skola, som inte enligt gällande avståndskriterier är 
skolskjutsberättigande. Representanter för kommun och skola anser däremot 
oftast att föräldrarna bör ta detta ansvar. Eftersom det står i skollagen att 
trafikförhållandena ska beaktas vid beslutet, kan det tyckas som om föräldrarna 
har rätt. Frågan är dock om bedömningen ska göras under förutsättningen att 
barnet förflyttar sig på egen hand längs denna sträcka eller under förutsättningen 
att barnet tillsammans med förälder tar sig den aktuella sträckan till 
skolan/skolskjutsen.  
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Det finns således all anledning att tydliggöra ansvarsfrågan vad avser vägen till 
skolan.  

I ett samhällsekonomiskt perspektiv bör såväl kommunens kostnader för 
skolskjutsningen som trafiksäkerheten för barnen och barnens välbefinnande 
inkluderas när det avgörs vilken/vilka entreprenör som skall erhålla uppdraget.  

Det finns vidare anledning att tro att barnens långa resor inte beror på att de har 
långt till skolan utan på att kostnaderna skall minimeras. Det är inte självklart att 
dessa onödigt långa resor ger den optimala lösningen om det sätts en prislapp på 
trafiksäkerheten.  

Om faktorer som kan förväntas öka trafiksäkerheten beaktas i samband med 
upphandlingen så kommer ökad trafiksäkerhet, men även en ökad trygghet för 
barnen att uppnås. 

 
Synligare och mer enhetliga skolskjutsar 
Flera av grupperna diskuterade medtrafikanternas bristande respekt för 
skolskjutsfordon. Situationerna som uppstår i samband med på- och avstigning 
upplevdes av flera aktörsgrupper vara den del av resan när barnen utsätts för störst 
fara. Väl synliga fordon kan tänkas förbättra medtrafikanternas beteende men 
även förbättra möjligheterna att upptäcka fordonen och anpassa beteendet 
därefter. Det kan vara ett sätt att ”höja statusen” för dessa fordon. Väl utmärkta 
fordon har visat sig fungera som en säkerhetshöjande åtgärd i t.ex. USA (Sörensen 
et al 2000). 
 
Bälten i skolskjutsfordon med fler än 8 passagerare 
Åsikterna om nyttan med bälten i skolskjutsfordon med fler än 8 passagerare var 
olika såväl inom som mellan grupperna.  

Förutom skydd vid olycka sågs bälten även som positiva beroende på att 
barnen i större utsträckning sitter stilla i fordonen, vilket förbättrar ordningen 
ombord. Kritiken som framfördes mot bälten bestod i att utrymningen skulle 
försvåras vid en eventuell brand. Vi anser dock att det alltid är bättre att ha bälte, 
även i de fall det uppstår brand. Det är inte möjligt att ta sig ut ur ett fordon som 
brinner om man t.ex. har slagit i huvudet och förlorat medvetandet.  

Vi föreslår fortsatt forskning för att avgöra nyttan av bälten i skolskjutsfordon 
med fler än 8 passagerare.  
 
Förändra upphandlingsrutinerna så att upphandlingen kommer ”närmare” de 
som utför tjänsten och de som utnyttjar tjänsten. 
Det är anmärkningsvärt att de som utför skolskjutsuppdraget, det vill säga förarna, 
och de som nyttjar tjänsten, det vill säga barnen/föräldrarna, inte är med i 
upphandlingsprocessen. En slutsats från diskussionerna är att förarna och 
föräldrarna varken upplever att de har möjlighet att påverka de beslut som fattas 
eller att de synpunkter som de framför beaktas. Denna form av 
upphandlingsprocess kan rimligtvis inte vara optimal och vi föreslår ökad 
forskning inom detta område. 
 
På- och avstigning – ett riskfyllt moment 
För att minimera de riskfyllda situationerna i samband med på- och avstigning 
finns det anledningen att dokumentera hållplatserna, t.ex. med hjälp av bilder och 
färdbeskrivningar. Detta tydliggör dels problemen vid aktuella platser, dels finns 
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det en ökad möjlighet att samma platser används även om det är olika förare som 
kör skolskjutsen.  

De regler som barnen ska lära sig för att klara sig i trafiken måste vara 
entydiga. I de fall barnen färdas med ordinarie linjetrafik tar föraren inget ansvar 
för barnen, när de väl klivit av skolskjutsen. Barnen lämnas således vid 
hållplatsen, fordonet kör i väg och barnet får därefter passera över vägen med 
hjälp av eget omdöme. Vid de tillfällen barnen åker med upphandlad skolskjuts 
kan de ställas inför en omvänd situation, föraren stannar fordonet och låter barnet 
passera framför fordonet. Föraren håller i detta fall ett "vakande öga" på trafiken 
och barnet. 

En reflektion är även att de kriterier som finns för val av de platser som ska 
användas för på- och avstigning givetvis måste innehålla krav som gör att barnen 
både syns och är säkra. 

Inför det faktum att föraren släpper av barnet och låter det passera framför 
bussen frågar man sig hur barnet ska kunna veta vad som är ett korrekt beteende. 
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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. Förordning (1975:880).

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 förskoleverksamheten. Förordning (1991:1604).

3 § har upphävts genom förordning (1975:880).

4 § har upphävts genom förordning (1989:943).

5 § När ett fordon används för skolskjutsning skall det vara försett
med en skylt eller liknande som visar fordonets användning. Vid
skolskjutsning skall dörrar på vänster sida av fordonet inte kunna
öppnas av passagerare. Andra dörrar skall vara så konstruerade att de
inte kan öppnas ofrivilligt av passagerare.

I undantagsfall får fordon som inte uppfyller kraven i första
stycket användas för skolskjutsning.

Sittplatserna i en personbil eller lätt lastbil som används för
skolskjutsning skall vara utrustade med bilbälte.
Förordning (1996:291).

6 § Den som färdas i en personbil eller lätt lastbil som
används vid skolskjutsning skall använda bilbälte. Den som
färdas i en buss som används vid skolskjutsning och sitter på
en sådan sittplats som är utrustad med bilbälte skall använda
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bältet. Dock behöver bilbälte inte användas i de fall som avses
i 4 kap. 10 § fjärde stycket trafikförordningen (1998:1276).

Vägverket får föreskriva att bilbarnstol, bälteskudde eller
annan särskild skyddsanordning för barn skall användas
tillsammans med bilbältet eller i stället för detta.
Förordning (1998:1277).

7 § Används fordon för skolskjutsning uppsåtligen eller av
oaktsamhet i strid mot 5 § eller föreskrift som meddelats
enligt denna förordning för tilllämpningen av 5 eller 6 § döms
föraren och den som bedrivit skolskjutsningen till böter. I
fråga om ansvar för den som bedrivit skolskjutsningen gäller de
i 14 kap. 13 § trafikförordningen (1998:1276) angivna
grunderna.

Vad som föreskrivits i 8 kap. 4 § yrkestrafikförordningen
(1998:779) skall tillämpas i de fall som avses i första
stycket.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet underlåter att använda
bilbälte vid skolskjutsning döms till penningböter. Till samma
straff döms föraren om den som färdas i fordonet är under 15 år
och inte använder bilbälte eller särskild skyddsanordning när
detta är föreskrivet i denna förordning och föraren uppsåtligen
eller av oaktsamhet underlåtit att göra vad som får anses
ankomma på honom för att se till att bälte eller
skyddsanordning används. Förordning (1998:1277).

8 § Ytterligare föreskrifter för verkställigheten av denna förordning
meddelas av Vägverket. Därvid får föreskrivas att sådan
utmärkningsanordning som avses i 5 § och sådana särskilda
skyddsanordningar för barn som avses i 6 § skall vara av typ som
godkänts av verket eller annan myndighet.

Verket kan medge undantag från föreskrifterna i förordningen, när det är
påkallat av särskilda skäl. Förordning (1992:1291)

9 § I 22 a § förvaltningslagen (1986:223) finns bestämmelser om
överklagande hos allmän förvaltningsdomstol.

Övergångsbestämmelser

1988:68

Denna förordning träder i kraft den 1 augusti 1988.

Utan hinder av vad som sägs i förordningen får till den tidpunkt som
trafiksäkerhetsverket bestämmer personbilar med sittplatser utan
bilbälte användas för skolskjutsning om kommunen gett tillstånd till
detta.

1996:291

Denna förordning träder i kraft den 1 juli 1996.

Utan hinder av vad som sägs i förordningen får till den tidpunkt som
Vägverket bestämmer lätt lastbil med sittplatser utan bilbälte
användas för skolskjutsning om kommunen gett tillstånd till detta.
Förordning (1996:291).
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1998:1277

Denna förordning träder i kraft den 1 oktober 1999.

Utan hinder av vad som sägs i förordningen får till den
tidpunkt som Vägverket bestämmer lätt lastbil med sittplatser
utan bilbälte användas för skolskjutsning om kommunen gett
tillstånd till detta.
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Intervjuguider 
Intervjuguide från diskussion med kommunansvariga 
 
Kriterier för skolskjuts  
Vem avgör när barnet är berättigat till skolskjuts? 
 
Ansvar 
Vem avgör om vägen är trafiksäker eller inte? 
Vem är ansvarig om något händer, t ex olycka eller glömda barn. 
 
Kravspecifikation/förfrågningsunderlag 
Beaktas trafiksäkerhetsaspekter? 
 
Upphandlingsdirektiv 
Beaktas trafiksäkerhetsaspekter? 
 
Gällande lagar/regler 
Vad vet Ni om gällande lagar och regler och vilken hänsyn tar Ni till dessa? 
 
Kontrakt 
Beaktas trafiksäkerhetsaspekter? 
 
Fordon 
 
Förare 
 
Turlista 
 
Tidspress 
 
Incident-/olycksrapportering 
 
På-/avstigning 
 
Trafiksäkerhetsavvägningar 
 
Trafiksäkerhetskrav 
 
Utbildning/information till entreprenörer/skolpersonal/föräldrar/barn 
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Intervjuguide vid diskussion med skolföreträdare  
 
Inledning  
Det finns flera olika aktörer som är med och påverkar hur barnens resor med 
skolskjutsen ska gå till. Vi har träffat ansvariga för upphandlingen av skolskjuts 
vid några kommuner, entreprenörer, förare, föräldrar och barn. Den aktör som 
återstår att träffa är Ni skolledare. 
 
Under förmiddagen kommer Ni att – med varandra – diskutera Er roll i arbetet 
med att ordna så att skolskjutsbarnen kommer till skolan på ett trafiksäkert sätt. 
 
Vi förväntar oss att Ni diskutera omkring frågor som har med trafiksäkerhet och 
skolskjutsning att göra. Med detta menar vi t.ex. följande: 
• Hur ska en trafiksäker skolskjutsresa gå till? 
• Vad kan eller kan Ni inte påverka? 
• I vilken utsträckning är Ni involverade i arbetet med att planera 

skolskjutsningen? 
 
 
Ansvar 
• Kan man jämställa kommun och skolan när det gäller ansvaret för 

skolskjutsningen? 
• Vilket ansvar har skolan för skolskjutsningen? (på- och avstigningsplatser, 

väntan på skolan, resan, ordningen etc.) 
• När börjar skolans ansvar för barnen? 
• När slutar skolans ansvar för barnen? 
• Har Ni tillsammans med entreprenören/föraren eller föräldrarna diskuterat 

ansvarsfrågan?  
• Om ja, vad kom ni fram till? 
 
Gällande lagar/regler 
• Vilka lagar/regler om skolskjutsningen känner ni till? 
• Är det någon som följer upp i vilken utsträckning lagar/förordningar och 

kontrakt efterlevs? 
 
Trafiksäkerhetsavvägningar/rätt till skolskjuts 
• Är det Ni som avgör vilka barn som ska ha rätt till skolskjuts?  
• Tar Ni hjälp av någon när Ni ska avgöra detta? 
• Om ja, vad beaktar ni (avstånd, trafiksäkerhet)? 
• Har Ni mycket kontakt med föräldrarna i dessa frågor? 
• Vilka är de vanligaste frågorna/ärendena? 
 
Turlista/ Tidspress 
• Vem gör turlistan? 
• Anpassas skoltiderna efter skolskjutsturlistan? 
• Om det inte är Ni, vilket underlag lämnar Ni?  
• Använder Ni någon form av hjälpverktyg vid planeringen av turlistorna? 
• Fungerar turlistan även om det är halt och snö? 
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• Kommer barnen i tid till skolan? 
• Hur länge får barnen vänta på skolan? 
 
På- och avstigning 
• Hur ser på- och avstigningsplatsen vid skolan ut? 
• Har Ni möjlighet att påverka utformningen av hållplatsen vid skolan? 
• Är detta ett riskfyllt moment? 
• Har Ni varit med om olyckor i samband med detta? 
 
Disciplin i fordonen 
• Hur är disciplinen i fordonen? 
• Vem rapporterar till Er om det är bråk på bussen 

(föräldrar/barn/förare/entreprenör)? 
• Vilka är de vanligaste klagomålen? 
• Vad gör Ni när det inte fungerar? 
• Hjälper det? 
 
 
 
Incident/olycksrapportering 
• Rapporterar Ni till någon om skolskjutsningen inte fungerar? 
• Fungerar rapporteringen i praktiken? 
• Finns det någon blankett eller annat system? 
• Delger Ni entreprenören Era erfarenheter? 
• Ger rapporteringen resultat? 
• Kan Ni nå förarna via telefon i bussarna? 
 
Utbildning/Information: Fått – Gett 
• Har Ni fått någon utbildning i hur skolskjutsning ska ske för att vara 

trafiksäker? 
• Har Ni på skolan utbildat någon i hur skolskjutsning ska ske för att vara 

trafiksäker? 
• Vem ansvarar för att barnen utbildas i hur man åker skolskjuts? 
• Vad bör innefattas i en eventuell skolskjutsutbildningen? 
• Finns det anledning att förbättra förarutbildningen och ställa krav på t ex 

särskild skolbussbehörighet? 
 
Fordon 
• Är Ni nöjda med de fordon som används? 
• Upplever Ni dem som trafiksäkra? 
• Vet Ni om det sker en kontinuerlig översyn av bussarna? 
Övriga frågor 
Vilka kontakter har Ni med övriga aktörer: kommun, föräldrar, barn, polis, 
vägverket etc.? 
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Intervjuguide vid diskussion med entreprenörer  
 
Kriterier för skolskjuts 
Vem avgör när barnet är berättigat till skolskjuts? 
 
Ansvar 
Vem avgör om vägen inte är trafiksäker? 
 
Kravspecifikation/förfrågningsunderlag 
 
Upphandlingsdirektiv 
 
Trafiksäkerhetskrav 
 
Trafiksäkerhetsavvägningar 
 
Problem vid skolskjuts 
 
Fordon 
 
Förare 
 
Turlista/tidspress 
 
Incident/olycksrapportering 
Har ni det? 
 
På-/avstigningsplatser 
 
Övrigt 
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Intervjuguide vid diskussion med skolskjutsförare  
 
Inledning  
Vi förväntar oss att Ni diskutera omkring frågor som har med trafiksäkerhet och 
skolskjutsning att göra. Med detta menar vi t.ex. följande: 
• Hur ska en trafiksäker skolskjutsresa gå till? 
• Vad kan Ni bestämma? 
• Vad kan Ni inte bestämma? 
• Hur går det till idag? 
 
Fordon 
• Vilken typ av fordon kör Ni? 
• Kör Ni alltid samma fordon? 
• Är Ni nöjda med dem? 
• Upplever Ni dem som trafiksäkra? 
• Sker det en kontinuerlig översyn av bussarna? 
• Vem ansvara för kontinuerlig trafiksäkerhetsöversyn? 
 
Fordon – Utrustning 
• Vilken typ av däck använder Ni? 
• Särskild utrustning för att förbättra trafiksäkerheten? 
• Genomlysta skyltar? 
• Blinklyktor? 
• Baksignal? 
• Airbag? 
• Bälteskudde? 
 
Bälten förekomst/användning 
• Finns det bälten i fordonen? 
• Använder Ni dem? 
• Ser Ni till att barnen använder dem? 
 
Ansvar 
• Har entreprenören delgett Er vilket ansvar Ni har? 
• Hur uppfattar Ni Ert ansvar? 
 
Gällande lagar/regler 
• Vilka lagar/regler, som reglera hur skolskjutsningen ska gå till, känner Ni till? 
• Följer Ni dem? 
• Följer entreprenören dem? 
 
Trafiksäkerhetsavvägningar 
• Är det vanligt att Ni behöver göra trafiksäkerhetsavvägningar? 
• Vilka typer av avvägningar handlar det om? 
• Vilka är problemen i samband med dessa avvägningar? 
(Föräldrarnas åsikter och förhållningssätt?) 
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Turlista/ Tidspress 
• Vem gör turlistan? 
• Kan Ni vara med och påverka? 
• Är Ni stressade när Ni kör turerna? 
• Fungerar den även om det är halt och snö? 
• Finns det sittplats till alla barnen? 
 
Arbetstider – Körscheman 
• Hur ser Era arbetstider ut? 
• Känner Ni Er pressade av någon, vem? 
 
På- och avstigning 
• Vem har beslutat var detta ska ske? 
• Har Ni möjlighet att påverka? 
• Är platserna trafiksäkra? 
• Är detta ett riskfyllt moment? 
• Har Ni varit med om olyckor i samband med detta? 
• Hur ska en bra plats se ut? 
 
Disciplin i fordonen 
• Hur är disciplinen i fordonen? 
• Vad gör Ni när det inte fungerar? 
• Hjälper det? 
 
 
Medtrafikanter 
• Respekt för blinklyktor och skyltar 
• Omkörning 
 
Incident/olycksrapportering 
• Har Ni ett system för rapportering? 
• Fungerar det i praktiken? 
• Delger Ni entreprenören Era erfarenheter? 
 
Utbildning/Information: Fått – Gett 
• Har Ni fått någon utbildning i hur skolskjutsning ska ske för att vara 

trafiksäkert? 
• Har Ni utbildat någon i hur skolskjutsning ska ske för att vara trafiksäkert? 
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Intervjuguide använd vid diskussion mellan föräldrar 
 
Trygghet/rädsla 
• Går barnen själva till/från hållplatsen? Om nej, varför inte? 
• Hur långt är det till/från hållplatsen? 
• Är vägen till/från hållplatsen en bra (säker) promenadväg för ditt barn? 
• Är hållplatsen på ”rätt” sida av vägen? 
• Känner Ni oro när barnen åker med skolskjutsen? 
• Är det någon speciell del av ”resan från dörr till dörr” som ni oroar er för eller 

som ni tycker är farlig?  
- Är väntan på skolskjutsen trafiksäker för barnet? 
- Är påstigningen vid hemmet på skolskjutsen trafiksäker för barnet? 
- Är resan med skolskjutsen trafiksäker för barnet? 
- Är avstigningen vid skolan trafiksäker för barnet? 
- Är påstigningen vid skolan trafiksäker för barnet? 
- Är avstigningen vid hemmet trafiksäker för barnet? 

 
Ansvar  
Vem ansvarar för barnen:  
• till hållplatsen 
• vid hållplatsen 
• vid påstigning 
• i bussen 
• vid avstigning vid skolan 
• vid väntan på skolan 
• vid påstigning vid skolan 
• vid avstigning vid hemmet 
• på vägen mellan hållplatsen och hemmet 
 
Kunskap om lagkrav/regler 
• Finns det bestämmelser som avgör vilka barn som ska få åka skolskjuts? 
• Finns det lagar som talar om hur skolskjutsningen ska genomföras (bälten, 

skyltar etc.)? 
• Vilka regler har barnen fått att rätta sig efter? 
 
Utbildning/information 
• Har Ni erhållit utbildning eller information om hur skolskjutsning ska gå till 

för att vara trafiksäker? Om ja, vad bestod detta i? 
• Har barnen erhållit information eller träning i att åka skolskjuts? Om ja, på 

vilket sätt och hur mycket? 
 
Kunskap om praktiska förhållanden i samband med skolskjuts 
• Har Ni åkt med skolskjutsen någon gång? Om ja, Gör Ni det regelbundet? 
 
Vad är Ert intryck om följande: 
• Hur lång tid tar resan (väntetiden vid byten, väntetid vid skolan före/efter 

skoldagen)? 
• Finns det bälten? 
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• Använder föraren bälten? 
• Använder barnen bälten? 
• Sitter barnen stilla i fordonet? 
• Byter barnen platser under resans gång? 
• Har alla var sin sittplats? 
• Var är favoritplatserna? 
 
Erfarenhet från på- och avstigningsplatser 
• Är på och avstigningsplatserna trafiksäkra? 
• Tvingas barnen korsar vägen? 
• Hur nära trafiken står barnen när de väntar på skolskjutsen? 
• Är det flera barn som står och väntar? Hur är ordningen?  
• Hur går det till när skolskjutsen kommer till hållplatsen för att hämta barnen 

(var står barnen, när går de fram till dörren)? 
• Hur går det till när barnen släpps av?  

- Var är barnet när skolskjutsen kör iväg? 
- Möter någon barnet eller finns någon hemma? Lämnar föraren barnet 

även om ni inte är där? 
 
Föraren 
• Kör föraren fort eller sakta? 
• Är föraren sträng? 
• Tänder föraren blinkskyltar vid hållplatserna? 
• Följer föraren barn över vägen? 
• Har det hänt att föraren har kört fel väg? 
• Vet föraren vilka barn som ska åka med, var de ska kliva på/av? 
• Har det hänt att föraren glömt något barn? 
• Vad gör föraren om barnen är försenade? 
• Är föraren kvar hos barnen vid byten (väntar barnen i det första fordonet)? 
• Är det alltid samma (alt. ofta nya) förare av skolskjutsen? 
• Har Ni förtroende för föraren? 
 
Trafiksäkerhetskrav 
• Har Ni som föräldrar haft krav på trafiksäkerheten i samband med 

skolskjutsning?  
• Vilka krav/önskemål har Ni framfört? 
• Vart har Ni vänt er? 
• Hur har Ni blivit bemötta? 
• Går det att som förälder påverka barnets säkerhet i samband med 

skolskjutsning? 
 
Övriga frågor med trafiksäkerhetsinriktning. 
• Hur skulle den idealiska resan till/från skolan se ut för ditt barn (t ex med 

avseende på färdmedel, förare, kostnad)? 
• Är det trafiksäkert att åka skolskjuts? 
• Har det hänt att skolskjutsen inte har kommit? 
• Finns det något Ni vill ändra på eller förbättra? 
• I vilket skick är skolskjutsfordonen? 
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Intervjuguide vid diskussion med barn 
Vi presenterar oss. 
Ni ska prata om skolskjuts. Vi är glada om en i taget pratar. Först pratar vi om 
resan till skolan och sedan om resan hem från skolan. 
Hur ofta åker Ni skolskjuts? Är det någon av Er som åker taxi? 
 
Att gå till bussen? 
• Går Ni själva?  (föräldrar/andra barn) 
• Hur långt/lång tid?   
• Hur dags går Ni hemifrån? 
• Mörker/reflexer 
• Är hållplatsen på ”rätt” sida av vägen? 

    
Att vänta på bussen? 
• Väntar Ni själva?  (föräldrar/andra barn) 
• Hur långt/lång tid?   
• Mörker/reflexer 
• Vad händer om man kommer för sent? 
• Finns det någon vuxen hemma? 
• Hur länge får Ni vänta på bussen? 

 
Att kliva på? 
• Hur gör Ni när bussen kommer? 
• Var står Ni?  
 
Ordningen i bussen till skolan? 
• Hur lång tid tar resan?   
• Vet föraren vilka barn som ska åka med?  
• Välja plats 
• Finns det bälten? 
• Använder föraren bälten? 
• Använder Ni bälten? 
• Sitter Ni stilla på bussen  (Får Ni gå omkring i bussen?) 
• Byter Ni platser under resans gång? 
• Kör föraren fort eller sakta? 
• Är föraren sträng? 
• Har alla var sin sittplats? 
• Har Ni råkat ut för någon olycka? 
• Hur är det när det är halt eller mycket snö? (sakta, tid, för sent, annan skjuts) 
• Var lägger Ni Era skolväskor? 
• Vilka platser är bäst i bussen? 
 
Avstigning 
• Hinner bussen stanna innan Ni reser Er? 
• Var kliver Ni av? (rätt sida av vägen) 
• Tar någon vuxen emot Er när Ni kommer? 
• Är det barn som står och väntar när Ni kommer? 
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Väntan/påstigning vid skolan 
• Kommer bussen när skolan slutar? 
• Var står Ni när bussen kommer? 
• Lämnar någon vuxen av Er när Ni åker? 
• Är det barn som står och väntar när Ni åker? 
• Är det trängsel när Ni ska vänta/kliva på bussen? 

 
Ordningen i bussen från skolan? 
• Åker Ni hem eller till fritids?    
• Vet föraren vilka barn som ska åka med?  
• Välja plats 
• Finns det bälten? 
• Får Ni se på video? 
• Använder föraren bälten? 
• Använder Ni bälten? 
• Sitter Ni stilla på bussen (Får Ni gå omkring i bussen?) 
• Byter Ni platser under resans gång? 
• Kör föraren fort eller sakta? 
• Är föraren sträng? 
• Har alla var sin sittplats? 
• Har Ni råkat ut för någon olycka? 
• Hur är det när det är halt eller mycket snö? (sakta, tid, för sent, annan skjuts) 
• Var lägger Ni Era skolväskor? 
• Vilka platser är bäst i bussen? 

 
Avstigning vid hemmet/fritids 
• Hinner bussen stanna innan Ni reser Er? 
• Var kliver Ni av? (rätt sida av vägen) 
• Tar någon vuxen emot Er när Ni kommer? 
• Är det barn som står och väntar när Ni kommer? 

 
Utbildning/information 
• Har Ni fått lära Er hur man ska uppträda vid hållplatsen, på bussen, när man 

kliver på och av? 
• Vem har lärt Er? 
• Har Ni fått lära Er hur man gör vid en olycka, brand och om föraren blir sjuk? 
• Vem har lärt Er? 

 
 
Övriga frågor med trafiksäkerhetsinriktning. 
Vet Ni vad trafiksäkerhet är? Vad är det? 
 
Med detta menar vi t ex följande 
 
• Är det roligt att åka skolskjuts? 
• Är det farligt att åka buss? 
• Är det trafiksäker att åka skolskjuts? 
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• Är det trafiksäkert att gå till och från bussen och att vänta på bussen? 
• Har Ni varit rädda eller ledsna någon gång? 
• Har det hänt att bussen inte har kommit? 
• Händer det att Ni mår illa i bussen? 
• Har mamma eller pappa åkt med Er i skolskjutsen? 
• Är det något Ni tycker illa om, som har att göra med skolskjuts? 
• Finns det något Ni vill ändra på eller förbättra? 
• Finns det telefon på bussen? 
• Är bussen fin eller är den gammal och skruttig? 
• Blinklyktor? 
• Tror Ni att man måste använda bältena som finns i bussen? 
• Är det alltid samma förare av bussen? 
• Har det hänt att föraren har kört fel väg? 



VTI meddelande 903
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Referat från de sex fokusgrupperna 
 
Diskussion mellan upphandlingsansvariga på kommuner  
Vid den första diskussionen som genomfördes medverkade flera personer som är 
ansvariga för upphandling av skolskjuts i sin kommun. Övriga deltagare hade i 
uppdrag att ansvara för skolskjutsverksamheten. Samtliga deltagare 
representerade någon Östgötakommun. Diskussionen genomfördes på VTI en 
novembervardag 1999. Sammanlagt deltog åtta kommunrepresentanter. 

Diskussionen inleddes med att de närvarande presenterade sig för varandra. I 
gruppen fanns representanter från både mindre och större kommuner. Även vilka 
uppgifter som innefattades i individernas tjänster varierade. De som inte var direkt 
ansvariga för upphandlingen arbetade som skolskjutsansvariga i sin kommun. En 
av deltagarna kombinerade sitt arbete som skolskjutsansvarig med att köra 
skolskjuts. Vilka uppgifter som de medverkande hade framgår närmare i 
beskrivningen av diskussionen. 
 
Kriterier för rätt till skolskjuts 

Diskussionen inleddes med frågan ”Vem avgör vilka barn som har rätt till 
skolskjuts?” Svaren visade att detta varierade mellan kommunerna. I de flesta 
kommuner var det skolledaren som hade delegerats att avgöra vilka barn inom 
rektorsområdet som har rätt till skolskjuts. Om detta sedan överklagades av 
föräldrarna så gick ärendet vidare till skolchefen och i något fall till barn- och 
ungdomsnämnden som i sin tur avgjorde ärendet. I ett par av kommunerna hade 
en person delegerats att för samtliga skolor avgöra vilka elever som får åka 
skolskjuts. 

För att avgöra vem som har rätt till skolskjuts har kommunerna satt upp olika 
kriterier. Ett vanligt kriterium i dessa kommuner är avståndsgränser. Om 
avståndet mellan hemmet och skolan överskrider avståndsgränsen har barnet rätt 
till skolskjuts. Ytterligare barn kan erhålla skolskjuts om särskilda skäl föreligger. 
Bland särskilda skäl beaktas i någon mån trafikmiljön. En av deltagarna sa: 

 "–Om man bor vid en väg som anses trafikfarlig så kan dessa kriterier ta 
över." 

I någon kommun beaktades också andra aspekter, t.ex. mörk väg. Även 
medicinska aspekter beaktas, när det avgörs vilka barn som har rätt till skolskjuts. 
I en av kommunerna ansågs inte läkarintyg vara tillräckligt skäl för att erhålla 
skolskjuts utan dessa ifrågasattes. Detta var ett beslut som tagits i trafiknämnden. 
Anledningen till beslutet var att det bedömdes vara orimligt många barn som 
framförde medicinska skäl för att erhålla skolskjuts bland de barn som bodde så 
att de inte uppfyllde avståndskriteriet. De ansvariga för upphandlingen ifrågasatte 
läkarintygens relevans. Detta ställningstagande bemöttes med förvåning hos de 
övriga deltagarna. 

För de barn som erbjuds skolskjuts finns det kriterier som avgör hur nära 
hemmet kommunen är skyldig att hämta barnen. I dessa kommuner gällde samma 
gränser för avståndet mellan hem och på-/avstigningsplats som för avståndet 
mellan hem och skola. 

När det gäller vem som avgör trafikfarlig väg varierade detta mellan 
kommunerna. I en kommun var det trafikingenjören, i en annan kommun var det 
den som ansvarade för upphandlingen som också skulle avgöra om vägen var 
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trafikfarlig eller ej. I ytterligare en av kommunerna hade man definierat så kallade 
högriskvägar. De barn som hade sin skolväg längs någon av dessa vägar erhöll 
skolskjuts även om avståndet till skolan inte översteg de satta gränserna. 
 
Ansvar 
Diskussionen kom in på hur man ska kunna avgöra om det ska anses vara farligt 
eller inte farligt för barnen att gå till och från på-/avstigningsplatserna. I det 
sammanhanget diskuterades även vilken del av barnens skolväg som man ansåg 
att föräldrarna ska ta ansvar för. Här var gruppen överens om att det är 
föräldrarnas ansvar att se till att barnen kommer säkert till hållplatsen. I en av 
kommunerna uttalade man att det är förarnas ansvar att följa barnen över vägen. I 
en annan av kommunerna tillåts inte barnen åka med linjetrafiken förrän i 
högstadiet. En av deltagarna berättade att de någon gång per termin tillsammans 
med rektor och trafikingenjör åker med på skolbussen, detta för att ge stöd åt 
förarna och för att få kunskap om hur det faktiskt går till.  
 
Trafiksäkerhetsavvägningar 
Diskussionen kom in på trafiksäkerhetsavvägningar. Enligt skolans företrädare 
har förare problem att välja vad som är säkrast när barnen ska gå av bussen. Ska 
föraren lämna bussen med barnen i och följa ett barn över vägen eller ska han sitta 
kvar i bussen och låta barnet gå ensam över vägen? Gruppens åsikter i denna fråga 
varierade. Några ansåg att föraren inte skulle lämna bussen utan förslagsvis åka 
och vända bussen så att på-/avstigningen skedde på rätt sida av vägen. 

Även passeringsförbud av skolskjutsfordon diskuterades. Deltagarna vägde för- 
och nackdelar mot varandra. Risken som de såg med passeringsförbud var att 
barnen invaggades i en falsk säkerhet. Ett förslag som framfördes var att införa en 
lag som anger högsta tillåtna hastighet vid passering av skolskjutsfordon istället 
för att införa en lag som föreskriver förbud mot passering av skolskjuts i samband 
med på- eller avstigning.  

En av deltagarna undrade om barnen använde reflexer eller inte. Den i  gruppen 
som dessutom var förare hade varierande erfarenhet av reflexanvändning. I en av 
kommunerna försåg man förarna med reflexer som delades ut till barnen.  

Hastighetsbegränsningen 30 km/h vid skolorna sågs som positiv. Deltagarna 
upplevde att de flesta av bilisterna respekterade denna begränsning. En erfarenhet 
var dock att det var svårt att få gehör hos Vägverket för att få igenom en 
begränsning till 30 km/h. 

I en kommun träffas förare, entreprenörer och kommunrepresentanten en gång 
i månaden och diskuterar olika saker, t.ex. trafiksynpunkter, hållplatser och 
vägens standard. I denna kommun var ett av de stora problemen vägstandarden. 
Vid kontakt med Vägverket fick de som svar att dessa vägar kontrolleras en gång 
varannan vecka. Detta svar genererade skratt i församlingen. I en kommun fanns 
det sand ombord på skolskjutsarna. Någon sa att de bästa vägarna var de 
privatägda vägarna. Flera höll med om detta. En fördel med de privata vägarna är 
att förarna känner ägarna och kan via barnen framföra meddelanden, t.ex.: 

 ”–Nu får du säga till pappa att han måste ut och ploga lite tidigare. " 
 

Fordonsutrustning 
I en av kommunerna hade föräldrarna ställt hårda krav på bälten i bussarna. 
Ansvarig på kommunen hade undersökt saken noga, men inte lyckats få fram 
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fakta som kunde visa om bälten var att föredra eller inte. I de två senaste 
kontrakten hade man i den kommunen infört nya krav vid upphandlingen. I de fall 
en buss tas ur entreprenaden ska den ersättas med en buss med bälten. Detta gav 
effekt och vid den sista upphandlingen kände kommunen sig mogen att kräva 
bälten i samtliga bussar med 34 sittplatser eller färre. En av de övriga deltagarna 
ifrågasatte om dessa bälten var godkända. 

En i gruppen hade kontrollerat om det var OK att montera in bälten i bussen 
och fått till svar av Svensk Bilprovning att det inte fanns kontroller av sådana 
bälten. De medverkande hade olika åsikt om i vilken utsträckning inmontering av 
bälten av gamla bussar var att rekommendera eller ej. 

I en annan kommun hade man istället skrivit in i kontraktet att eventuella 
bälten i bussarna skulle vara godkända. Detta gjordes med anledning av 
tveksamheter angående vem som är ansvarig om någon olycka skulle inträffa. 
Effekten blev att en entreprenör hade monterat ur bältena ur bussen. I en tredje 
kommun ville inte entreprenören att barnen skulle använda bälte, i fall att det 
börjar brinna i bussen.  

En säkerhetsfråga som var uppe till diskussion i en av kommunerna var 
lagkravet på bälteskuddar. Problemen gällde framförallt i de mindre bussarna. 
Någon trodde att lagkraven hade sänkts, från att ha gällt 6-åringar till att numera 
bara gälla barn upp till och med 5 års ålder. Deltagarna var dock inte helt säkra på 
detta. I en av kommunerna har man i alla fall köpt in bälteskuddar.  

En fråga som ställdes utav en av deltagarna var i vilken utsträckning de övriga 
kommunerna tillät att barnen åkte på de bakåtvända sätena i lastutrymmet på 
kombibilar. I de flesta kommunerna tilläts inte detta. 
 
Turlistor/tidspress 
Vi frågade: Hur involverade är Ni i turlistornas utformade? 
I några kommuner var det helt upp till entreprenören att göra turlistorna, i något 
fall var det de skolskjutsansvariga med stöd av förarna och i några fall var det 
förarna i samråd med skolledarna. Flera av deltagarna ansåg att det i slutänden är 
föraren som måste avgöra om turlistorna är rimliga. En kommun hade möjlighet 
att ändra skolans tider med ±10 minuter. I flera kommuner har man en 
inkörningsperiod under hösten. Diskussionen kom in på att om det ska vara 
möjligt att samordna skolskjutsar med övriga resor så kräver det att skolan är mer 
flexibel. Flera instämde i detta påstående. I en kommun hade man tidigare haft en 
skolskjutsgrupp. I denna grupp fanns det medlemmar från såväl föräldra-
föreningen som entreprenör, kommun och skolledning. Denna kontakt upplevdes 
som mycket bra för planeringsarbetet enligt kommunens representant som sa: 

"–Alla kunde framföra sina åsikter." 
Vi frågade: Hur dags kommer barnen till skolan? 

I en kommun har man i avtalet skrivit in att barnen inte bör komma till skolan 
tidigare än 20 minuter före skolstart. I övriga kommuner har man tagit bort dessa 
regler. En deltagare sa: 

"–Det skulle bli för dyrt att ha dem kvar." 
I en kommun finns det bestämmelser som säger att restiden i skolskjutsen inte 

bör överstiga en timme. Flera framförde att de föräldrar som protesterar mot 
restiderna inte är de som bor längst bort. Någon sa: 

"–De vet ju att de bor långt borta." 
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Det är vanligtvis de som bor närmare skolan som protesterar. I de kommuner 
som har båtskjuts händer det att båtarna hämtar barnen redan 2 timmar innan 
skolan början.  

 
Utbildning/information 
I en av kommunerna erhöll barnen ett brev som skrivits av den ansvarige för 
skolskjuts i kommunen. Brevet innehöll enligt den ansvarige åtta regler som 
barnen ska rätta sig efter när de åker skolskjuts. Även förarna fick ett brev.  

En av deltagarna poängterade att det var viktigt att hålla kontakt med eleverna. 
Under en period hade det varit stökigt på bussarna, med förstörelse etc. För att 
komma till rätta med detta problem hade kommunen anordnat träffar med 
eleverna, polisen, räddningstjänsten m.fl. Detta hade gett goda resultat. Vid 
träffen fick eleverna även träna utrymning. Detta genomfördes som en tävling. 
Skolan hade dessutom hotat med att de högstadieelever som inte följde 
bestämmelserna skulle förflyttas till en lågstadieskola. 

I en av kommunerna upplevdes att räddningstjänsten inte hade tid med 
utbildning av skolskjutsbarn. I denna kommun såg man det, enligt den ansvarige, 
som positivt att:  

"…lägga pengar på att förarna får utbildning, både av det ena och det andra och 
att de får lite mer status om de håller i en halvdagsutbildning." 

En annan deltagare framförde att det: 
"…var upp till förarna själva vad man gör utav sitt jobb. Sitter man där som en 

del av bussen då blir man också behandlad som en del av bussen. Hälsade man på 
eleverna och tar initiativ och pratar med dem så blir det på ett annat sätt." 

Flera i gruppen framförde att det nog var en fördel med lite utbildning för att 
klara av detta. Några i gruppen konstaterade att även problemet med mobbning  
borde beaktas i detta sammanhang. 

Skolskjutsningen sågs som en del i skolverksamheten, även om det inte är 
fråga om verksamhet på skolan. En av företrädarna sa: 

"–Det måste finns samarbete och samverkan mellan skolpersonal och förare." 
Flera av deltagarna instämde i detta påstående. 
Diskussionen kom in på om barnen bör ha samma platser på bussen. Den av 

deltagarna som även körde skolskjuts såg inte detta som nödvändigt. I en av 
kommunerna var det problem med att de stora barnen tränger sig fram först till 
sina favoritplatser och stör de yngre. Här ifrågasattes varför inte föraren kunde 
agera och se till att de små barnen kom ombord först. 

I en av kommunerna har man som rutin att samla såväl entreprenörerna som 
förarna i samband med att kontrakten undertecknas. Då kan den ansvariga på 
kommunen ta tillfället i akt och prata om trafiksäkerhet och vikten av att man 
uppträder på ett korrekt och trafiksäkert sätt i samband med skolskjutsning. 
 



Bilaga 3 
Sid 5 (28) 

VTI meddelande 903 

 
Diskussion mellan skolföreträdare 
Diskussionen genomfördes vid VTI en fredag i slutet av mars år 2000. Till 
diskussionen kom fyra av de fem deltagare som kallats. Tre av deltagarna var 
skolledare och en var klasslärare med ansvar för skolskjutsfrågor. Diskussionen 
pågick i ca 1 1/2 timme. Vid diskussionen deltog en moderator och två bisittare. 
Redan innan moderatorn inlett diskussionen tog de närvarande spontant upp en 
diskussion kring för- och nackdelar med flera små skolor jämfört med en stor.  

Den egentliga diskussionen inleddes med att de närvarande presenterade sig för 
varandra. De ombads beskriva sin roll när det gäller skolskjutsning. Några 
skolföreträdare var aktiva vid konstruktionen av själva turlistan. Någon 
skolföreträdare medverkade även då själva körturen och hållplatserna skulle 
bestämmas. Någon av skolföreträdarna överlämnade endast ett underlag till 
entreprenören om vilka barn som skulle åka skolskjuts och överlät resten av 
arbetet åt entreprenören. Det framkom att samtliga elever som finns vid de skolor 
som de medverkande representerade, i större eller mindre utsträckning åker 
skolskjuts. Majoriteten av barnen åker skolskjuts dagligen. Orsaken till detta är att 
det inte finns gymnastiksalar, slöjdsalar eller B-språksundervisning vid alla 
skolor. 
 
Trafiksäkerhetsavvägningar och kriterier för rätt till skolskjuts 

Efter presentationen ombads gruppen att svara på frågan " om man kan 
jämställa kommunen och skolan när det gäller ansvaret för skolskjutsningen?". 
Svaret på denna fråga blev nej. Skolföreträdarna var överens om att kommunen 
och skolan hade olika uppgifter. En av dem sa: 

"–När det gäller ansvaret för att vi följer de politiska reglerna så är det ju 
kommunens, sedan är det ju vi som för fram underlagen till kommunen."  

En annan sa: 
"–Skolan är inte med i själva upphandlingen, dvs. vilka bussar som ska 

användas och vilka krav som ställs på dem och hur stora bussarna är, vilka 
körsträckor och vilka vägar man kan köra och så." 

De skolföreträdare som deltog i diskussionen medverkade inte när det gällde 
att fastställa kriterier för vilka som ska få skolskjuts. Vissa av deltagarna upplevde 
att det skett en åtstramning när de gäller vilka som har rätt till skolskjuts. De 
menade inte att reglerna har ändrats, utan snarare att det numera sker en kontroll 
av att de regler som finns verkligen efterföljs. Detta såg skolföreträdarna som 
positivt. 

"–Entreprenörerna får ju bara betalt för det som de kör." 
En av företrädarna tyckte att det finns stora möjligheter att påverka att 

trafiksäkerhetsaspekter beaktas. Om det var något barn som borde få skjutsning 
för att vägen var farlig så fick barnet det om skolföreträdaren framförde detta skäl. 
Så var inte fallet vid de övriga skolorna. Vid dessa skolor fördes ärendet i stället 
vidare till ansvarig på kommunen, som i sin tur avgjorde det enskilda fallet. Det 
skolans företrädare kunde bidra med var argument för att barnen skulle få 
skolskjuts. 

I enstaka fall förekommer det att föräldrar kräver att skjutsen ska köra ända 
fram till deras hus. En skolföreträdare berättade: 
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"Det kan vara mycket personliga skäl, t.ex. att barnen är rädda eller inte kan gå 
till skolan om det blir för mycket."  

Erfarenheter fanns även av att barn i undantagsfall får skolskjuts endast under 
den mörka delen av året. Vissa skolföreträdare upplevde ett bekymmer då 
ansvariga på kommunen avslog ansökan om skolskjuts, trots att experter och 
föräldrar ansåg att den väg som barnet annars tvingas gå inte är trafiksäker. Deras 
dilemma var att de i princip hade ett ansvar för att vägen var säker men inte någon 
befogenhet att sätta in åtgärder så att vägen blir säker. Deltagarna var överens om 
att det i slutänden är politikerna som beslutar om det ska – eller inte ska – göras 
avsteg när det gäller rätt till skolskjuts.  

En skolrepresentant informerade om att i den kommun där hon var verksam 
pågick diskussioner om att inrätta fasta skolskjutslinjer och sedan låta barnen ta 
sig till hållplatser eller uppsamlingsplatser längs dessa linjer.   

Gruppen var enig om att det har gått mycket prestige i skolskjutsfrågorna. 
Skolföreträdarna upplevde t.ex. problem med hur föräldrarna ser på 
skolskjutsningen. Någon sa: 

”–Föräldrarna vet att barnen har rätt till skolskjutsning och i och med det är det 
tydligen totalt omöjligt att skjutsa som förälder. Ibland kan man till och med se 
föräldrar som åker i bilen bakom skjutsen. Det slösas lite med skolskjutsar." 

Diskussionen kom in på frågan om skolskjutsen ska köra ända fram till barnets 
hem eller om den ska hämta barnet på närmaste vändplats inom gällande gräns. 
Det var inte självklart för gruppen att alla barn ska hämtas vid hemmet. Två av 
företrädarna berättade att de hade erfarenhet av att vägsamfälligheter hade krävt 
entreprenören på ersättning för att de nyttjar vägen. Detta upplevdes som 
märkligt, eftersom detta krävts av personer som själva har barn som åker med 
skolskjutsen. Någon ställde frågan: 

"–Är det för att visa sin makt?"  
Det var inte helt ovanligt med konflikter med föräldrar som inte hade förståelse 

för att vissa barn hämtades hemma medan andra inte gjorde det. Ett exempel som 
nämndes var att barn som bor på motsatt sida av vägen skjutsas ända hem, till 
skillnad från de barn som bor på samma sida av vägen och inte alltid blir 
skjutsade ända hem. 

 Rent allmänt är skolskjutsar en stående punkt vid föräldramöten. Detta var 
något som skolföreträdarna upplevde som mycket besvärligt. Problemet bestod i 
att varje förälder pratade om hur just deras barn hade det medan skolföreträdaren 
måste se på helheten. På föräldramötena ska många ärenden hinna behandlas och 
skolledarna vill inte ta upp all tid till att diskutera enskilda barns rätt till 
skolskjuts. En av dem uttryckte det så här: 

"–Det blir så fjuttigt. Det blir så stort och så viktig för föräldrarna." 
Skolledarna gav intrycket av att de rent generellt tyckte att föräldrarna var 

besvärliga när det gällde skolskjutsfrågor.  
 
Förare 
Skolans företrädare betonade vikten av att barnen får möta samma förare varje 
dag. Detta är en trygghet för barnen. En av skolföreträdarna berättade om när de 
bytte entreprenör senast. Först protesterade föräldrarna, men de lugnade sig fort, 
när det visade sig att den nya entreprenören var väl så bra. Skolföreträdarna var 
överens om att föräldrarna och barnen ställer höga krav på entreprenörerna  när 
det kommer nya och att det inte är helt enkelt för entreprenören att klara av detta.  
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Diskussionen kom in på att det är bra om skolans företrädare har möjlighet att 
ingripa i de fall förarna inte är lämpliga. Vid ett tillfälle hade en skola tvingats 
agera för att få bort en förare som körde alldeles för fort. 

Skolföreträdarna visade en stor förståelse för att det är svårt för föraren att 
klara av att både köra bussen och hålla rätt på barnen: 

"–Dom har ju en omöjlig sits." 
 
Ordningen ombord 

Vid en av skolorna hade det varit stora problem med ordningen ombord. 
Skolans personal tvingades att åka med, vilket resulterade i att det lugnade ner sig. 
En skola hade problem med att de äldre barnen hade struntat i att komma till 
skolskjutsen, när de varit på en aktivitet på en annan skola. Föraren hade då kört 
tillbaka till skolan, utan att invänta barnen. De skolföreträdare som inte haft 
problem på skjutsarna trodde att detta berodde på att barnen kände förarna väl. 

Vid flera av skolorna stängdes barnen av från skolskjutsen under två till tre 
veckor om barnen fick fler än tre anmärkningar. I samband med att en skola bytte 
entreprenör började barnen vara oförskämda mot den nya föraren: 

"–Eleverna var hemska." 
Beteendet trodde skolans företrädare berodde på att föräldrarna var missnöjda 

med bytet och därmed hade påverkat barnen att vara negativa. För att lösa 
problemet ordnades ett stort föräldramöte. Därefter blev situationen något bättre.  
 
På- och avstigning 
Diskussionen kom in på i vilken utsträckning barnen får gå ensamma över vägen. 
I överenskommelsen med entreprenörerna är det sagt att föraren ska följa barnen 
över vägen. När detta missas av en förare rapporterar föräldrarna omedelbart. 
Detta hade gruppen förståelse för. Skolföreträdarna var överens om att föräldrarna 
ska ansvara för barnen till dess de klivit på skjutsen. Detta gäller oavsett på vilken 
sida om vägen hållplatsen ligger. Detta innebär alltså att om barnen måste passera 
över vägen för att komma till hållplatsen så ansvarar föräldrarna för att detta sker 
säkert. Däremot ansåg skolföreträdarna att det var föraren som ansvarar för att de 
barn som är tvungna att passera över vägen när de släpps av kan göra det på ett 
säkert sätt. Skolföreträdarna ansåg att förarna ska följa barnen över vägen.  

Diskussionen handlade till viss del om var barnen ska stå placerade när de 
väntar på skjutsen på morgonen. En av skolföreträdarna framförde att det var 
viktigt att de stod så att föraren kunde se dem. I diskussionen berördes inte 
trafiksäkerhetsaspekter. 
 
Incident- och olycksrapportering 
En av skolföreträdarna hade kontinuerlig kontakt med en av de ansvariga förarna. 
Varje vecka reder de ut sådant som har inträffat. Detta upplevdes fungera väldigt 
bra. Denna skola hade dessutom uppföljning en gång per år. Vid uppföljningen 
deltog samtliga förare. Erfarenheterna från dessa möten var mycket positiva. De 
övriga skolorna hade inget motsvarande. 

När det gäller krisplaner har flertalet av skolorna sådana. Vid en skola gick det 
till på följande sätt: Ansvarig förare ringer skolledaren, som i sin tur ringer fyra 
utvalda personer, som i sin tur ringer alla lärare, som i sin tur ordnar en 
telefonkedja till föräldrarna. Det är dock mycket ovanligt att detta system behöver 
utnyttjas. 
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Utbildning och information 
På frågan om skolföreträdarna utbildar förare eller föräldrar och barn berättade en 
av skolföreträdarna att entreprenören sköter utbildningen av barnen i varje klass. 
En av entreprenörerna visar en film för barnen. Filmen handlar om trafiksäkerhet 
vid skolskjutsning. Vid en skola har barnen genomfört utrymningsövningar. Vid 
en skola delas skriftliga ordningsregler ut till barnen. Entreprenören går dessutom 
runt i klasserna och pratar om vilka regler som gäller under skolskjutsturerna. 

Gruppen var överens om att någon regelrätt utbildning inte genomförs. Vidare 
efterlystes pedagogisk utbildning för förarna. Att köra fordonen trodde de att 
förarna kunde. Gruppen verkade inte känna något ansvar för att se till att 
utbildningen av förare, barn eller föräldrar kom till stånd. Vid en skola hade man 
bett entreprenören att instruera sina förare så att alla förare har samma regler. 
 
Ansvar och lagar/regler 
När det gäller lagar och kriterier som skolföreträdarna känner ansvar för att de 
efterlevs nämns främst de politiska beslut som finns, gällande avstånd, 
bilbältesanvändning, säkerhetskontroll av fordonen och besiktning av fordonen. 
En av skolföreträdarna framförde dessutom att de har ansvar för själva 
hållplatserna. De övriga nämnde inte detta. 

 
Upphandlingen 
Något som kom upp till diskussion var i vilken utsträckning det finns regler som 
säger att det ska finnas ett säte till varje barn. I vissa fall hade föräldrarna 
informerats om att barnen ska sitta ner i bussen, men att det ibland får sitta tre 
barn på varje dubbelsäte. Inga föräldrar hade opponerat sig mot detta. Skolans 
företrädare förmedlade en informell bekräftelse av att det var vedertaget och helt 
acceptabelt att tre barn får dela på ett säte avsett för två passagerare. 

En av deltagarna berättade att hon hade hört att förr erhöll entreprenören en 
lägre ersättning när mindre barn kördes eftersom entreprenören då kunde tränga 
ihop flera små barn på varje säte. Full ersättning erhölls endast för högstadiebarn.  
 
Fordon 
Vid diskussionen var det en av skolföreträdarna som kände ansvar för att 
kontrollera fordonen. Eftersom hon inte hade någon fordonsteknisk utbildning 
kontrollerade hon endast: 

"….att dörrarna är säkra, att blinklamporna fungerar och finns bak och fram." 
Gruppen ansåg att entreprenörerna ska ansvara för att fordonen fungerar. En 

skolföreträdare sa att :  
…”det verkade som om en buss som godkänts för skolskjutsändamål får vara 

kvar i verksamheten tills den föll samman.” 
Diskussionen kom in på i vilken utsträckning barnen använder de bälten som 

finns. I minibussarna används bilbälten, tveksamheter förelåg när det gällde större 
bussar. Tveksamheterna gällde såväl om det finns bälten som i vilken utsträckning 
de i så fall används.  
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Trafikmiljö 
Vid de flesta skolorna fanns problem som kan kännetecknas som 
trafikmiljöproblem. Ett av problemen som kom upp till diskussion var de 
vändplatser som är avsedda för skolskjutsfordonen.  

En av skolföreträdarna sa att bussarna inte fick plats att vända vid skolan utan 
måste backas. Den ansvariga skolledaren hade vid flera tillfällen kontaktat 
Vägverket för att få en ombyggnation till stånd. En skiss på hur det skulle kunna 
se ut, har lämnats till en konsult för att sedan kunna bifogas till Vägverket. 
Förhoppningen om att en ombyggnation skulle komma att utföras var dock liten. 
Även i detta fall uttryckte skolföreträdarna en frustration över att ha ansvar för 
barnens säkerhet men inte befogenhet att kunna åtgärda problemen. 

Vidare framkom att det vid flera skolor uppstår problem när föräldrar parkerar 
sina bilar på vändplatsen och blockerar för bussarna. Vid en skola fanns det en 
återvinningsstation i anslutning till vändplatsen. Detta sågs i och för sig som 
positivt, men det problem som uppstår är att ytterligare trafik genereras när 
allmänheten besöker dessa stationer. 

Vid en av skolorna tvingas bussarna att köra en extra runda igenom ett litet 
villaområde för att kunna vända. De som bor utmed den aktuella gatan har 
reagerat. Detta hade inte skolföreträdare förståelse för: 

"–Var ska bussarna göra av sig? Man kan inte ha bekvämligheten i det och 
samtidigt ska det inte få finnas bussar." 

Ett alternativ som diskuterades var om det var möjligt att släppa av barnen 
tidigare och låta dem gå den sista biten till skolan, ca 150 meter. Detta upplevdes 
dock generera andra problem. 

Ett annat problem var hastighetsbegränsningen vid skolorna. Flera av 
skolföreträdarna hade försökt få sänkt hastighetsgräns utanför sina skolor. Detta 
hade varit mycket besvärligt. Skolans företrädare upplevde Vägverket som 
mycket trögt när det gällde dessa frågor. Skolledarna var eniga om att de gällande 
hastighetsgränserna vid skolorna inte efterlevs av trafikanterna.  

Vid flera av skolorna fanns det s.k. bussvakter, vilka rekryteras bland lärarna. 
Det hade hänt att bussvakten skickat iväg bussen innan alla barn kommit. 
Bussvakten hade då själv fått skjutsa hem barnen. Vid en av skolorna var det 
mycket svårt att få gehör hos lärarna, för att införa bussvakter. Skolföreträdarna 
upplevde att lärarna ansåg att det inte fanns tid till detta.  
 
Turlista och tidspress 
Skolföreträdarna hade uppfattningen att skolskjutsen vanligtvis kommer i tid till 
skolan. Vid de tillfällen då det uppstår problem ringer föraren och meddelar detta 
till skolan. 

Det var självklart för skolföreträdarna att turlistorna inte läggs efter 
vinterväglag: 

"–Barnen får komma för sent. Det är väl bättre att de kommer fram och så får 
de komma 10 minuter för sent? Vi avlider väl inte för det?" 

Vid terminsstart får föräldrarna ungefärliga tider för skolskjutsningen. Dessa 
revideras efter ett par veckors körning. Redan vid sommarlovets början är det 
möjligt att vid vissa skolor ta del av skolskjutsunderlaget. Vid en av skolorna var 
det förarna som ringde runt till föräldrarna och meddelade vilken tid skjutsen 
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skulle hämta barnet vid hållplatsen den kommande terminen. Vid två av skolorna 
var skolföreträdaren delaktig i framtagandet av turlistorna. 

På det stora hela var gruppen överens om att skolans tider i hög grad anpassas 
till skolskjutsens tider. Problem uppstod när vissa turer genomförs med hjälp av 
reguljär linjetrafik. Det hade förekommit att linjetrafiken inte meddelade skolan 
när en linje lagts om. Skolan fick då ordna med ny skjutsning för dessa barn. 

I diskussionen märktes en förståelse för att det kan vara svårt för entreprenören 
att planera, eftersom barnen bara ska skjutsas hem vissa dagar. Andra dagar ska de 
vara kvar på fritids och i stället hämtas av föräldrarna.  

Diskussionen kom in på hur länge barnen måste vänta på skjutsen efter det att 
skolan slutar. I praktiken får de åka hem direkt, men i kraven står det att 
väntetiden maximalt får vara 40–60 minuter. 

En anledning till att barnen kommer till skolan långt innan skoldagen börjar 
kan vara att samma fordon används för flera turer. Barnen kan få vänta ända upp 
till 50 minuter innan skolan börjar: 

"–Då kommer alltid frågan:  –Vem ansvarar för barnen?" 
En skola hade löst detta genom att ha morgonomsorg på fritids. På så vis finns 

alltid någon vuxen tillgänglig. Skolan känner ansvar för de barn som kommer med 
skolskjutsen, men inte för de barn som lämnas av föräldrarna. Vid en skola 
började all personal klockan 07.30. Det innebär att det alltid finns personal vid 
skolan. Detta innebär dock inte att det finns personal ute med barnen. Vidare 
innebär det inte att någon vuxen möter barnen vid skolskjutsen när de kommer. En 
av skolföreträdarna berättade att de strävar efter att lära barnen att söka upp en 
vuxen om de behöver hjälp. 



Bilaga 3 
Sid 11 (28) 

VTI meddelande 903 

 
Diskussion mellan entreprenörer 
Diskussionen mellan entreprenörerna genomfördes på VTI en förmiddag i slutet 
av år 1999. Sex entreprenörer med skolskjutsuppdrag inom en eller flera 
Östgötakommuner hade accepterat en inbjudan till denna sammankomst. Tyvärr 
kom endast två av dessa entreprenörer till den avtalade diskussionen. Det 
medförde att diskussionen utformade sig som en gruppintervju snarare än en 
fokusgruppsdiskussion. En följd av detta är att det är svårare att avgöra vad 
deltagarna spontant fokuserade på, eftersom de styrdes av frågorna i 
intervjuguiden. I de diskussionsgrupper som kunde genomföras som fokusgrupper 
var det lättare att avgöra vad deltagarna spontant tog upp till diskussion.  
 
Kriterier för rätt till skolskjuts 
De två medverkande entreprenörerna sa att det enda kommunen i dagsläget tar 
hänsyn till, när det ska avgöras om ett barn ska ha rätt till skolskjuts, är avståndet 
mellan hemmet och skolan. De tyckte att det vore önskvärt om kommunen även 
beaktade trafiksäkerhetsaspekter. En sade att vissa vägsträckor kändes obehagliga 
att köra. Båda framhöll att barnens säkerhet i större utsträckning borde vägas in, 
när kommunen avgör vilka barn som ska få skolskjuts. Entreprenörerna kände att 
de inte hade något att säga till om när det gäller vilka barn som ska få åka med 
skolskjutsen. De ansåg att de åtminstone borde få lämna sina synpunkter i dessa 
frågor.  

De två entreprenörerna sa sig också vara medvetna om att vissa förare av 
trafiksäkerhetsskäl tog med barn i bussen, trots att barnen inte hade rätt till 
skolskjuts. Deltagarna var eniga om att de barn som inte bodde utmed de större 
vägarna skulle hämtas vid hemmet om det var möjligt. Ibland var detta svårt, 
speciellt om skolskjutsningen genomfördes med större bussar. Enligt 
entreprenörerna fick barnen inte kliva av på någon annan hållplats än den där de 
enligt turlistan skulle kliva av. 
 
Ansvar 
Entreprenörerna kände ett ansvar för att de förare som kör skolskjuts på deras 
uppdrag är lämpade för detta och de litar på att förarna utför uppdraget på bästa 
sätt. Ansvaret för själva skolskjutsningen hade entreprenörerna således informellt 
delegerat till förarna. De sa t.ex. att det är förarna själva som får avgöra om det är 
trafikfarligt för barnen vid t.ex. på- eller avstigning. Entreprenörerna berättade 
också att det är förarna som kontaktar skolan om det är problem med ordningen på 
skjutsarna.  

Diskussionen fokuserades en del på vilken policy man har inom företaget, när 
det gäller att låta barnen gå av på andra hållplatser än den som är närmast 
hemmet. I det sammanhanget framfördes att: 

”–Det är kristallklart att barnen släpps av på samma plats som de hämtades 
upp.” 

En annan fråga var om man skulle tillåta barn, som inte har rätt till skolskjuts, 
att åka med i skolskjutsen för att följa någon kompis hem. En entreprenör låter 
barnen ha en s.k. skolskjutsbok. I denna kan föräldrarna skriva meddelanden till 
föraren, t.ex. att barnet ska ha med en kompis hem.  

En av entreprenörerna hade förvissat sig om att försäkringen täckte även de 
barn som formellt inte skulle åka med på skolskjutsen. Båda entreprenörerna 
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upplevde ändå en osäkerhet inför situationen, eftersom dessa barn inte fanns med 
på den lista över skolskjutsbarn som skolan har. Dessutom kände de att barnens 
möjligheter att ta med en kompis hem varierade med i vilken utsträckning det 
fanns lediga platser i skolskjutsen. På vissa turer fanns det aldrig lediga platser.  
 
Kravspecifikation  
Entreprenörerna hade inga invändningar mot den kravspecifikation eller det 
förfrågningsunderlag som lämnats av kommunerna i samband med 
upphandlingen. De betonde dock att de inte kunde acceptera några krav som 
innebar extra kostnader. De menade att kraven som ställs på dem vid 
upphandlingen för närvarande är desamma som de lagkrav som finns för 
skolskjutsverksamhet. Exempel som nämndes var skolskjutsskyltar och 
blinklyktor.  
 
Fordon och fordonsutrustning 
Bältets vara eller icke vara i skolskjutsfordonen diskuterades. Tveksamheter 
förelåg, framförallt när det gällde huruvida barnen kommer att använda bältet eller 
ej. Även risker diskuterades, t.ex. konsekvenser vid en eventuell brand.  

Det framkom att stående passagerare inte godtogs vid skolskjutsning, även om 
bussarna var besiktigade och godkända för detta. Undantag görs dock för de 
skolbarn som åker med ordinarie linjetrafik. 

Entreprenörerna ansåg att det var bättre standard på bussar som används vid 
skolskjutsningen än på de som används i övrig trafik. Anledningen till detta sades 
vara att det normalt är samma förare av dessa fordon och att förarna då sköter 
bussarna bättre.  
 
Föraren 
Entreprenörerna upplevde att förarens roll var central. Den ene sa:  

"–Det är upp till dem om det är ordning och reda ombord på bussarna." 
I vissa fall handplockades förare som ansågs lämpliga att köra skolskjuts. Det 

var vanligtvis förare som har kört buss en längre tid: 
"–De äldre klarar sig bättre än de färskare." 
Det är inte alltid samma förare som kör en viss tur. En av entreprenörerna 

berättade att han brukar fråga barnen om vad de tycker om de olika förarna. Den 
förare som är sämst omtyckt är vanligtvis den som passar bäst för uppdraget. 
Entreprenören förklarade: 

”–Han säger till barnen." 
Om det sker en olycka är det mycket viktigt att föraren agerar korrekt. Detta 

hade de medverkande flera - såväl positiva som negativa - erfarenheter av. 
Om barnen uppför sig illa i samband med skolskjutsresan tar föraren kontakt med 
föräldrarna till barnen. I vissa fall tar även entreprenören kontakt med föräldrarna 
och det kan resultera i att barnen stängs av från skolskjuts. På högstadiet är 
förstörelsen av bussarna ett problem. På låg- och mellanstadiet är problemen med 
stökiga elever mindre. 
 
Utbildning och information 
I vilken utsträckning förarna utbildas i trafiksäkerhet varierade mellan de två 
entreprenörerna. Hos en entreprenör fick förarna se en film om trafiksäkerhet vid 
skolskjutsning, i samband med att de börjar köra skolskjuts för företaget. Filmen 
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kompletterades med en genomgång av vilka formella och informella regler och 
riktlinjer som gäller vid dessa körningar. 

Hos den andre entreprenören var utbildningen mer ospecificerad. När nya 
förare anställdes fick de en muntlig genomgång kompletterad med praktisk 
träning. Den andre entreprenören brukade träffa representanter från skolan och 
föräldrar. Vid dessa tillfällen diskuterades trafiksäkerhet och problem i samband 
med halka. Entreprenören upplevde dessa tillfällen som mycket positiva eftersom: 

"….det är lätt att man blir hemmablind." 
Ingen av entreprenörerna medverkade i övrigt vid trafiksäkerhetsutbildning för 

elever, förare, skolpersonal eller andra personer involverade i skolskjuts-
verksamheten.  
 
Incident- och olycksrapportering 
När det gäller rapportering av incidenter, tillbud och olyckor hade en av 
entreprenörerna ett system. Förarna ska rapportera allt som inträffar till 
trafikledningen som i sin tur för in det i en loggbok. Kopior av loggboken skickas 
sedan till ansvariga på aktuell kommun. 

I den andra kommunen sker en mer informell rapportering till ansvarig hos 
entreprenören. Det rapporterade ska i sin tur föras vidare till kommunen. 
Dessutom hävdades att om det väl har inträffat någon incident så kan man vara 
säker på att minst en förälder rapporterade det inträffade.  
 
Turlistor och tidspress 
Entreprenörerna upplevde inte att de var tvungna att sätta för snäva tider för 
turerna. En av entreprenörerna bestämde själv turlistan i samråd med kommunen. 
Han provkörde själv alla turerna för att skapa sig en uppfattning om hur de 
fungerade. 

Hos den andre entreprenören var det förarna som bestämde turlistorna i samråd 
med skolledningen. Där ansåg man att förarna var så rutinerade att uppgiften 
lämpligast utfördes av dem. Entreprenörerna trodde inte att förarna kände en 
tidspress under körning. De såg avsaknaden av tidspress som en av fördelarna 
med att ha skolskjutsuppdrag, jämfört med att köra ordinarie linjetrafik. 

Entreprenörerna avgör själva vilka fordon de ska använda vid skolskjutsningen.  
 
Trafiksäkerhetsavvägningar  
När det gäller trafiksäkerhetsavvägningar berättade entreprenörerna att förarna är 
med och påverkar besluten, framförallt när det gäller var på- och avstigning ska 
ske. Entreprenörerna själva var ej aktiva i dessa frågor. Däremot diskuterades 
olika avvägningar tillsammans med förarna. 

Den entreprenör som representerade det större företaget gav instruktioner till 
förarna om hur de skulle agera i olika situationer. Ett exempel var att förarna inte 
fick låta barnen gå ensamma över vägen, ett annat exempel var att barnen endast 
skulle tillåtas kliva av vid den främre dörren.  

På fråga framkom att den situation som upplevs som mest kritisk ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv är vid skolan, när barnen ska stiga av respektive på 
skolskjutsen. På- och avstigning vid hemmet sågs däremot inte som ett problem.  

Det som entreprenörerna upplevde vara orsaken till bekymren var barnen. 
Någon sa: 

"–Man kan aldrig veta vad de tänker hitta på." 
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Entreprenörerna sa sig ha goda relationer till såväl kommunerna som skolorna 
och föräldrarna. När det gäller föräldrarnas engagemang i skolskjutsningen hade 
entreprenörerna förståelse för detta: 

"–Skolskjutsningen är en känslig fråga." 
I kontakten med skolan är det vanligt att entreprenören försöker påverka 

skolorna att ändra skoltiderna, för att minimera barnens vänta på skolskjutsen. 
Eventuella problem tar förarna själva upp med skolan och det är sällan som 
entreprenören är med i ett första läge. Diskussionen med skolan handlar mycket 
om hur det ska gå till när barnen – vid skolan – väntar på skolskjutsen och hur det 
ska gå till när barnen ska kliva på skjutsen. I viss mån diskuteras även ordningen 
ombord.  
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Diskussion mellan skolskjutsförare 
Diskussionen mellan förarna genomfördes en vardagskväll i början av år 2000. 
Samtliga åtta kallade förare kom till mötet som hölls i lokaler på VTI. Kvällen 
inleddes med att förarna presenterade sig för varandra. Samtliga deltagare körde 
buss, någon var även entreprenör. De flesta hade även erfarenheter av andra 
transporter, vanligtvis skoltaxi, lastbil, turistbuss eller färdtjänst. 
 
Fordon 
Diskussionen inleddes med frågan: Kör Ni alltid samma buss? Vissa körde 
samma buss varje dag, andra inte. Vanligtvis kör förarna samma turer varje dag.  

Förarna var i stort sett nöjda med fordonen och tyckte inte att dessa fordon var 
sämre än de som används i annan trafik.  

Det fanns det några personer i gruppen som var både förare och entreprenörer 
och dessa framförde att det är ett bekymmer att klara av underhållet på fordonen. 
Problemet är ett faktum då: 

"dumpningen av priserna innebär att entreprenörerna tvingas att skära ner 
kostnaderna så mycket det går." 

Kostnaden för inköp av fordon och förarnas löner kan inte tas bort, däremot är 
det möjligt att på kort sikt dra ner på servicen av fordonen. Detta försämrar 
trafiksäkerheten, enligt förarna.   

Vi ställde frågan om de själva kontrollerar bussarna före ett arbetspass? 
Förarna var helt överens om att samtliga körpass inleds med en snabb kontroll av 
fordonet.  
 
Fordonsutrustning  
Samtliga fordon som förarna körde var vintertid utrustade med vinterdäck. 
Dubbdäck förekom i huvudsak på fordon som kördes på extremt små och vintertid 
ofta hala vägar.  

Bussarna var endast i undantagsfall utrustade med backsignal. Samtliga hade 
skylt för skolskjuts försedd med blinklyktor. Skolskjutsskylten var inte alltid 
genomlyst. 

I de fall skolskjutsning utfördes med personbil förekom även fordon med 
airbag på passagerarsidan. Förarna hävdade att de inte lät de små barnen sitta 
fram, om bilen var utrustad med airbag på passagerarsidan. Det framgick dock 
inte vad som menades med små barn. Det var ovanligt att barnen använde 
bälteskudde. Barn som ville ha bälteskudde fick själva ta med sig den.  

Förekomsten av bälten i bussarna diskuterades. Förarna sa att det fanns bälten i 
vissa bussar. De var medvetna om att de själva måste använda bältena. De var 
även medvetna om att de är skyldiga att se till att barnen använder bälten om de 
sitter på platser utrustade med bälten. En del förare medgav att de slarvade med 
bältet och att det var svårt att hålla koll på barnen. Överlag ansåg de att det 
fungerade ändå. Någon sa: 

 ”De små barnen håller koll på varandra.” 
När det gäller för- och nackdelar med bälten var deltagarna inte helt överens. 

Flera frågor lämnades obesvarade:  
”Är det alltid säkert med bälten och i synnerhet med midjebälten?” 
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”Vad händer om bussen ”rullar” och vad händer vid brand?” 
 
En stor fördel med bälten som påpekades var att barnen sitter stilla i bussen om 

de är bältade. Några förare betonade att även föräldrarna hade olika åsikter om 
huruvida det var bra eller dåligt med bälten i de bussar som används i 
skolskjutstrafiken.   
 
Ansvar 
Ansvarsfrågor var centrala i diskussionen. Förarna kände att det var viktigt att 
tänka på barnens säkerhet och att det var deras ansvar att se till att barnen fick 
kunskap om vilka regler som gäller för att barnen ska vara så säkra som möjligt 
under resan. Förarna har inte blivit upplysta av sina arbetsgivare om vilket ansvar 
de egentligen har. Ansvaret var i stället något som de självmant  hade åtagit sig. 
Någon sa: 

”Det vet man efter många år.” 
En annan förare sa: 
”man känner var gränsen ligger.” 
Under diskussionen märktes att förarna i första hand känner ett ansvar för vart 

och ett av barnen. Man gav flera exempel på sådant som inträffat som underströk 
vikten av att förarna tog på sig detta ansvar. Förarna var tveksamma på vems 
ansvaret är vid gränserna. Med gränserna avsågs t.ex. på- och avstigning vid 
hemmen.  

Flera förare poängterade att det finns en avsaknad av ansvarskännande hos 
väghållaren vad det gäller själva vägen och vägunderhållet. Detta gäller i 
synnerhet de vägar där Vägverket har väghållaransvar.  
 
Utbildning 
Vissa förare är engagerade i att utbilda barn och föräldrar i trafiksäkert 
uppträdande i samband skolskjuts. Utbildningen genomfördes framförallt vid 
föräldramöten, i samband med terminens början.  

Förarna tog i övrigt inte upp frågan om utbildning spontant under diskussionen. 
På direkt fråga visade det sig dock att flera förare hade fått eller fick kontinuerlig 
utbildning (vart annat eller vart tredje år). Detta gällde främst de förare som körde 
för de större bolagen.  
 
Gällande lagar och regler  
Lagar och regler för skolskjutsningen var inget som spontant kom upp till 
diskussion. Samtliga förare hade kunskap om gällande krav på bältesanvändning 
samt kände till att skyltar med blinklyktor ska användas i samband med 
skolskjutsning.  
 
Trafiksäkerhetsavvägningar  
Att göra trafiksäkerhetsavvägningar sågs som en del av arbetet. Avvägningarna 
var ofta relaterade till väg- och trafikantförhållanden. Några exempel som togs 
upp var: 

• hur och var ska man vända bussen? 
• Ska man lämna bussen med barn i för att följa ett barn över vägen? 
• Ska man backa före eller efter det att barn släpps av.  
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Turlistor och arbetstider 
Vem eller vilka som upprättar turlistorna varierade. I vissa fall var det förarna 
själva som hade i uppgift att göra turlistan. I något fall läggs turerna upp i samråd 
med en receptionist/kanslist. Det framkom inte tydligt i vilken utsträckning det 
finns vedertagna regler för hur turlistorna skulle utformas. Någon sa att de hade 
som riktlinje att det skulle gå att köra 10 km/h saktare än hastighetsbegränsningen 
och ändå hinna med turen. 

Överlag upplevde förarna att de har stora möjligheter att påverka turlistorna. I 
de fall någon annan utformade turlistorna, tillfrågades förarna av såväl entreprenör 
som skolledare om de hade synpunkter. 

Förarna uppgav att det vissa dagar var svårt att hålla de tider som fanns 
angivna i turlistorna. Orsaken uppgavs vanligtvis vara väglagsförhållandena.  

Förarna diskuterade i vilken utsträckning de väntade på barn som kom för sent 
eller hade försovit sig. De var i stort sett eniga om att inte vänta på barn om man 
inte uppenbarligen såg att de var på väg till bussen. 

Arbetstiderna för förarna varierar. De som kör för små eller egna företag 
menade att de alltid har något att arbeta med mellan förmiddags- och 
eftermiddagsturerna. Förarna i de stora bolagen var dock lediga mitt på dagen, när 
barnen var i skolan.  

Förarna upplevde vanligtvis ingen stress på sina turer. Givetvis fanns det 
undantag, t.ex. dagar då turerna försenats på grund av dåligt väglag eller trasiga 
fordon. Den upplevda stressen berodde framförallt på att det trots allt gällde att 
hinna med nästa köning. 

 
På- och avstigning 
Avstigning är det moment som förarna upplever som farligast för barnen. Några 
entreprenörer hade tagit ett principbeslut att bara ta upp och släppa av barn via 
den främre dörren. Hos de flesta andra var detta en informell regel som förarna 
följde.  

Diskussionen kretsade kring om man ville att barnen skulle passera framför 
eller bakom bussen. De flesta föredrog att barnen passerade framför fordonet. 
Motivet till detta var att förarna då, trots allt, hade en möjlighet att öppna fönstret 
och varna barnen eller påkalla deras uppmärksamhet om det kom bilar.  

Några förare hade en överenskommelse med barnen och föräldrarna, som 
innebar att barnen skulle vänta 25 meter från hållplatsen och stå stilla där tills dess 
att bussen stannat. Först då fick de gå fram till vägen och kliva på bussen. Detta 
system upplevdes fungera väl. Om möjligt förläggs hållplatserna så att barnen inte 
behöver korsa någon väg, även om det medför att barnen tvingas att åka en extra 
sväng. Om barnen måste korsa vägen till fots så följer föraren i stället barnet över 
vägen. Bussen lämnas då vanligtvis med motorn påslagen. Det är oftast vid 
avstigning vid hemmet som barnen följs över vägen. I stället för att följa barnen 
över vägen förekommer det att föraren placerar fordonet mitt i vägbanan, så att 
andra fordon inte kan passera. 

 När det gäller var på- och avstigning vid hemmet ska ske ansåg förarna att de 
hade stor möjlighet att påverka valet av dessa platser.  

Vid skolorna var det flera som uppgav att det var svårare att få gehör för 
trafiksäkerhetsåtgärder. Förarna undrade vad som var viktigast: att parkeringen för 
lärare och föräldrar var nära skolan eller att skolskjutsningens på- och 
avstigningsplatser var nära skolan. Det gavs exempel på nybyggda skolor där det 
inte beretts utrymme för de skolbussar som trafikerade området.  
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Några förare berättade att kommunansvariga åkt med på turerna i syfte att 
studera bl.a. i vilken utsträckning på- och avstigningsplatserna är trafiksäkra. 
Även andra trafiksäkerhetsaspekter beaktades i samband med denna granskning.  

 
Medtrafikanter 
I samband med diskussionerna om på- och avstigning kom ämnet medtrafikanter 
upp. Förarna var överens om att respekten för en stillastående skolskjuts var 
mycket liten även om skolskjutsskylten samt blinklyktor användes. De flesta 
upplevde att det framförallt var föräldrar och lärare som körde om stillastående 
skolskjutsar.  
Det sades att omkörningarna ofta skedde i hög hastighet och skolskjutsförarna såg 
det som önskvärt att det fanns restriktioner för hur en stillastående skolskjuts får 
passeras.  

Vissa förespråkade att det i Sverige, precis som i USA, borde vara förbud mot 
att köra om stillastående skolskjutsar. Förarna borde då också ges befogenhet att 
rapportera de som bröt mot omkörningsförbudet.   

Några andra ansåg dock att stopplikt tyvärr skulle invagga barnen i en falsk 
säkerhet. Svaret från förespråkarna blev då att så är det oavsett vad som är 
lagstiftat.  

I tätort förordade man i stället åtgärder i vägmiljön för att minska risken för 
olyckor på grund av medtrafikanternas bristande respekt. Bussgator och 
avsmalnande vägar var två förslag.  

 
Ordningen ombord 
Den bristande disciplinen i fordonen var en kärnfråga och en stor del av 
diskussionen fokuserades på detta. Diskussionsdeltagarna återkom till ämnet vid 
flera tillfällen. 

De flesta förare ansåg att det är en stor skillnad mellan förhållandena förr och 
nu. Man sade till exempel: 

"–Barnen visar ingen respekt för föraren och är direkt oaktsamma om 
bussarna."  

och: 
”–Förstörelse och nedskräpning är inget ovanligt." 
 
I vissa fall hade förarna vidtagit åtgärder för att komma till rätta med just 

nedskräpningen. Exempelvis lät de barnen själva städa bussen efter sig. En förare 
gjorde en överenskommelse med barnen som innebar att om de inte skräpade ner 
så skulle han se till att bussen städades. Detta var åtgärder som hade gett goda 
resultat. 

Förarna var överens om att det är viktigt att sätta klara gränser för barnen. 
Även om det blir protester så är gränssättning något som barnen på sikt 
uppskattar. Det nämndes exempel på flera drastiska åtgärder som enskilda förare 
vidtagit för att få ordning i bussarna. Flera av förarna valde att kontakta föräldrar, 
när det inte räckte med att diskutera med barnet i fråga. Någon förare lät stänga av 
barn som inte kunde sköta sig. I de fall de tvingades vidta åtgärder kände de att de 
hade ett gott stöd hos föräldrarna.  

Flera av förarna sa att det i slutänden var deras eget ansvar som förare att se till 
att ordningen på bussen var god. De sade även att det i vissa fall är orimligt att 
hålla ordning på 60 stycken 15-åringar och samtidigt klara av att köra bussen. 
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Förarna hade lite olika erfarenhet när det gäller vilka barn som är stökigast 
ombord. Några ansåg att de små barnen "med spring i benen" var stökigast medan 
andra ansåg att det var de äldre barnen och framförallt under hemresan. Alla var i 
stort sett överens om att det var mindre stökigt på landsbygden än i stan och att på 
”anslutningsbussarna ute i skogarna” hade man inga större bekymmer.  

Förarna upplevde ett bekymmer med att barnen har favoritplatser i bussen. Alla 
barn vill sitta långt fram och allteftersom barn kliver av så flyttar andra barn fram. 
Detta ger en stökig miljö i bussarna.  

 
Incident- och olycksrapportering  
Incident- och olycksrapporteringen var inget som förarna själva tog upp till 
diskussion. Vissa var dock medvetna om att detta var ett krav som upphandlaren 
(kommunen) ställde. Det var inte vanligt att det hände något som de ansåg 
behövde rapporteras. Förarna gav intrycket av att det endast var rena olyckor som 
skulle rapporteras och att dessa ändå kom fram eftersom polis m.fl. då kopplades 
in. Som ett komplement finns, enligt förarna, dessutom föräldrarna:  

"…..som är snabba att klaga så fort det skett ett misstag."  
 
Diskussion mellan föräldrar 
Diskussionen mellan föräldrarna genomfördes i mars år 2000 vid en 
mellanstadieskola i Östergötland. Fem föräldrar deltog. De hade barn i åldern 6-
10 år som samtliga åker skolskjuts. 
 
Inledningsvis ställdes frågan om vilken entreprenör som kör? 
Föräldrarna var inte helt medvetna om vilka som var huvudentreprenörer och 
underentreprenörer. Föräldrarna var i stort sett nöjda med skolskjutsverksamheten, 
framförallt den skjutsning som sker med liten buss. I de små bussarna finns det 
bälten och barnen använder dem.   
 
På- och avstigning 
Ett problem som framkom är att bussen inte stannar och tar upp eller släpper av 
barnen på den sida av vägen där barnen bor: 
"–Barnen tvingas att korsa vägen." 

När barnen ska till skolan följer de flesta föräldrarna barnen till skolskjutsen. 
De väntar med barnen tills skjutsen kommer. Föräldrarna upplevde väntan som 
säker. Någon förälder påtalade dock att det var svårt att å ena sidan säga till 
barnen att stå vid vägen så de syns och å andra sidan säga till dem att inte stå för 
nära vägen om bussen skulle kana i sidled när den ska bromsa in.  

Det förekom tveksamheter om det vid hållplatserna fanns utrymme för bussen 
att stå vid sidan av själva körbanan. Det poängterades att skolskjutsen inte har 
företräde när den ska lämna hållplatserna, eftersom hastighetsbegränsningen är 
70 km/h på de flesta vägsträckor. 

Föräldrarna påtalade vid flera tillfällen att barnen var rädda att missa 
skolskjutsen, detta gällde såväl på resan till skolan som på resan hem från skolan. 
Förslag framkom att barnen borde vara försedda med någon form av speciell 
reflex eller liknande så att föraren kunde veta att detta är ett barn som väntar på 
skolskjutsen. Men föräldrarna ansåg att det optimala är att föraren vet vilka barn 
som ska åka med skjutsen.  
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Rutinerna varierade när det gällde att möta barn som kommer hem med 
skolskjutsen eller att låta dem gå ensamma hem. Vissa föräldrar möter alltid 
barnen vid skolskjutsen, några har uppsikt genom fönstret medan andra låter 
barnen gå hem på egen hand. När barnen släpps av låter föraren barnen korsa 
vägen framför bussen. Föräldrarna tyckte att detta var fel, framförallt därför att 
man lär barnen fel sak. Föräldrarna ansåg att föraren ska följa barnen över vägen.  

I dagsläget förekommer det att föraren ställer bussen tvärs över vägen för att 
hindra övrig trafik att passera när barnen kliver av och ska korsa vägen. 
Föräldrarna har invänt mot detta och ställt frågan: 

"–Vad händer när det är halt?" 
 Det förekommer även att föraren glömmer att släppa av barnen. Barnen får då 

själva påpeka att de ska släppas av. Då stannar föraren och släpper av dem där 
bussen råkar befinna sig: 

"Barnen går då själva tillbaka på landsvägen." 
Föräldrarna betonade att detta skulle man slippa om förarna kände barnen och 

visste var de skulle släppas av.  
 
Kunskap om lagkrav och regler 
Föräldrarna var osäkra på vilka regler som gäller för att ett barn ska ha rätt till 
skolskjuts.  

Alla visste att det ska finnas skyltar med blinklyktor på skolskjutsen, däremot 
rådde tveksamheter vad beträffar innebörden av skyltarna och de blinkande 
lamporna: 

"–Får man köra om en buss som använder dessa eller inte?" 
 I gruppen fanns det två yrkesförare, inte heller dessa var säkra på vad som 

gäller om blinklyktor används. Gruppen enades om att man nog får köra om, men 
man bör inte. 

Flera föräldrar betonade att: 
"……upphandlingen endast sker för att hitta det billigaste alternativet." 
Föräldrarna påtalade även att barnen var ledsna och upprörda över att förare 

slutar. När barnen ska gå av någon annanstans än hemma  krävde den förre 
entreprenören att barnen kunde visa upp en lapp från hemmet för föraren. Detta 
behövs inte i dag. Föräldrarna tyckte att detta var fel. De vill att barnen släpps av 
vid hemmet, om de inte uttryckligen har meddelat något annat.  

 
Förare 

Föräldrarna sa att det var olika förare på turerna. De trodde att entreprenören 
strävade efter att ha samma förare, men eftersom det är ett stort bolag så blev det 
sällan så. Återigen föll diskussionen in på att det bara är pengarna som styr när 
skolskjuts ska upphandlas. Föräldrarna var överens om att det krävs en viss typ av 
personlighet för att klara av att köra skolbarn. Det ska vara en person med 
auktoritet, en som känner ett ansvar för att det ska fungera tillfredsställande. 
Föräldrarna tycker inte att detta fungerar i dag. Föräldrarna hade ändå förståelse 
för att förarna inte klarade av att både köra bussen och på samma gång försöka 
hålla ordning på barnen. 

Vidare berättade föräldrarna att barnen sagt att: 
"–Föraren bara hotar, men det händer inget." 
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Ordningen ombord 
Endast en förälder hade åkt med på barnens skolskjuts. Denna förälder sa att det 
var en upplevelse: 

"–Barnen sprang omkring och bad föraren om saker hela tiden.” 
 En förälder sa: 
 "–Det är ett himla liv, gap och skrik. Bussen stannar i ett vägkors och alla 

barnen som vill får gå ur och in i nästa buss. Detta gör förarna på eget initiativ. De 
små knatar i diket. Under tiden går föraren ut och röker." 

Enligt uppgift från föräldrarna byter några barn buss ”i diket” för att den ena 
bussen annars blir överfull. Det medför även att de barn som byter buss får en 
kortare resväg. 

Föräldrarna berättade att vid det senaste föräldramötet hade de fått veta att 
föraren - för att få ordning ombord på bussen -  beordrat barnen att antingen sätta 
sig ner eller kliva av bussen, varpå barnen valt att kliva av. Föräldrarna hade 
förståelse för förarens agerande. Någon förälder kommenterade agerandet med 
kommentaren: 

”–Det är ju en fråga om uppfostran också." 
Föräldrarna såg det som en fördel om föraren ringer hem direkt när barnen inte 

sköter sig. Flera föräldrar menade att information om att barnet inte sköter sig 
behövs på ett tidigt stadium. Det är en förutsättning för att föräldrarna ska kunna 

"….ta det direkt med barnen." 
Som det fungerar i dag finns det en viss risk att informationen om bristande 

ordning stannar hos lärarna. Lärarna talar med eleverna och sedan stannar 
informationen där i stället för att direkt föras vidare till föräldrarna. 

På det senaste föräldramötet bestämdes att barnen blir avstängda från 
skolskjutsning en vecka om de inte sköter sig: 

"–Det är faktiskt en fostringssak också, nu när de är så stora." 
Vi frågade om föräldrarna tyckte att det var OK att föraren för att få ordning 

på bussen tog till åtgärder som t.ex. att säga åt de barn som inte sköter sig att 
kliva av bussen någonstans längs landsvägen. Föräldrarna svarade att de inte 
tycker just detta var bra, men de vill ha information om att barnet inte har skött 
sig. Ett förslag var att använda mindre bussar med färre barn i. Det skulle hjälpa 
föraren att ha kontroll på vad barnen gör i bussen. Vidare var det de som ansåg att 
det kunde ställas större krav på föräldrarna. Om det är stökigt på bussarna så finns 
det, enligt vissa, orsak att kräva att föräldrarna ska åka med på bussen. 

På den lilla bussen har barnen egna sittplatser, vilket är en fördel. De har inte 
egna platser i de stora bussarna. Barnen byter i stället platser under färden för att 
få sitta på sina favoritplatser så snart dessa blivit lediga.  

Föräldrarna var medvetna om att det finns barn som förstör i bussarna. Säten 
skärs sönder och det målas med spritpenna. Föräldrarna tyckte att det var 
förfärligt och sa uttryckligen att det är omöjligt för föraren att både köra bussen 
och fostra barnen.  

Flera föräldrar hade råkat ut för att skolskjutsen kört förbi och därför kört i fatt 
och läxat upp föraren. Barnet hade stått vid vägen och varit utrustat med reflex, 
men ändå körde bussen förbi utan att stanna. Andra föräldrar kände igen 
situationen och sa: 

"–Vad bra, då är jag inte ensam om att skälla på bussföraren!” 



Bilaga 3 
Sid 22 (28) 

 VTI meddelande 903 

Vid ett tillfälle åkte en ny förare med för att lära sig att köra denna tur. Det 
tyckte föräldrarna var bra. 

I några fall hade föräldrarna studerat hur länge bussarna väntade med att åka, 
efter det att barnet klivit på. Syftet var att försöka att avgöra om barnen hade en 
rimligt chans att hinna sätta sig före det att bussen åkte. Den allmänna 
uppfattningen var att barnen inte hinner sätta sig: 

"–Vi ser alltid barnens huvud guppla1 i bussen när de åker iväg." 
Några av föräldrarna upplevde att förarna trodde sig vara racerförare. 

Föräldrarna tyckte att bussförarna kör fort, detta gällde rent generellt. Det fanns 
ingen förståelse för detta, i synnerhet inte när det gäller skolbussar då dessa har 
turlistor med väl tilltagen tid. Förarna upplevdes inte ta hänsyn till att de barn som 
de redan släppt av finns kvar på vägen. Rent allmänt hade föräldrarna ingen 
förståelse för att förarna körde så fort och tyckte att de borde köra saktare, om inte 
annat så  

"….för sin egen skull, händer det något har man ju med sig det hela livet!" 
Vissa barn har berättat att de stora barnen reser sig upp och står under 

hemresan, för att låta de små barnen ska få någonstans att sitta. Enligt föräldrarna 
säger barnen att det då kan sitta fyra små barn på varje dubbelsäte. 
 
Utbildning 
Vid det senaste föräldramötet ifrågasattes om barnen vet hur det ska gå till när 
man åker buss. Det slutade med att en förälder fick i uppdrag att skriva regler för 
hur det ska gå till. Reglerna skulle sedan skickas till föräldrarna som i sin tur 
skulle skriva på. Diskussionsdeltagarna ansåg denna fråga som löjlig. Någon 
uttryckte sig så här: 

"–Man vet väl hur man åker buss, man går in på bussen och sätter sig på en 
plats och så sitter man där till man går av!". 
Några spekulerade dock i att det trots allt kunde vara bra med denna information 
när barnen börjar lekis.  

Följande fråga ställdes: Får Ni eller barnen någon information 
överhuvudtaget? Information om säkerhet, hur barnen ska göra, hur det går till 
när man ska åka skolskjuts. 
Svaren var:  

"–Nej inte från start, men någon gång under terminen. Vid starten vet man 
inget, inte ens när bussen kommer. Det får vi själva ringa och ta reda på."  

Vissa föräldrar hade själva fått ringa och berätta var föraren skulle stanna för 
att hämta upp barnet. Föräldrarna efterfrågade större krav på de förare som ska 
köra.  

"–Det borde krävas mer än bara busskort." 
Föräldrarna tyckte inte att de hade fått någon information eller utbildning som 

handlade om skolskjutsningen. De menade att det möjligen var sexåringarna som 
hade fått lite information. Lärarna hade sagt åt de små barnen att de skulle sätta 
sig långt fram i bussen. Barnen hade även fått se en pjäs i ämnet som spelades upp 
av lärarna.  

                                                 
1 Guppla betyder i det här sammanhanget ungefär det samma som guppa 
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Upphandlingen 
Vid flera tillfällen framkom att problemen med ordningen i bussen berodde på att 
skolskjutstjänsten köps in från den entreprenör som lägger det lägsta anbudet. 
Föräldrarna påpekade att det var nya förare varje år, vilket innebar att barnen inte 
fick något förtroende för förarna. Någon sa: 

"–Förr var det samma förare i 10–15 år och då var han som en pappa för 
barnen. Nu känner inte barnen föraren. De måste testa varenda förare som 
kommer."  

Vi ställde frågan vilka det är som köper in skolskjuts? Föräldrarna var osäkra 
på svaret, men trodde att det var politikerna. 

Fordonens standard berördes också. Någon förälder uttryckte förståelse för att 
bussbolagen inte kunde använda sina finaste fordon i skolskjutsverksamheten när 
barnen skar sönder inredningen. Någon förälder hade hört talas om att bussar som 
används i skolskjuts inte får vara äldre än 10 år.  
 
Trafiksäkerhetskrav 
Vi ställde frågan: Har Ni aktivt försökt att påverka någonting som gäller 
skolskjutsar och vart vände Ni Er då? Några av föräldrarna hade tagit upp olika 
frågor i skolans samverkansråd. I detta råd ingår föräldrarepresentanter, 
studierektor samt lärare. Enligt föräldrarna hade studierektorn: 

"….dyrt och heligt lovat…." 
 att vidarebefordra frågorna, i synnerhet den att barnen får byta buss i det s.k. 

krondiket: 
"–Trots detta har inget hänt." 
Föräldrarna upplevde därmed att de inte fick gehör för sina krav. Med 

anledning av detta togs frågan senare upp på ett föräldramöte. Där beslutades att 
samtliga föräldrar skulle skriva brev till studierektorn för att försöka få till stånd 
en förändring.  

Ett annat problem som föräldrarna tog upp var att de inte fått information i 
förväg om att det under pågående termin skedde ett byte av entreprenör.  
 
Trygghet/rädsla 
För att få en uppfattning om i vilken utsträckning föräldrar känner trygghet eller 
rädsla inför barnens resor med skolskjutsen ställdes frågan: Är det någon del av 
resan, från dörr till dörr, som Ni oroar Er för och känner är farliga för barnen? 

Endast i tre avseenden upplevde föräldrarna bekymmer. Dessa var: 
• Att barnen byter buss i diket vid en trevägskorsning 
• Att barnen ska kliva på fel buss när de ska åka hem 
• Att barnen ensamma korsar vägen vid avstigning 
 

Om Ni fick välja, hur ser då  en optimal skolskjutsresa ut? 
Svaret på denna fråga var inte självklar. När föräldrarna utgick ifrån att barnen 
hämtades hemma vid dörren ansågs det optimala vara en mindre buss med plats 
för ca 25–30 barn. En fördel med små fordon var att föraren då kan lära sig vilka 
barn som ska med och vilka deras föräldrar är. Därmed kan de ta en kontakt direkt 
med föräldrarna om det är något barn som inte sköter sig. Ytterligare en fördel 
med små fordon är att barnen inte behöver åka så långt om det är färre barn som 
ska hämtas upp.  
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Ansvar 
Vissa av föräldrarna visste att det numera är lag på att använda bälten i bussen. 
Det var även känt för vissa att det är förarens skyldighet att se till att barnen 
använder bältena. Viss osäkerhet förelåg om detta gällde alla bälten i bussen eller 
om det endast var lag på bälte på platserna längst fram och i mittengången. Å ena 
sidan fanns det någon som trodde att kommunen inte skulle upphandla skjutsar 
med fordon som inte har bälten. 

Å andra sidan var det flera som var inte trodde att detta stämde. De jämförde 
med de regler som finns för vanlig linjetrafik.  

Fördelar och nackdelar med bälten diskuterades livligt. Synpunkter som 
framkom var: 

"–Vad händer vid brand?"  
och 
"–En trafikolycka händer oftare än att det börjar att brinna i bussen."  
 Vidare ifrågasattes vem som ska kontrollera att barnen använder bältet. Några 

av föräldrarna visste att det var förarens skyldighet. Ur diskussionen framkom att 
föräldrarna trodde att det skulle bli dyrt att montera in bälten och att detta var 
något som kommunen inte hade råd med. I de stora bussarna som barnen åker 
med finns inga bälten.  

Gruppen diskuterade vem som ansvarar för barnen från det att de kommer till 
skolan på morgonen tills dess att de börjar skolan. Några föräldrar sa att de trodde 
att barnen var försäkrade genom skolan, från det att de klev på skolskjutsen. 
Föräldrarna tyckte att om  barnen är försäkrade av skolan, så borde det vara skäl 
nog för att skolan skulle se till att det finns lärare i närheten från det att barnen 
kommer till dess att skolan börjar.  

Vidare framkom att föräldrarna kände ansvar för barnen så länge barnen inte 
klivit på skolskjutsen. Under själva resan anses föraren vara den som är ansvarig 
men vid en eventuell olycka täcks kostnaderna genom skolans försäkring. När 
barnen väl var på skolan måste det vara skolan som ansvarar för barnens säkerhet. 
En förälder konstaterade: 

"–Det kostar inget att låta barnen stå ute och vänta, men det gör det att köra en 
extra tur." 

Föräldrarna hade inte fått någon information som tydligt talade om vem eller 
vilka som hade ansvar för de olika delmomenten som ingår i en skolskjutsresa. 

Det rådde delade meningar om i vilken utsträckning föräldrarna hade fått 
information om försäkringsfrågor. Man betonade att det kändes mer osäkert när 
det gällde det sociala ansvaret. 

"–Var ska barnen vända sig om det händer något?" 
Ytterligare en aspekt på ansvar som framkom var vem som har ansvaret då 

barnen - utan att föräldrarna har tillåtit det -  släpps av på annan hållplats än den 
närmast hemmet. Detta upplevdes som ett problem av samtliga föräldrar. En 
lösning som föräldrarna såg, var att föraren skulle kräva en skriftlig information 
från barnets förälder innan han/hon släppte av barnet vid annan hållplats. 

 
Fordon 
Ingen av föräldrarna hade hört talas om olyckor i samband med skolskjutsningen. 
Vid något tillfälle hade en förare bromsat kraftigt för att visa barnen vad som 
händer om man inte sitter stilla i bussen. 
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Föräldrar tycker att bussarna är fina men alldeles för dåligt utmärkta. En 
förälder berättade hur skolskjutsarna är i USA: 

"–I USA blinkar hela bakarslet2!” 
Föräldrarna tyckte att Sverige borde ta efter USA:s system. En förälder sa att i 

USA är: 
"….skolbussarna heliga."  
Gruppen var överens om att det borde vara så även i Sverige.  
En förälder berättade att barnet efter den allra första resan kommit hem och 

förvånat konstaterat: 
"–Det fanns inga säkerhetsbälten på bussen!" 
Föräldern menade att barnen lärt sig att man alltid ska ha bälte när man åker bil 

och sett med barnens ögon är det inkonsekvent att inte ha bälte när de åker buss. 
 
Vi ställde frågan: Vad är mest trafiksäkert, att barnen åker buss till skolan eller 
att Ni skjutsar dem? (Tänk Er att det är hela resan, från dörr till dörr som 
innefattas) 
Föräldrarna hade delade åsikter, vissa tyckte att buss var säkrast, andra tyckte 
personbil. Motivet för de som föredrog buss var att dessa är så tunga och klarar 
sig bättre vid en krock. Motivet för de som föredrog bil var att det finns bälten i 
bilen. Samtidigt framkom en oro över att det är så många barn i bussen, så när det 
väl händer något så är det många som skadas. 

I diskussionen framkom även ett helhetstänkande bland föräldrarna: 
"–Tänk om 20 föräldrar kommer varje morgon, vilken trafik det blir vid skolan 

då, det blir ju helt omöjligt! Då blir det ju inte trafiksäkert där, då måste det ju 
vara ett annat system." 

De trafiksäkerhetsproblem som gruppen ansåg störst var vägen till och från 
hållplatserna samt när barnen ska stiga av skolskjutsen på hemresan.  

Avstigningen är ett bekymmer eftersom barnen tillåts korsa vägen framför 
bussen, utan att föraren följer barnet. 
 

                                                 
2 =bakändan 
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Diskussion mellan barn 
Diskussionerna ägde rum i februari år 2000 vid ett fritidshem på en 
landsortsskola. Mellanstadieskolan och fritidshemmet är belägna i samma 
byggnader medan lågstadieskolan ligger på en annan ort. Barnen i lågstadiet 
färdas därför med skolskjuts, dels från hemmet eller fritidshemmet till skolan, dels 
från skolan till fritidshemmet eller hemmet. De barn som går på mellanstadiet 
åker bara skolskjuts mellan hemmet och skolan.  

Vid diskussionen deltog en moderator och en medhjälpare. Diskussionen 
pågick cirka en timme. Barnen var mycket positiva och samarbetsvilliga. De var i 
åldern 6–10 år. 

Att bedriva diskussioner i fokusgrupp visade sig vara svårt. Barnen avbröt hela 
tiden varandra och kom snabbt in på sidospår. Vissa barn var mycket talföra 
medan andra sa nästan ingenting, om vi inte ställde en direkt fråga till dem. De 
yngre barnen visade sig efter en stund ha svårt för att sitta stilla. 

Eftersom vi från början valt att genomföra arbetet med ett strukturerat underlag 
som grund valde vi att använda detta i stor utsträckning. För att ta del av samtliga 
barns upplevelser och tankar försökte vi dessutom att styra diskussionen så att alla 
barn fick möjlighet att komma till tals. Diskussionen kan därför mer liknas vid en 
gruppintervju än vid en diskussion i fokusgrupp. Detta innebär att vi har svårt att 
avgöra vilka ämnen som barnen själva fokuserade på. Generellt kan vi dock se att 
barnen oftare pratade om vad andra hade varit med om än om sådant de själva 
hade upplevt.  
 
Att gå till skolskjutsen 
Samtliga barn hade sällskap på morgonen när de skulle ta sig till 
upphämtningsplatsen. Det var antingen en förälder/släkting eller ett äldre barn 
som följde med. Flera av barnen skjutsades med bil till den plats där skjutsen 
hämtar dem. Några barn hämtades redan klockan sju på morgonen, andra 
hämtades halvåtta. Barnens restid i bussen är mellan 10 och 50 minuter lång.  

Förhållandena var olika när det gäller huruvida barnen måste korsa vägen för 
att kliva på skolskjutsen. Vissa barn korsar vägen, andra inte. Inte i något fall klev 
föraren ut ur bussen för att hjälpa barnen över vägen.  
 
Att vänta på skolskjutsen 
Barnen väntar inte ensamma på skolskjutsen. Den som följt barnet väntar tills 
skolskjutsen kommer. Barnen använder reflexer under vintertid. Några hade fått 
reflexer av föraren eller i skolan. 

Om de kommer för sent till skolskjutsen så väntar den inte.  
 
 
Att kliva på bussen vid hemmet 
Barnen har olika sätt att hantera situationen att kliva på bussen. Några barn sa att 
de står och väntar en bit ifrån vägen och går fram till bussen först då den stannat. 
De berättar dock att de har sett att andra barn som står och väntar precis intill 
vägen och att bussen då kör mycket nära dem.  
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Ordningen i bussen 
Det är stökigt i bussen på väg till skolan. Det är lugnare på bussen från skolan till 
hem/fritids. Förut fanns det inte sittplatser till alla barn på morgonturen, numera 
får några av barnen byta buss i en trevägskorsning. Det gör att alla kan sitta. De 
barn som går i lågstadiet skjutsas först till mellanstadieskolan. Där byter de buss. 
För den senare resan används en minibuss. Vissa barn får på detta sätt byta buss 
två gånger på resan till skolan. 

I de stora bussarna sitter barnen helst längst fram eller längst bak. I 
dragspelsbussen får de små barnen inte sitta i mitten. Detta har de blivit 
informerade om av föraren. 

På fråga om var barnen lägger sina skolväskor var svaret på golvet framför sig 
eller bakom ryggen. Någon använde den som kudde att sitta på.  

Vid några tillfällen har det visats video på bussen.  
 
Bälten 
I minibussen har barnen vanligtvis egna platser och där finns bälten som barnen 
använder. Övriga fordon är stora bussar. I dessa finns bälten längst fram. Barnen 
säger att de oftast använder dem.  

”–Det är ingen som säger till om man inte gör det.” 
Något barn sa att hon använde bälte bara om hon satt på platsen vid 

mittengången, för då var hon rädd att ramla av sätet under färden. Enligt barnen 
använder inte föraren bälte. 
 
Föraren 
Till skolan är det vanligtvis samma förare som kör. Han är enligt barnen snäll och: 
"….säger inte till när de bråkar." 

Det har hänt att bussen kommit 15–30 minuter för sent. Barnen har också varit 
med om olyckstillbud: 
"–En gång körde den i diket." 
Barnen fick vid det tillfället vänta på en åker. 

En annan gång höll bussen på att backa över ett barn som just klivit av. (Det 
finns inga backsignaler på bussen?). Föräldrarna fick klaga ett flertal gånger innan 
turen lades om så att  skjutsen inte behövde vändas på den platsen. 

Barnen upplever att föraren kör fort ibland. Normalt blir de dock inte åksjuka. 
På hemresan är det olika förare som brukar köra bussen. I övrigt gäller samma 

som vid resan till skolan. Barnen upplever att föraren inte vet vilka som ska åka 
med bussen. Det krävs av barnen att de talar om när de ska gå av och var de ska 
gå av. Detta skapar en osäkerhet hos vissa barn, eftersom det händer att föraren 
glömmer att stanna på någon hållplats. Barnen får då gå tillbaka ensamma på 
vägen.  

 
Att gå av vid skolan 
När barnen kommer till skolan eller till fritids är det ingen som möter dem. Vid 
skolan och fritids släpps barnen av på samma sida av vägen som skolan/fritids 
ligger.  
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Att gå på vid skolan 
Vid skolan är det två lärare som följer barnen till bussen. Barnen står på led. 
Lärarna väntar tillsammans med barnen till dess att bussen har kommit och ser till 
att de kommer på bussen.  
 
Att gå av hemma 
Inte heller de barn som åker hem i stället för till fritids möts av någon. Flera av 
barnen som kliver av hemma tvingas korsa vägen. Föraren hjälper barnen att titta 
så att det inte kommer något fordon och säger sedan åt barnen att passera framför 
bussen. Ibland blockerar föraren vägen med hela bussen, så att inga andra fordon 
kan passera.  
 
 
Utbildning och information 
Alla barn utom ett har fått se en pjäs som lärarna spelade upp. Den visade hur det 
inte ska gå till när man åker skolskjuts. Detta var ingången till en diskussion om 
hur det ska gå till när man åker skolskjuts.  

Ingen av barnen hade fått lära sig vad man ska göra om det händer en olycka. 
Något barn visste för att mamma sagt det. Några andra sa att:  

"….det finns en hammare att slå sönder rutan med. Ingen har talat om hur, men 
det kan man se ändå." 

Barnen föredrog att åka hem med bussen jämfört med att åka till skolan. Det 
var mindre ståhej då och fler lediga platser plats. Om barnen själva fick välja 
mellan att åka bil och att åka buss föredrog de flesta bil. Några tyckte att det inte 
spelade någon roll. 

Barnen tyckte att bussarna var fina, men om de fick ändra på något så var det 
att det skulle vara bättre högtalare i bussen. Ett barn tyckte att det var otäckt att 
bussen vände när hon klivit av. Hon var rädd att bli påbackad. 

Barnen sa att föraren alltid tände blinklyktorna när den stannade för att ta upp 
dem.  

Vid några tillfällen hade något barn varit rädd eller ledsen på grund av att 
föraren glömt att stanna och släppa av barnet vid hemmet.  

Barnen såg det som positivt att det finns telefon ombord. Om barnen inte vet i 
fall de ska åka till fritids eller åka hem så får de låna telefonen och ringa sina 
föräldrar.  

Det är mycket ovanligt att någon förälder åker med på skolskjutsen. Det har 
inträffat ibland, i samband med skolstarten för 6-åringarna. 
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