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Titel:
Trafiksäkerhet vid skolskjutsning – Slutrapport

Referat (bakgrund, syfte, metod, resultat) max 200 ord:
Syftet med undersökningarna har varit att kartlägga den svenska skolskjutsverksamheten ur ett 
trafiksäkerhetsperspektiv. Avsikten har varit att därigenom få ett så bra underlag som möjligt för 
kommande åtgärder, i syfte att öka säkerheten utan att öka samhällets totala kostnader. För att belysa 
trafiksäkerhet vid skolskjutsning ur olika vinklar har flera delstudier utförts: litteraturstudier, 
fältobservationer, gruppdiskussioner och enkäter. 
  När skolskjuts upphandlas lägger varje kommun grunden för i vilken utsträckning verksamheten 
kommer att bedrivas trafiksäkert. Det är därför intressant att studera hur kommunerna agerar, t.ex. vad 
avser vilka krav som ställs och i vilken utsträckning efterlevnaden kontrolleras. Förarna är i högsta grad 
delaktiga i verksamheten, varför deras synpunkter har inhämtats. Barnen (som är föremål för 
transporterna) och deras föräldrar, har givetvis också stor insyn i verksamheten och har bidragit med 
värdefull information. I de olika delstudierna har förarnas centrala betydelse blivit tydlig och därför ses 
det som angeläget att deras position lyfts fram. Exempel på en fråga som kommit upp är obligatorisk 
utbildning av förarna. 
 Det framkommer att kommunerna endast ställer ett fåtal trafiksäkerhetshöjande krav vid 
upphandlingarna. Dessutom är det svårt för kommunerna att följa upp att kraven efterlevs. Få kommuner 
har något fungerande system för rapportering av olyckor och tillbud och ännu färre följer upp de 
rapporter som ändå kommer in. 
 Vad avser resultat från enkäterna till föräldrar och barn kan vi t.ex. notera att det som flest föräldrar 
var kritiska till, avseende trafiksäkerheten, var väntan vid hemhållplatsen före skoldagens början och inte 
minst vägen hem från avstigningsplatsen efter skoldagens slut. Hälften av barnen anser att det är bråkigt 
snarare än lugnt i skolskjutsen. Här kan vi ana att bältade barn skulle bidra till en lugnare miljö i 
fordonen. Studierna omfattar såväl de barn som reser med särkskild upphandlad skolskjuts som de som 
reser med ordinarie linjetrafik. Skolskjuts med ordinarie linjetrafik omfattas inte av skolskjuts-
förordningen, vilket har flera nackdelar. Även barn i förskoleklass åker skolskjuts med den ordinarie 
linjetrafiken, där det generellt sett är svårare att garantera en sittplats för varje barn, bälte på varje plats, 
samma förare varje dag m.m.  
 En översyn av regelverket pågår. I det sammanhanget bör ansvarsfrågorna och bedömningsgrunderna 
redas ut, inte minst avseende trafiksäkerheten för vägen till och från hållplatsen. Vidare bör klargöras 
förarens ansvar för att barn använder de bälten som finns. Andra viktiga frågor är olycksrapportering, 
utbildning, utmärkning av skjutsar och hållplatser samt ett eventuellt passeringsförbud avseende 
skolskjutsar vid hållplatser. 
.
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The Swedish school transport system has been investigated from a traffic safety point of view. In order to 
achieve a better ground for decisions and for measures to be taken, several studies have been carried out, 
such as literature studies, observations, group discussions and questionnaire based studies. The aim is to 
find ways to improve traffic safety without increasing the total costs for the society. 
 Each local authority has the possibility to set up demands when purchasing school transport. The 
studies have shown that the traffic safety demands in the contracts are few and the control of the 
compliance of these demands is insufficient, if at all existing. For example one out of ten authorities does 
not control the contractors at all and only three out of ten demand that the vehicles are equipped with 
safety belts. However, the authorities receive few reports about incongruities, incidents and accidents. 
The explanation is probably not that problems do not exist, but that the report system is insufficient. 
 The drivers are in several ways the key persons to achieve increased safety. They are experts on the 
real-life conditions. If the drivers are given opportunities to take part in the planning of the school 
transport, attend special courses and take part in the training of the children, much will be gained. At 
present the children have different rules to follow, depending on who the current driver is. This can be a 
confusing situation for the child. Moreover, the drivers do not always use their safety belts, although this 
is mandatory. They also have to make sure that all the children are using existing safety belts. How this 
should be done is not obvious.
 The children possess useful information about the school transport and so do their parents. According 
to the children, training in safe behaviour is not as common as one could wish. The situations onboard 
the vehicles are disorderly rather than calm, existing safety belts are not always used and the drivers do 
not always know where they are supposed to pick the children up or let them off.  
 The parents are especially concerned about the safety when their children go home (usually without 
company of adults) after having been let off from the school transport. Also this situation can be 
regarded as a part of the school transportation. Disagreements are common between the parents and the 
authorities, on whether it is the duty of the parents or the authorities to make sure that this part of the 
journey is safe. The current regulations do not answer this question. 
 The studies have also pointed out an existing lack of statistics, regarding school transport accidents 
and injuries. The possibilities to choose the most appropriate package of measures and to follow up 
measures that have been taken are, hence, limited.       
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Förord 
I denna rapport presenteras ett arbete som består i en kartläggning av den svenska 
skolskjutsverksamheten, med speciell inriktning på trafiksäkerhet. I undersök-
ningen har frågor riktats speciellt till förarna, skolskjutsbarnen och deras föräldrar 
samt till skolskjutsansvarig i varje svensk kommun. Vidare har kritiska moment 
identifierats och tänkbara förslag på åtgärder lämnats. Projektet har pågått under 
åren 1999–2002. Uppdragsgivare har varit Kommunikationsforskningsbered-
ningen, (KFB, numera VINNOVA) och kontaktperson på VINNOVA har varit 
Joakim Tiseus. 

Undersökningen omfattar  
• en litteraturstudie avseende litteratur från 1990-talet som berör skolskjuts 
• fältobservationer och studiebesök 
• gruppdiskussioner mellan kommunansvariga, skolledare, entreprenörer, 

förare, föräldrar respektive skolskjutsbarn 
• enkät till skolskjutsansvarig i varje svensk kommun 
• enkät till urval av skolskjutsbarn och deras föräldrar 
• enkät till urval av förare inom upphandlad skolskjuts 
• studie avseende tekniska lösningar för att förbättra säkerheten. 

Ovanstående delstudier har särredovisats. Föreliggande rapport utgör en samman-
fattning av undersökningens alla studier. 

Anna Anund, Peter Wretling, Mohammad Reza-Yahya, EvaMarie Törnström, 
Torbjörn Falkmer och Ylva Matstoms har tillsammans med undertecknad 
medverkat i projektet. 

Peter Wretling har under större delen av projekttiden varit projektledare och 
även ansvarat för utformandet av kommunenkäten, förarenkäten samt enkäten till 
skolskjutsbarn och deras föräldrar. 

Anna Anund har ansvarat för arbetet med diskussioner i fokusgrupper samt 
enkäten riktad till förare.  

EvaMarie Törnström har skrivit stora delar av slutrapporten i samråd med 
övriga författare.  

Torbjörn Falkmer har bidragit med innehåll och text i slutrapportens kapitel om 
olika tekniska lösningar. 

Ylva Matsoms har ansvarat för studien om tekniska lösningar för att förbättra 
säkerheten.  

Mohammad-Resa Yahya har utfört statistisk databearbetning. 
Undertecknad har i projektets slutskede varit projektledare samt har även 

ansvarat för litteraturstudien, enkäten till föräldrar och barn samt slutrapporten.  
Jörgen Larsson har granskat slutrapporten och har liksom Jan Wenäll, Sonja 

Forward med flera kommit med värdefulla synpunkter på manuskriptet. Anita 
Carlsson och Gunilla Sjöberg har förtjänstfullt skött den tekniska redigeringen av 
de dokument som publicerats inom ramen för projektet. 

Mitt varmaste tack riktas till alla er samt till övriga som medverkat under 
arbetets gång och lämnat värdefulla synpunkter på analysen och texten. Slutligen 
vill jag tacka alla de som besvarat våra enkäter.  

Linköping i augusti 2002 
Gunilla Sörensen 
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Trafiksäkerhet vid skolskjutsning – Slutrapport 

av Gunilla Sörensen, Anna Anund, Peter Wretling, EvaMarie Törnström, 
Torbjörn Falkmer och Ylva Matstoms 
Statens väg- och transportforskningsinstitut (VTI) 
581 95  LINKÖPING 

Sammanfattning
Är den svenska skolskjutsen ett säkert och tryggt sätt för barnen att komma 
till och från skolan? Svaret på denna fråga varierar beroende på vem man 
ställer den till. En sak som de flesta kan enas om är dock att föraren har en 
avgörande betydelse. En obligatorisk utbildning för skolskjutsförare bör 
därför diskuteras. Såväl regelverket kring skolskjuts som olycks- och 
tillbudsrapporteringen har visat sig vara bristfällig. Föräldrarna upplever 
att barnen utsätts för störst fara när de väntar på skolskjutsen för att åka till 
skolan och när de efter skoldagens slut klivit av skolskjutsen och ska ta sig 
hem. Förarna önskar utbildning i säker på-/avstigning samt säkra håll-
platser. Det finns följaktligen en mängd områden att arbeta inom för att öka 
säkerheten och tryggheten för barnen, alltifrån att definiera en säker skolväg 
med säkra hållplatser till att ta fram ett system för rapportering av olyckor 
och incidenter samt för uppföljning och åtgärder. 

Litteraturstudier, fältobservationer, gruppdiskussioner samt enkäter riktade till 
olika aktörer inom skolskjutsområdet visar var bristerna finns och ger förslag till 
förbättringar av skolbarnens säkerhet. Rapporten omfattar villkoren för barn till 
och med högstadiet. 

Enligt skollagen ska kommunen sörja för att skolskjuts ordnas om det behövs 
med hänsyn bland annat till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktions-
hinder hos en elev eller annan särskild omständighet. Enligt en enkät till Sveriges 
samtliga kommuner har de allra flesta kommuner ett skolskjutsreglemente som 
används för att avgöra om en elev har rätt till skolskjuts eller inte. Endast ca  
65 procent av kommunerna beaktade dock såväl avståndet som trafikför-
hållandena och medicinska skäl. En oklarhet i det svenska regelverket är om 
trafikförhållandena ska beaktas för ett barn som går ensamt eller för ett barn som 
går i sällskap med en vuxen. 

Resor med skolskjutsen kan antingen ske med upphandlad skolskjuts eller med 
ordinarie linjetrafik. Av drygt 250 000 elever med rätt till skolskjuts får omkring 
en tredjedel resa med den ordinarie linjetrafiken medan två tredjedelar får resa 
med upphandlad skolskjuts. Dessa två typer av resor styrs inte fullt ut av samma 
regelverk. Inom ramen för skolskjutsförordningen omfattas t.ex. endast de resor 
som sker med upphandlad skolskjuts. Regelverket kring skolskjutsning upplevs av 
flera orsaker som bristfälligt.  

I samband med upphandlingen kan kommunen ställa krav på hur 
skolskjutsningen skall bedrivas. Vilka krav man ställer varierar mellan olika 
kommuner. Det verkar inte finnas några generella krav i Sverige på att rapportera 
olyckor, incidenter eller tillbud inom kommunerna. Knappt var femte kommun 
säger sig ha en särskild blankett för detta ändamål. I enkäten till kommunerna 
ombads den skolskjutsansvarige markera vilka trafiksäkerhetskrav, utöver 
gällande lagkrav, kommunen ställde på sina skolskjutsentreprenörer. Ungefär sex 
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av tio kommuner ställde som krav att varje barn skulle ha egen sittplats, tre av tio 
kommuner krävde att skolskjutsfordonen skulle ha bälten på samtliga sittplatser. 
Mer än var tionde kommun ställde inga extra krav på fordonen. Tre av tio 
kommuner ställde inga extra krav på förarna. Hälften av kommunerna ställde i 
sina kontrakt krav på åldersgräns för att få köra skolskjuts. Två av tio kommuner 
krävde att förarna ska ha genomgått utbildning i hjärt-/lungräddning. Endast i 
undantagsfall krävde man pedagogisk utbildning av föraren. I svensk lag krävs 
ingen särskild utbildning av de förare som ska ansvara för barnen vid 
skolskjutsning. 

Den internationella forskningen, framförallt den amerikanska, har resulterat i 
att föraren har satts i centrum. I USA ställs speciella krav på de förare som ska 
köra skolskjuts och de utbildas. Vidare kan vi notera att de fordon som används 
där, är speciellt framtagna för att möta de hårda lagkrav som ställs avseende 
säkerhet vid krock, voltning, brand etc. 

Ett riskfyllt moment är att vänta på skolskjutsen. Barnen ska helst stå så nära 
vägkanten att föraren ser dem. Samtidigt ska de inte stå så nära vägen att de 
utsätts för fara när fordon passerar eller när skolskjutsen stannar. Enligt 
skolskjutsförordningen har styrelsen för skolväsendet i kommunen inte bara det 
yttersta ansvaret för säkerheten kring skolskjutsningen utan är dessutom ansvarig 
för att de skolskjutsåkande barnen utbildas så att olyckor undviks i samband med 
skolskjutsning. 

Har alla barn därmed en rimlig chans att veta hur de ska uppträda? Av barnen 
hade femton procent fått praktisk utbildning i trafiksäkerhetsuppträdande och 
ännu färre hade fått övning i utrymning av skolskjutsen. Genomgående var det 
ovanligt att de yngsta – barnen i förskoleklasserna – hade fått någon utbildning 
eller information alls. Svaret på frågan om alla barn har en rimlig chans att veta 
hur de ska uppträda är därmed nej. 

Skolskjutsföraren har, som tidigare nämnts, en mycket central roll när det 
gäller barnens säkerhet på väg till och från skolan. Föraren känner ett stort ansvar 
när det gäller de mest riskfyllda momenten av skolskjutsresan, det vill säga på- 
och avstigningen. Tyvärr är det inte alltid så att de har möjlighet att påverka 
planeringen av skolskjutsningen. Nära nog var fjärde förare sade t.ex. att de inte 
har möjlighet att påverka val av hållplats och vändplats. En skolskjutsförare som 
fått utbildning i bland annat barntrafiksäkerhet, pedagogik och första hjälpen har 
större chanser att erbjuda barnen en säker resa. 

Trettio procent av förarna i större bussar (minst 22 platser) hade problem med 
att barnen inte sitter stilla under färd. Kan man köra skolskjutsen på ett 
trafiksäkert sätt under sådana förhållanden? Ju större fordon desto ovanligare med 
bälten. Mer än hälften av förarna av buss med minst 22 platser svarade att det 
aldrig fanns bälten på samtliga passagerarplatser. Bälten på samtliga platser är en 
åtgärd som dels höjer trafiksäkerheten om en olycka inträffar dels förmår barnen 
att i större utsträckning sitta stilla under färden. Även tekniska hjälpmedel som 
ruttplaneringsprogram och tydligare utmärkning av skolskjutsfordon och 
hållplatser kan hjälpa till att göra barnens resor säkrare och tryggare. 

Den svenska olycksstatistikens utformning gör det mycket svårt att utläsa hur 
många och vilka typer av olyckor som sker i samband med skolskjutsning. Därför 
är det inte möjligt att idag ge ett enkelt svar på frågan hur farlig den svenska 
skolskjutsningen är. Klart är dock att regelverket i vissa fall är otydligt och att 
samtliga aktörer (däribland kommuner, skolor, förare, föräldrar och barn) 
upplever att det finns uppenbara trafiksäkerhetsbrister i barnens resor till och från 
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skolan. Samtidigt ser man stora möjligheter till förbättringar. Några angelägna 
frågeställningar att arbeta vidare med för att förbättra säkerheten och tryggheten 
för barn som åker skolskjuts är följande: 

• Vad har inträffat då barn har skadats i samband med skolskjuts? 
• Vad ska avgöra vem som har rätt till skolskjuts?  
• Vem har ansvar för barnen? 
• Har de ansvariga befogenheter att åtgärda problemen? 
• Vad är en säker väg till skolskjutsen? 
• Hur ska en säker hållplats vara? 
• Vilka krav ska ställas vid upphandling (föraren – fordonen – annat)? 
• Vilken utbildning behöver barnen? 
• Vilket stöd behöver förarna? 
• Hur bör olyckor/incidenter rapporteras? 
• Hur följs rapportering, åtgärder och krav upp? 
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School Transport and Traffic Safety – Final Report

by Gunilla Sörensen, Anna Anund, Peter Wretling, EvaMarie Törnström, 
Torbjörn Falkmer and Ylva Matstoms 
Swedish National Road and Transport Research Institute (VTI) 
SE-581 95  Linköping 
Sweden 

Summary 
Is the school transport in Sweden a safe and secure way for the children to travel 
to and from school? The answer depends on whom you ask. Almost everyone 
agrees that the driver has a key role. The parents believe that their children are in 
most danger when they are waiting for the school transport on their way to school 
and when they are exiting the vehicle to get home after school. The drivers require 
more education about the safety for the children entering and exiting the vehicles. 
There are a lot of important areas to work with to make sure that the school 
transport is safe and secure.  

Through literature studies, personal observations, discussions within focus 
groups and questionnaires to people involved in different ways, the deficiency has 
been recognised and possible improvements have been identified. This report 
covers the situation for children during their first 10 years of education, including 
the first year in pre-school. 

The Swedish school law states that the local authority has to provide free 
transport for a pupil, if necessary. They then have to consider the distance 
between the child’s home and school, the traffic situation, the disability of the 
child (if any) as well as other special circumstances. As a tool how to decide if a 
child has the right to get free school transport most of the local authorities have 
school transport regulations. This study showed that only 65 percent of the local 
authorities paid attention to the distance, traffic situation and medical conditions. 
There is no consensus on whether the traffic situation should be considered for a 
child accompanied by an adult or not. 

School transport could either be operated by the use of contractors or integrated 
with regular transport. There is a difference between these two kinds of journey 
due to the regulations. The school transport regulation is only valid for journeys 
with contracted school transport. The regulation concerning school transport is 
obviously insufficient and the current overview therefore necessary. 

When the local authorities choose contractors they can decide how the services 
should be operated. This can be done in different ways. In a questionnaire sent out 
to all the Swedish local authorities (289) the person responsible for the school 
transport was asked to point out what traffic safety demands (not counting those 
stated by laws and regulations) the authorities asked for from the contractors.  

Six out of ten authorities required that every child should have their own seat, 
three out of ten required a safety belt on every seat. One in ten authorities’ had no 
special demands concerning the vehicles. 

In Sweden there is no requirement that drivers of school transport have 
compulsory training. Three out of ten authorities had no demands concerning the 
drivers. Almost 50 percent of the authorities had demands about the age of the 
drivers. Two out of ten required that the drivers had to have training in first aid; 
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only in exceptional cases did the authorities require pedagogical training. The 
international research has resulted in focusing on the driver e.g. in United States. 
Special criteria are required for the drivers and special vehicles are used, vehicles 
that are designed to correspond with the legal restrictions, e.g. safety within an 
accident, rollover and fire. The local authorities do not seem to have any special 
requirements concerning accident and incident reporting. Less than two out of ten 
local authorities have a form for this. 

A risky moment for the children is when they are waiting for the vehicle that 
will take them to school. The children have to stand near the road to be seen by 
the driver, but they should not stand too close to the road, because of the hazard. 

The school transport regulation says that the management of the school in the 
local authority is responsible not only for the safety but also for practical and 
theoretical training and information to the children and to prepare them for a safe 
school transport. Unfortunately this is not enough. Only 15 percent of the children 
seem to have had any practical training in traffic safety behaviour and only 12 
percent says that they have had practical training in how to exit a school vehicle 
on fire. What emerged most strongly was that the youngest children – those in 
pre-school – had no training, education or information at all.  

As mentioned before, the driver has a key role when it comes to the safety of 
the children. The driver takes on a heavy responsibility for the children’s safety 
during the trip to and back from school. Unfortunately they do not always have 
the possibility to affect the planning of the school transportation. Almost every 
fourth driver questioned said that they could not affect the choice of place for 
stopping and turning. 

It can be difficult to drive a vehicle in a safe way and at the same time have 
control of more than twenty lively children. 30 percent of the drivers of vehicles 
with more than 22 passengers had problems with children not being seated during 
an ordinary school trip.  

Ensuring that there is a safety belt on every seat is an action that, in addition to 
improved traffic safety in case of an accident, will ensure that the children are 
seated during the journey. It is not very common to have safety belts on every seat 
in the school buses. There is a relationship between the size of the vehicle and the 
occurrence of safety belts on every seat. It is more unusual to have safety belts in 
big buses than in small. In passenger cars safety belts are compulsory. More than 
50 percent of the bus drivers answered that they never drive buses with safety 
belts on every seat. 

There are other actions that could be taken to make the school transport safer, 
e.g. technical equipment such as programs for trip planning or clearer marking of 
the vehicles. 

It is neither possible to use the Swedish accident report system to find out how 
many accidents school transport vehicles are involved in. Nor is it possible to give 
an answer to the question whether the Swedish school transport is safe or not. 
However, it is obvious that the regulations are not clear and that all the actors 
involved, e.g. local authorities, schools, drivers, parents and children, have 
experienced a lack of traffic safety during the school transport. On the other hand, 
there is a great opportunity to improve the safety for the children. Some of the 
more urgent areas to pursue could include the following: 
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• Improve the understanding of what has happened when children have been 
injured or killed in accidents involving school transport and why this has 
happened.

• Define relevant criteria to be used when the local authority decides if a 
child has the right to get free school transport or not. 

• Who are responsible for the children and do they also have the authority to 
make traffic safety improvements? 

• What are the criteria for a safe way to school? 
• What are the criteria for a safe bus stop? 
• What do the local authorities have to require ensuring that the school 

transport will be safe (driver, vehicle, other)? 
• Improvements to make sure that the children will achieve appropriate 

training in safe behaviour. 
• Define support for the drivers. 
• Define a system to be used by the local authority, to ensure that the 

contracts are fulfilled. 
• Evaluate a system for accident reporting and corresponding actions. 
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1 Inledning 
1.1 Är skolskjutsning ett problem? 
Sverige är ett förhållandevis glesbefolkat land. Skolskjuts är därför en 
nödvändighet för många. I början på 90-talet erbjöds 440 000 grundskole- och 
gymnasieelever skolskjuts till eller från skolan (Rusk, Börjesson och Hilborn, 
1994) på kommunernas bekostnad.  

En skolskjutsresa innehåller många delmoment. Barnet ska ta sig till 
påstigningsplatsen. Där ska han eller hon stå vid vägkanten och vänta. Sedan åker 
barnet med skolskjutsen för att kliva av vid skolan och ta sig in på skolans 
område. På väg hem från skolan är det samma sak men omvänt. 

Det här leder till ett flertal frågor. Är det de bästa fordonen och de mest 
kvalificerade förarna som används för dessa värdefulla transporter? Vilka 
trafiksäkerhetskrav ställs i samband med skolskjutsning? Hur ser problemen ut, 
var finns de och på vilket sätt ska man arbeta för att finna de bästa lösningarna? 

1.2 Nollvisionen och FN:s konvention om barnets rättig-
heter 

Varje år dödas fler än 500 personer i trafiken och omkring 60 000 skadas, varav 
ca 4 000 får allvarliga men (källa: Vägverkets Informationssystem för Trafik-
Säkerhet). 

Den av regeringen antagna Nollvisionen (Sandberg, 1999) innebär att man i 
alla sammanhang och vid varje enskild transport ska göra sitt yttersta för att 
minimera risken att någon skadas eller dödas. Det innebär att ansvaret inte enbart 
läggs på den enskilde trafikanten, utan det kräver insatser på alla områden. Hela 
systemet och hela trafikmiljön ska vara utformad på ett sådant sätt att det blir svårt 
att göra sådana misstag som kan leda till att någon dödas eller skadas svårt. 

I Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter anges klart och tydligt 
att barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet. Det betyder att makthavare, 
beslutsfattare och resursfördelare måste tänka i ett barnperspektiv. Nedan följer ett 
utdrag ur artikel 3, FN:s barnkonvention: 

”Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner, tjänster och inrättningar 
som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga myndigheter 
fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och 
lämplighet samt behörig tillsyn.”  

Vägverket anser i en broschyr (”Transporter – också en fråga om miljö och 
trafiksäkerhet. För offentlig verksamhet.”) att de företag och organisationer som 
köper transporter också ska kräva att dessa ska genomföras på ett trafiksäkert sätt. 
Kommunerna har ansvar för samhällsbetalda resor som exempelvis skolskjuts. 
När det gäller barnen är det i högsta grad vi vuxna som har ansvaret för dem 
eftersom barn inte själva klarar av att ta ansvar för sin säkerhet i trafiken. 



14 VTI rapport 480 

1.3 Barn mognar långsamt 
Att det är viktigt att tänka på att barn mognar långsamt belyses tydligt i 
nedanstående citat som finns att läsa på Vägverkets hemsida: 

”Redan under 1960-talet visade barnpsykologen Stina Sandels forsknings-
resultat att barn inte kan prestera över sin mognadsnivå. Barn upp till tioårsåldern 
saknar biologiska förutsättningar för att vid alla tillfällen visa ett trafiksäkert 
beteende. De kan inte tränas till ett korrekt beteende i en komplex trafikmiljö. Det 
beror på mognadsfaktorer som inte är färdigutvecklade hos barnen. 

Barnets synförmåga är inte färdigutvecklad förrän i tonåren. Dessutom tar 
det lång tid att lära sig tolka vad ögat egentligen ser. Att uppfatta föremål i rörelse 
och bedöma deras hastighet är något som fordrar erfarenhet och träning för såväl 
barn som vuxna. 

Barn i förskole- och lågstadieåldrarna har svårt att ställa om blicken från 
närseende till fjärrseende. Dessutom har barn ett snävare synfält än vuxna, med 
sämre möjligheter att uppfatta rörelser ur ögonvrån. Inte heller fungerar 
samordningen mellan att gå och samtidigt titta på samma sätt som hos vuxna, än 
mindre klarar barnen av att springa i en riktning och samtidigt titta i en annan. 

Barns förmåga begränsas även av att deras hörsel inte är färdigutvecklad.
Barn kan inte i samma utsträckning som vuxna uppfatta varifrån ljud kommer. 
Det kan mycket väl hända att små barn ser på en bil och springer på en annan som 
signalerar. 

Man kan inte heller vänta sig någon konsekvens i barnens trafikbeteende.
Ett och samma barn kan ena dagen visa upp ett trafiksäkert beteende, men nästa 
dag vara en dålig trafikant. Små barn uppfylls lätt av sina känslor som glädje, 
ilska eller plötsligt intresse för någonting och ger då lätt efter för sina impulser. 
Det kan då hända att de springer över gatan till en kamrat. 

Barn är små till växten. De kan inte se över bilarna för att överblicka 
situationen och inte heller se vägmärken som sitter högt upp. De syns inte heller 
så bra av andra trafikanter. Det är därför viktigt att främst sträva efter säkra 
närmiljöer för barnen.” (”Barns mognad”, 2001). 

Allt detta bör särskilt kommunerna hålla i åtanke när de planerar skolskjutsning, 
tar fram kriterier för upphandling och skriver kontrakt med entreprenörer. 

1.4 Olika krav för olika åldrar? 
Kan det finnas anledning att ställa olika krav beroende på barnens ålder? Barn har, 
som tidigare visats, begränsningar i sitt trafikuppträdande. Vissa menar att barn 
först vid ca 12 års ålder börjar kunna ta ansvar för sig själva i trafiken. Vid 
skolskjutsning förväntas dock att barn redan som 5-åringar ska klara av att lösa de 
problem som uppstår i samband med till exempel bussresor med allmänna 
kommunikationer.

Kommunen är skyldig att ordna kostnadsfri skolskjuts för vissa barn i grund-
skolan (kraven specificeras i avsnitt 3.2). Kommunen har emellertid inte 
skyldighet att ordna resor för barn till och från skolbarnsomsorg, exempelvis 
”fritids” efter skolan.  

Två av tre 6–9-åringar deltar i skolbarnsomsorg. I åldersgruppen 10–12 år är 
det endast 13 procent som deltar i skolbarnsomsorg antingen i fritidshem, 
familjedaghem eller i öppen verksamhet. Andelen kommuner som erbjuder öppen 
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verksamhet har minskat under de senaste åren (”Barnomsorg och skola”, 
Skolverket, 2000).

En stor del av 10–12-åringarna (som alltså inte är trafikmogna ännu) står med 
andra ord utanför skolbarnsomsorgen. De åker därför skolskjuts i högre grad än de 
barn vars föräldrar ombesörjer hämtning/lämning med egen bil. Samtidigt har 
deras föräldrar inte längre laglig rätt till nedsatt arbetstid för att kunna se efter sina 
barn. Det innebär i praktiken att det är svårt för föräldrarna att finnas på plats när 
barnen ska till och från skolskjutsen. 

Frågan är om de krav som ställs på skolskjutsningen och dess utförare är 
enhetliga inom riket eller om de varierar mellan olika kommuner. Därför är det 
viktigt att ta reda på vilka krav som ställs i dagsläget för att senare kunna avgöra 
vilka krav det är realistiskt att ställa i framtiden. Kraven avser flera aspekter t.ex. 
fordon, förare, teknisk utrustning, upphandling, utbildning och uppföljning av att 
avtalen efterföljs. En annan intressant fråga är hur olyckor och incidenter 
rapporteras samt vad som kan göras för att denna rapportering ska bli bättre.  

1.5 Syfte 
Hur stora är möjligheterna att göra skolskjutsarna säkrare? Syftet med det här 
projektet har varit att kartlägga den svenska skolskjutsverksamheten, t.ex. genom 
att belysa vilka trafiksäkerhetskrav som i nuläget ställs vid upphandling av 
samhällsbetald skolskjuts. Målet är att belysa olika trafiksäkerhetskrav samt 
komma med förslag till fortsatt forskning och förbättringar så att samhällets totala 
kostnader för dessa resor på sikt kan minimeras. 

1.6 Metod 
Skolskjutsning är ett brett område med många olika inblandade aktörer. För att 
belysa skolskjutsningen ur olika vinklar har, inom ramen för huvudprojektet, flera 
delstudier utförts. Dessa har publicerats separat. Det handlar om såväl litteratur-
studier och fältobservationer som diskussioner i fokusgrupper och utskickade 
enkäter.

Litteraturstudier och fältobservationer har utförts för att ta reda på vad som 
hittills gjorts inom området skolskjutsning samt för att skapa en uppfattning om 
nuläget. Här ingår också internationella utblickar. VTI meddelande 885 (Sörensen 
et al, 2000). 

En sammanställning över olika tekniska lösningar för att öka barnens 
säkerhet har gjorts. Även den här innehåller internationella utblickar. VTI-notat 
78-2001 (Matstoms, 2001).

Diskussioner i fokusgrupper med representanter för kommunansvariga, 
skolföreträdare, entreprenörer, skolskjutsförare, föräldrar och barn har samlat upp 
olika aktörers och intressenters åsikter och synpunkter inom skolskjutsområdet. 
VTI meddelande 903 (Anund et al, 2000).  

En enkät har skickats till samtliga 289 kommuner i Sverige för att 
undersöka deras inställning till kriterierna för rätt till skolskjuts, upphandlings-
krav, trafiksäkerhetsansvar, rapportering av olyckor/incidenter samt information 
och utbildning. VTI notat 13-2001 (Wretling et al, 2001). 

En enkät har skickats till ett urval skolskjutsbarn och deras föräldrar och 
en annan till förare av skolskjuts. Frågorna i dessa enkäter har handlat om hur 
det rent praktiskt fungerar med skolskjutsning, både vad gäller upplevd säkerhet, 
möjligheter att påverka, rapportering av olyckor/incidenter samt information och 
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utbildning. VTI notat 14-2001 (Sörensen et al, 2001) och VTI notat 74-2001 
(Anund et al, 2001). 

1.7 Definitioner och avgränsningar 
Definitioner
I rapporten används i första hand vedertagna beteckningar. Dock framkom och 
användes, främst i fokusgruppsdiskussionerna, vissa ordval som inte är 
vedertagna men är gängse förekommande i det vardagliga språket. För säkerhets 
skull förtydligar vi därför vissa uttryck: 

Skolskjutsning 
Med skolskjutsning menar vi alla typer av fria resor för elever till eller från 
skolan. Det kan innebära såväl upphandlad skolskjutsning som fria resor med 
vanlig linjetrafik. Skolskjutsning sker inte enbart med bussar, utan även andra 
fordon används. 

Buss
En buss är ett fordon som är avsett för minst nio passagerare plus förare, det vill 
säga minst tio personer. 

Stor buss 
Vi har valt att dra gränsen mellan ”stor buss” och ”liten buss” vid 22 passagerare. 
En ”stor buss” tar alltså 22 passagerare eller fler. 

Minibuss 
Det finns egentligen ingenting som officiellt heter minibuss, men det är ett uttryck 
som ofta används i det dagliga språket. En ”minibuss” är ett personbilsregistrerat 
fordon, kan alltså köras på vanligt B-körkort, och har sittplatser för upp till nio 
personer inklusive föraren. 

Bilkudde 
Den korrekta beteckningen är bälteskudde. Bälteskudden används i kombination 
med bilbälte för att dra ner höftdelen av bältet mot barnets lår, så att bältet inte 
skär in i magen. En bältesstol är en bälteskudde som dessutom är utrustad med 
ryggstöd/nackstöd. 

Oskyddande trafikanter 
Med oskyddade trafikanter menas exempelvis fotgängare, rullskridskoåkare, 
mopedister och cyklister. 

Svårt skadad och lindrigt skadad person 
En svårt skadad person är enligt den definition1 som tillämpas i Sverige, någon 
som erhållit brott, krosskada, sönderslitning, hjärnskakning eller inre skada. 

Dessutom räknas som svår personskada annan skada som förväntas medföra 
intagning på sjukhus.  

Övrig personskada betecknas som lindrig.

1 definitionen ansluter till den som tillämpas inom Förenta Nationernas ekonomiska kommission 
för Europa, ECE. 
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Dödad person 
Såsom dödad vid vägtrafikolycka räknas person som avlidit inom 30 dagar till 
följd av olyckan. Även denna definition överensstämmer med ECE. 

Förskoleklass
Förskoleklass är en frivillig skolform inom det offentliga skolväsendet. Sedan den 
1 januari 1998 är kommunerna skyldiga att erbjuda barn plats i förskoleklass från 
och med höstterminen det år då barnet fyller sex år till dess barnet ska börja 
fullgöra sin skolplikt. De flesta sexåringar i Sverige är inskrivna i förskoleklass 
(Skolverkets hemsida 2001: Faktablad förskoleklass). 

Skolbarnsomsorg
Skolbarnsomsorg erbjuds barn som går i förskoleklass eller grundskola till och 
med tolv års ålder. Den kan bedrivas i form av fritidshem, familjedaghem och 
öppen fritidsverksamhet. Plats på fritidshem erbjuds vanligen endast till och med 
årskurs 3. 

Avgränsningar 
Rapporten behandlar skolskjutsning från förskoleklass (årskurs 0 eller F) till och 
med högstadiet (årskurs 9). Således har inte skolskjutsning för gymnasieelever 
beaktats. Inte heller skolskjutsning inom särskolan har studerats. Vi har i första 
hand studerat skolskjutsning som bedrivs med vägtrafikfordon (dvs. inte 
spårtrafik, båttrafik m.m.).  

Inom vissa delstudier som ingår i rapporten finns andra avgränsningar, t.ex. 
omfattar urvalet av förare i enkätundersökningen inte förare som kör linjetrafik. 
Barn som inte har rätt till skolskjuts har här inte kunnat komma till tals. Det 
samma gäller deras föräldrar. På motsvarande sätt kan sägas att varken 
entreprenörer som slagits ut vid upphandlingen eller deras förare har fått 
möjlighet att göra sin röst hörd. 

De avgränsningar som gjorts och som inte gäller hela studien, anges i 
anslutning till aktuell delstudie. 
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2 Litteraturstudie och fältobservationer 
Litteraturgenomgången, VTI meddelande 885 (Sörensen et al, 2000) gjordes med 
syfte att kartlägga den litteratur från 1990-talet som behandlar skolskjutsning och 
upphandling av skolskjuts med tyngdpunkt på trafiksäkerhetsaspekter. Uttag ur 
Vägverkets olycksdatabas visade på svårigheter att följa upp olycksutvecklingen 
när det gäller skolskjutsar. 

Studiebesök där man följde med på några ordinarie skolskjutsturer gav praktisk 
erfarenhet från fältet. På så vis kunde olika trafiksäkerhetsproblem i samband med 
skolskjutsverksamheten identifieras.  

2.1 Några fakta om skolskjutsning 
Enligt uppgifter hämtade från Vägverkets hemsida (2002-02-27) var totalkost-
naden för grundskolans verksamhet 50 miljarder kronor under 1997. Total-
kostnaden för skolskjutsverksamheten för alla barn var 2,54 miljarder. Kostnaden 
för skolskjuts i grundskolan var 2,9 procent av den totala budgeten eller  
1,5 miljarder. Värt att notera är att 5,3 procent av eleverna inskrivna i grundskolan 
1998/99 var sex år eller yngre. 

Enligt Skolskjutshandboken hade ca 440 000 svenska elever rätt till skolskjuts i 
början på 90-talet. Fördelningen varierade beroende på om eleven gick i grund- 
eller gymnasieskola samt efter kommunens storlek, vilket framgår av figur 1. 
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Figur 1 Andel barn i grundskola och gymnasium som har rätt till skolskjuts, 
uppdelat efter kommunstorlek (källa: Rusk et al, 1994). 

Beroende på kommunens storlek hade mellan 20 och 40 procent av grundskole-
barnen rätt till skolskjuts. För gymnasieeleverna var andelen högre. En stor del av 
skolskjutsningen var upphandlad, det vill säga att den utförs av för ändamålet 
inhyrda entreprenörer, men en viss del skedde med den ordinarie linjetrafiken.  

I fortsättningen av den här rapporten behandlas endast skolskjutsning för barn 
till och med högstadiet. 
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Hur många barn som skadas i samband med skolskjutsning är oklart, eftersom 
det inte går att avgöra med hjälp av den tillgängliga svenska statistiken, 
Vägverkets olycksdatabas. Där definieras inte skolskjutsar som en särskild 
fordons- eller olyckstyp, men det är exempelvis möjligt att få besked om hur 
många som skadats/dödats som busspassagerare eller i olyckor där buss varit 
inblandad.

2.2 Skadade och dödade i bussolyckor av olika slag 
Vid uttag ur den nationella trafikolycksdatabasen (VITS, 2000) finns inga 
möjligheter att särskilja skolskjutsolyckor. Eftersom många skolskjutsresor sker 
med buss kan det ändå vara av intresse att studera hur många barn respektive 
vuxna som dödats eller skadats i olyckor där buss varit inblandad. Statistik från 
sexårsperioden 1994–1999 redovisas i figur 2. 

Figur 2 Antal personer som skadats eller dödats i Sverige i bussrelaterade 
olyckor 1994–1999 (källa: VITS, 2000). 

Av figuren framgår att under åren 1994–1999 har sammanlagt cirka 4 600 
personer skadats eller dödats vid olika typer av olyckor där buss varit inblandad. 
Av dessa var 644 barn yngre än 16 år. Det innebär att i genomsnitt skadades och 
dödades över 100 barn i olika bussrelaterade olyckor varje år. Figur 3 visar hur de 
fördelade sig på olika trafikantgrupper. 
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Figur 3 Barn som skadats eller dödats i bussrelaterade olyckor under perioden 
1994–1999, fördelat på typ av trafikantgrupp (källa: VITS, 2000).  

Figuren visar att av de barn som skadades och dödades i sådana olyckor var 
närmare hälften oskyddade trafikanter2, det vill säga de vistades utanför bussen 
när de skadades. Ytterligare 17 procent satt i annat fordon medan ca 36 procent 
befann sig i bussen. Statistiken visar att bland skadade/dödade vuxna i buss-
relaterade olyckor var däremot endast ca 20 procent oskyddade trafikanter.  

2.3 Bristfällig statistik 
Till de mer riskfyllda delarna av skolskjutsresan hör av- och påstigningen. Även 
här är olycksstatistiken bristfällig. Trots att det i statistiken var möjligt att notera 
om olyckan skett i samband med av- eller påstigning av buss, visade det sig att 
detta i praktiken sällan gjordes.  

Tar man bort de lindrigt skadade ur den svenska statistiken kvarstår ca 30 barn 
som skadas svårt eller dör i bussolyckor varje år. Frågan är hur många av dessa 
som är skolskjutsbarn.

2.4 Vem kan få skolskjuts? 
När det gäller svensk skolskjutsning regleras den av skollagen och skolskjuts-
förordningen, vilka just nu håller på att revideras. Där sägs bl.a. följande: 

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

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

2 Som oskyddade trafikanter räknas t.ex. fotgängare, cyklister och mopedister. 

Barn i buss
36%

Barn som gående, 
cyklist eller mopedist

47%

Barn i annat fordon
17%
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När skolskjutsen är anordnad särskilt för ändamålet – det vill säga upphandlad – 
gör skolskjutsförordningen en snävare definition av skolskjutsning än skollagen. 
Skolskjuts begränsas till ”sådan befordran som ordnas särskilt för ändamålet”. Det 
betyder att skolskjutsförordningen inte berör resor med ordinarie linjetrafik. 

Villkoren för att få skolskjuts varierar mellan olika kommuner. Ofta är det 
avståndet till skolan som fäller avgörandet. Avståndsgränserna för yngre barn 
brukar vara kortare än för äldre. Vanlig gräns för de yngsta barnen är 2–3 km och 
för de äldre barnen 4–5 km (Rusk et al, 1994). Den som har en trafikfarlig skolväg 
kan få rätt till skolskjuts även för kortare avstånd. Det samma gäller den som 
framför andra särskilda omständigheter, t.ex. funktionsnedsättning. 

2.5 Vem har ansvaret för barnet? 
I grunden har föräldrar alltid ansvaret för sina barn.  

Reglerna i skolskjutsförordningen gör för det mesta klart vem som har ansvar 
för de olika delarna av skolskjutsningen – kommunen, skolan eller entreprenören.  

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

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

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

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

Det är mer oklart vem som har ansvaret från hemmet till påstigning samt från 
avstigning till hemmet. Är det till exempel kommunen/skolan, väghållaren eller 
föräldrarna? Eller handlar det om ett delat ansvar?  

Det finns barn som kliver på och av skolskjutsen vid livligt trafikerade vägar, 
vägar med hög tillåten hastighet eller på andra sätt otillfredsställande säkerhet. 
Det är inte alla föräldrar som har möjlighet att i dessa situationer hämta/lämna 
barnen. Vi har inte funnit något i lagtexterna som tydligt reglerar ansvaret. 

Det finns överhuvudtaget inte mycket svensk litteratur som inriktar sig på 
skolskjutsning förutom de utförliga handböcker som tagits fram av Svenska 
kommunförbundet samt en litteratur- och fältstudie av Berit Nilsson (1992A).  

I en del policydokument för kommuners trafiksäkerhetsarbete berörs den 
upphandlade skolskjutsningen i viss mån. Även Vägverket och på sin tid TSV 
(Trafiksäkerhetsverket) har gett ut broschyrer som handlar om regler kring 
skolskjutsning. De riktar sig både till föräldrar med råd kring barnens väg till 
skolan samt till ansvariga med råd om hur hållplatserna ska utformas. 
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2.6 Förarens roll 
Inte någonstans i Svensk Lagsamling kan vi finna krav på att en bussförare 
behöver ha speciell utbildning för att köra skolskjuts utöver sitt körkort och 
eventuellt yrkesförarbevis. För att få köra skolskjuts krävs att man har ett giltigt 
körkort för det fordon man kör. Det är däremot inte ett absolut krav att ha 
yrkesförarbevis. 

Behörigheter för tung lastbil (C), tung lastbil med tungt släp (CE), buss (D) och 
buss med tungt släp (DE) gäller bara tills man fyllt 45 år. Därefter kan man 
ansöka om förlängning. Till denna ansökan måste ett läkarintyg bifogas som visar 
att man uppfyller de medicinska kraven för dessa behörigheter (Vägverkets 
hemsida, www.vv.se, december 2001).  

Vid fältobservationer har det vid flera tillfällen visat sig att föraren har haft 
bristfälliga kunskaper kring barns säkerhet i fordon. 

2.7 Mycket hög säkerhet i USA 
Skolskjutssäkerheten i USA är mycket hög tack vare omfattande forsknings-
arbeten och ett stort engagemang hos såväl föräldrar som beslutsfattare. Av de  
23 miljoner skolbarn som varje dag åker skolskjuts omkommer endast 11 elever 
om året som passagerare i skolskjuts. Ytterligare 26 elever omkommer som 
fotgängare i direkt anslutning till skolskjuts (School Bus Safety Passage for 
America´s Children, 1998). Antalet dödade är anmärkningsvärt lågt i relation till 
exponeringen, och i relation till antalet dödade i andra typer av fordon blir 
siffrorna än mer anmärkningsvärda. 

Liksom i Sverige varierar villkoren för rätt till skolskjuts. I en del stater har alla 
rätt till skolskjuts. I andra stater ska eleverna ha 1 mile (ca 1,6 km) till skolan för 
att ha rätt till skolskjuts. Man gör även bedömning av trafikfarlig väg och 
dessutom av tryggheten för barnen och deras familjer. Man tar med andra ord 
hänsyn både till ”safety” och ”security”. ”Safety” kan ungefärligen översättas med 
”säkerhet”, exempelvis trafiksäkerhet. ”Security” är också en form av ”säkerhet” 
men med dragning åt ”trygghet”, till exempel skydd mot rån och överfall. 

Skolskjutsförarens roll är central (Baltes, 1996) i USA. För att få köra 
skolskjuts krävs ett speciellt körkortstillstånd som är kombinerat med höga krav 
och särskild utbildning. De har till och med rätt att agera vid vissa lagöver-
trädelser (School Bus Safety Passage for America’s Children, 1998). Det satsas 
mycket på att förbättra säkerheten i på- och avstigningszonerna samt att utbilda 
eleverna i vad som är säkert fotgängarbeteende eftersom de moment som anses 
farligast i samband med skolskjutsresan är väntan på skolbussen samt på- och 
avstigning.  

2.8 På-/avstigning farligast? 
Att döma av de amerikanska studierna är på-/avstigning ett av de farligaste 
momenten vid skolskjutsning. Enligt svenska skolskjutsningsförordningen är det 
kommunens styrelse för skolväsendet som ansvarar för att barnen undervisas om 
vad de ska iaktta för att undvika olyckor i samband med skolskjutsning. De ska 
också verka för att särskilt anordnade hållplatser utformas så att olyckor i 
möjligaste mån undviks.  
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2.9 Bälteskrav eller inte 
Höftbältets vara eller inte vara är en omtvistad fråga. I en artikel skriven av 
Baltes, 1995, ges skäl för och emot installation av bälten i stora skolbussar. Syftet 
med artikeln var att ge ansvariga i Florida ett beslutsunderlag. Slutsatsen som 
författaren drog var att rekommendera myndigheterna att inte installera höftbälten 
i stora skolbussar förrän relevanta krocktester visat nyttan med sådana bälten i 
bussar.

I den svenska förordningen (1970:340) om skolskjutsning 6§ sägs följande om 
bälten:

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

Av ovanstående följer att även föraren ska använda bälte. Kommunerna kan i sina 
upphandlingar kräva att de fordon som används ska ha bälten på samtliga platser. 



24 VTI rapport 480 

3 Fordonsaspekter 
3.1 Var sker olyckorna? 
Fordonets exteriör påverkar säkerheten på flera sätt. Dels ska övriga trafikanter 
uppmärksammas på att skolbarn finns i fordonets närhet dels ska fordonet i sig 
vara konstruerat så att det förhindrar eller i möjligaste mån reducerar skadeföljden 
vid en eventuell olycka. Särskilt det senare är av stor betydelse. Utländska 
undersökningar har visat att skador och dödsfall i samband med bussåkande i stor 
utsträckning sker vid på- och avstigning (ECBOS, 2001; Kirk, Grant & Bird, 
2001; Reilly, 1995). Detta illustreras i figur 4. 

Påstigande
11%

Avstigande
43%

Stående 
passagerare

28%

Sittande 
passagerare

18%

Figur 4  Skadade och dödade i samband med bussresande relaterat till var man 
befann sig (Kirk et al, 2001). Observera att figuren baseras på engelska data för 
bussresenärer i alla åldrar. 

Figuren visar att mer än hälften (ca 54 %) av dem som skadats eller dödats i 
Storbritannien i samband med bussåkande har befunnit sig utanför bussen. 

Ett par studier från andra länder, avseende risker för barn, visar att även barn 
som reser med skolbuss utsätts för större risker när de befinner sig utanför bussen 
än inuti (Cass, Ross & Lam, 1996; Towle, 1990).  

I USA skadas cirka 19 000 personer årligen i skolbussrelaterade olyckor. 
Hälften (50 %) av dem är passagerare i skolbussen, 10 procent är skolbussförare, 
5 procent är fotgängare och 35 procent är andra typer av trafikanter (NHTSA & 
Washington, 1999). Det visar sig vid närmare analys att 85 procent av de 
fotgängare som skadas av skolbuss är skolbarn. Av dessa har 35 procent blivit 
påkörda av den egna skolbussen (TRB, 1989). 

De skador som skolbarn utanför bussen ådrar sig vid olyckor är betydligt mer 
allvarliga än de som de får inne i bussen (Bladikas, Kabir & Iqbal, 1992). Räknar 
man dödsfall i samband med skolbussolyckor i USA så är endast 8 procent av 
dem som drabbas passagerare i bussen, medan 25 procent är oskyddade 
trafikanter. Cirka 2 procent är skolbussförare och 65 procent är passagerare i 
andra fordon (NHTSA & Washington, 1999).

Det är oftast de yngre barnen som drabbas värst vid skolskjutsolyckor i USA. 
Mer än hälften av de barn som dödas vid olyckor med skolbuss är mellan 5 och 7 
år gamla (NHTSA & Washington, 1999).  
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3.2 Skolskjutsens utmärkning och utseende 
Det är uppenbarligen förknippat med stor fara att vistas i skolbussens närhet. 
Däremot är risken att skadas eller dödas vid en olycka om man sitter i en skolbuss 
betydligt mindre (ECBOS, 2001). Dock inte så liten att man kan bortse från den. 

I Sverige har man tagit fasta på problematiken kring skolskjutsars yttre. Enligt 
”Förordning om skolskjutsning SFS 1970:340” skall ett fordon som används för 
skolskjutsning vara försett med en skylt eller liknande som visar fordonets 
användning. Skolskjutsskylten beskrivs i ”Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om 
anordningar för utmärkning av skolskjuts TSVFS 1988:43”. I korthet ska skylten 
vara försedd med blinklyktor och minst ha yttermåtten 400 x 400 mm (se figur 5). 
En dubbelsidig genomlyst skylt får placeras väl synligt på fordonets tak. Denna 
placering är lämplig för exempelvis taxi.  

Enkelsidiga skyltar placeras fram- och baktill på 
fordonet (lämpligt för lite större fordon). Blink-
lyktorna skall tändas ca 100 m före och släckas ca 
100 m efter hållplats. När fordonet används för annat 
ändamål än skolskjutsning skall skylten vara 
borttagen, övertäckt eller vänd. Skylten får dock vara 
kvar när fordonet transporteras till, eller från, ett 
skolskjutsuppdrag. 

Enligt ”Trafiksäkerhetsverkets föreskrifter om 
skolskjutsning TSVFS 1988:17” bör skylten användas 
även vid persontransport som inte är skolskjutsning 
om flertalet av passagerarna utgörs av skolelever. I 
sådana fall får skylten vara kvar även om samtliga 
skolelever stigit av bussen. 

Andra trafikanter som närmar sig en skolskjuts ska 
enligt ”Vägtrafikkungörelse 1972:603 §61” hålla en, med hänsyn till omständig-
heterna, tillräckligt låg hastighet när fordonet närmar sig spårvagn, buss eller 
skolskjuts som stannat för passagerarnas på- eller avstigning. 

De amerikanska skolskjutsarnas utmärkning regleras i FMVSS No.131. Ett 
grundkrav för en amerikansk skolbuss är att den är gul med svarta ränder. Alltså 
är det uppenbart för omgivande trafikanter att det är en skolbuss, oavsett från 
vilket håll man ser den. Framtill och baktill skall texten ”SCHOOL BUS” finnas. 
Texten skall täckas över om bussen används för annat ändamål än transport av 
skolbarn. Därutöver är skolskjutsarna försedda med följande:  

Mekanisk stoppskylt 
De amerikanska skolbussarna fäller ut en stoppskylt på bussens vänstra sida när 
de stannar vid hållplatsen. Denna stoppskylt innebär att ingen får passera bussen, 
oavsett körriktning.  

Orangefärgat varningsljus 
Mellan 50 och 100 m före hållplatsen tänder chauffören de orangeblinkande 
lamporna på bussen som talar om att bussen kommer att stanna. 

Röda stoppljus 
När bussen stannar tänds de röda lamporna för att, tillsammans med stoppskylten, 
tala om för övriga trafiken att det är förbjudet att passera bussen. 

Figur 5 Exempel på svensk 
skolskjutsskylt
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Kontrollarm för passagerarpassage 
En kontrollarm fälls ut framför bussen på 
dess högra sida så att barnen inte ska kunna 
passera framför bussen utan att föraren ser 
dem, se figur 6. Det finns en ”död vinkel” tätt 
inpå bussens framkant. Kontrollarmen är till 
för att förhindra olyckor där föraren inte 
uppfattat att ett barn är på väg att passera 
precis framför bussen.  

Utvändiga övervakningssystem 
Ett stort problem för föraren av skolskjutsar är att han/hon inte kan överblicka det 
närmaste området runt bussen helt och hållet. Det innebär att det framförallt 
bakom, men även på sidan av bussen samt närmast framför finns fält som föraren 
inte kan överblicka. Dessa områden kan betraktas som kritiska zoner med tanke 
på bussresenärers och fotgängares säkerhet. Övervakningssystem, vilka bygger på 
ett slags ”radar”, har testats för att bedöma om föraren därmed bättre kan 
överblicka den kritiska zonen runt bussen (Johnston, Mazzae & Riley, 1996). 
Systemet känner av om det finns rörliga objekt (t.ex. barn) inom de kritiska 
zonerna och varnar föraren. Man fann i en experimentell studie att införandet av 
sådana system verkar lovande för att höja trafiksäkerheten (Johnston et al, 1996). 

3.3 Bälten i skolskjutsar? 
För att kunna bedöma nyttan av att införa bälteskrav i bussar som nyttjas till 
skolskjuts måste man bedöma åtgärden utifrån ett kostnadseffektivitets-
perspektiv, dvs. vad kan man uppnå och till vilken kostnad. Då svensk statistik 
inte är tillräcklig för att göra denna bedömning är vi hänvisade till utländska 
källor. Man har på olika sätt undersökt olyckor som drabbat skolbusspassagerare 
samt försökt relatera dem till på vad sätt tvåpunkts- eller trepunktsbälten skulle 
kunna reducera skadeinverkan av dem. 

Om man först ser till vilken typ av olyckor som passagerare i skolbussar utsätts 
för kan man konstatera att nästan varannan polisrapporterad dödsolycka med 
skolbussar inblandade är en så kallad ”roll-over”-olycka, där bussen av en eller 
annan anledning tippar över på sidan eller på taket (Bladikas et al, 1992; Botto & 
Got, 1996). Det är just i denna typ av olyckor som bälten har störst funktion i 
bussar. Bältet förhindrar att barnet kastas ut ur sätet eller i värsta fall ut ur bussen.  

Om man relaterar skadeutfallet för olika olyckstyper för amerikanska 
skolbussar så utgör ”roll-over”-olyckor endast en fjärdedel av olyckorna. För att 
skydda mot övriga typer av olyckor har man i USA en standard som bygger på ett 
säkerhetskoncept som heter ”compartmentalization” och beskrivs i FMVSS 222 
(FMVSS, 1976) . 

Idén är att passageraren sitter på sin plats och fångas upp av sätet framför vid 
en olycka. Sätet framför befinner sig som längst på 60 cm avstånd från en 
referenspunkt hos den sittande placerad ungefär där benet fäster mot bålen. 
Ryggstödet är åtminstone 50 cm högt mätt från samma referenspunkt. Ryggstödet 
framför är polstrat även på den sida som är vänd mot bakomvarande passagerare 
(CUTR, 1993). Passageraren är så att säga instängd i sitt fack – compartment.
Detta är samma grundprincip som används i de bussar vi har i Sverige. Sätena i de 

Figur 6 Exempel på amerikansk skolbuss 
med utfälld kontrollarm.  
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amerikanska skolbussarna är dock, till skillnad från de svenska, utformade för 
barn och krocktestade med barndockor. Principen återfinnes även i ECE R 80.  

I taxi, inklusive ”minibussar”, ska barnen i Sverige använda bälte och mindre 
barn även bälteskudde. I avvaktan på att Sverige inför EU-reglerna om bälten i 
nya bussar och att bältesförsedda bussar börjar bli vanliga måste man ta ställning 
till om det ska krävas bälten eller inte i bussar som används för skolskjutsning. 

Det är viktigt att berörda i Sverige tar del av den amerikanska diskussionen om 
bältets vara eller icke vara och överför den till svenska förhållanden. De bussar 
som används till skolskjutsning i Sverige har inte amerikanska skolbussäten och 
vi kan därför inte rakt av överföra de positiva erfarenheterna av 
”compartmentalization” till svenska förhållanden.  

Flera studier, bl.a. Raseneck 1996 och Appel 1996, som gäller ”vanliga” bussar 
med vuxna passagerare har visat att bälten ökar säkerheten i händelse av en 
olycka. Andra studier (Baltes, 1995; Bladikas et al, 1992; CUTR, 1993) har visat 
att nyttan av tvåpunktsbälten (höftbälten) är mera tveksam. Argumenten emot 
införandet av obligatorisk bältesanvändning i skolbussar i t.ex. USA har varit: 

Att det inte skyddar nämnvärt vid andra olyckor än vid ”roll-over”-olyckor. 
Det kan till och med vara så att ett höftbälte förvärrar utfallet i händelse av en 
frontalkrock, vilket illustreras i figur 7. 

Figur 7 Den övre bilden (här kallad Fig. 13) visar vad som händer vid en 
kollision där krockvåldet kommer framifrån, i händelse av att man sitter bältad 
med höftbält. Den nedre sekvensen (här kallad Fig. 14) visar vad som händer 
utan bälte. Bilderna är hämtade från Appel et al, (1996). 
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För att bältet ska skydda så måste det naturligtvis användas. Bältesanvändningen 
är chaufförens ansvar i skolbuss. Visserligen går det säkert med pedagogiska 
insatser att öka nyttjandegraden (Schwartz, 1995), men det är inte troligt att den 
kommer att nå upp till samma nivåer som för bältesanvändningen i bil. Möjligen 
om man har vuxna assistenter som reser med skolbussen. Man får dock med andra 
ord räkna med att vissa barn inte kommer att vara fastspända medan andra är det, 
vilket komplicerar utfallet i händelse av en frontalkollision. Detta illustreras i 
figur 8. 

Figur 8 Visar ett krocktest där dockan i främsta raden (dvs. till vänster) sitter 
fastspänd med ett trepunktsbälte, dockan bakom inte alls, samt dockan längst bak 
med ett höftbälte. Bilden är hämtad från Keckman (1996). 

För barn med funktionshinder (vilka utgör ungefär 7–10 % av de barn i Sverige 
som är berättigade till skolskjuts) kompliceras ett eventuellt införande av 
obligatorisk bältesanvändning ytterligare. Tidigare forskning har visat att bältes- 
och säkerhetsanordningsanvändningen i skolskjuts är låg, speciellt för de barn 
som reser sittandes i sina rullstolar eller andra hjälpmedel (Falkmer, 1999; 
Falkmer & Fasth, 1999). Dessutom förekommer det att man använder skydds-
utrustning på ett felaktigt och farligt sätt (Falkmer, Anund, Sörensen, Falkmer & 
Gerland, 2001). En stor del av dessa problem går dock att lösa med hjälp av 
utbildning och informationsinsatser. 

Att montera in tvåpunktsbälten är inte helt enkelt. Det ställer krav på golvet 
och passagerarstolarnas beskaffenhet. Dock är det långt enklare att montera in 
tvåpunktsbälten än trepunktsbälten. Det senare är förknippat med mycket större 
kostnader och kan knappast göras i efterhand till rimliga kostnader.  

Används höftbälten måste baksidan på ryggstödet skyddas med hänsyn till 
huvudislag. Om vi överför detta till barn skulle i så fall detta skydd behöva dras 
ner ytterligare över ryggstödet. Alternativet trepunktsbälten är dyrare. Detta beror 
på att ryggstödet med det inbyggda bältet måste kunna ta upp kraften både från en 
bältad som sitter i sätet och en eventuellt obältad som kommer bakifrån. Det finns 
billigare säten med trepunktsbälten men då förutsätts samtliga passagerare 
använda bälten. 

Vid nyinstallation kostar ett höftbälte i en buss ca 300 kronor extra medan ett 
säte med trepunktsbälte kostar ytterligare 1 500 kronor.  

Baltes (1999) har försökt att göra en beräkning av kostnadseffektiviteten av tre 
olika åtgärder för att höja säkerheten för skolbarnen inne i bussen under färd. De 
tre åtgärderna var: 



VTI rapport 480 29 

• införande av höftbälte på samliga platser i bussen3

• införande av högre ryggstöd vilket ökar effektiviteten av ”compartment” 
konceptet 

• införande av ytterligare en vuxen person i bussen i syfte att öka ordningen 
och övervaka barnen. 

Baltes fann att kostnaden för att rädda ett skolbarns liv genom att införa högre 
ryggstöd (2) var i stort sett 20 gånger lägre än genom införandet av bälten (1). 
Åtgärd nummer 3, dvs. att ha ytterligare vuxna i bussen, var mellan 35–100 
gånger så kostsamt enligt samma beräkningsgrund. I dessa beräkningar ingick 
dock inte skolbarn som väntade på bussen, stod eller gick i bussen, eller klev av 
bussen, vilket ju utgör den dominerande skadebilden (se figur 4).   

Sammanfattningsvis kan det konstateras att det ur ett kostnadseffektivitets-
perspektiv inte är alldeles givet att införandet av bälten är den bästa åtgärden.  

3.4 Fordonens däck och bromsar 
Ett ökat användande av vinterdäck på personbil vintertid minskar olycksrisken. En 
beräkning av effekten på polisrapporterade olyckor med svårt skadade och döda 
visar att dessa har minskat med 11–14 procent när lagen om vinterdäck på 
personbil infördes (”Vinterdäcklagen gav gynnsam effekt på personskade-
olyckorna”, 2001). Den nya lagen har ökat användandet av vinterdäck, dubbade 
såväl som odubbade. 

Det är svårare att avgöra vilken effekt vinterdäck på tunga fordon har för 
olycksrisken (Öberg, Nordström, Wallman, Wiklund & Wretling, 2000). (Öberg 
et al, 2001). Jämförande studier av väggrepp har dock visat att vinterdäck ger 
bättre väggrepp än sommardäck på is men fortfarande betydligt sämre än för 
personbil med bra dubbdäck. Vid körning med olika däckkombinationer på lastbil 
med släp gav dubbdäck på alla hjulen klart bättre bromsförmåga än odubbade 
vinterdäck som i sin tur är något bättre än halvslitna sommardäck. Vid väjning var 
skillnaden inte lika stor mellan de olika däcken. För att komma i närheten av 
personbilsprestanda måste man tillåta flera dubbar med större dubbutstick och 
dubbkraft samt för hållbarhet sannolikt större vikt. Tyvärr ger detta mera 
vägslitage men borde kunna accepteras för utryckningsfordon och de skolbussar 
som måste färdas på vägar med bristfällig vinterväghållning. 

Vinterdäck till en buss kostar ca 20 000 kronor utan dubb och 25 000 kronor 
med dubb.

Fordon som används i skolskjutsning skall genomgå regelbundna kontroller, 
till exempel av däck och bromsar. Bilprovningens program ”Kontrollerade 
bromsar” syftar till att få de tunga fordonen att prova bromsarna en extra gång per 
år (utöver den ordinarie kontrollbesiktningen). Kontrollerade fordon får klistra på 
dekalen, se figur 9.  

3 Man har även inkluderat trepunkts- och fyrpunktsbälten i denna beräkning, men eftersom man 
hittills inte empiriskt kunnat bevisa att dessa typer av bälten har en signifikant högre 
skadereduktionspotential, dvs. att de helt säkert kan minska antalet skadade och dödade vid 
skolbussolyckor, så har dessa typer av bälten inkluderats under punkt 1. Dock har man i kalkylen 
räknat med att tre- och fyrpunktsbälten är dubbelt respektive mer än dubbelt så effektiva som 
höftbälte. 
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Figur 9 Dekal som visar att 
bussen har ”Kontrollerade 
bromsar.

Det kostar 250 kr att ansluta sig till detta 
kontrollprogram. Därefter är kostnaden vid varje 
kontroll 550 kr för en buss med två axlar och 
ytterligare 100 kr för en buss med tre axlar (2001 
års priser).  
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4 Diskussion i fokusgrupper 
Flera gruppdiskussioner genomfördes för att få en inblick i och en förståelse för 
hur olika aktörer resonerar. Samtidigt skapades ett underlag inför konstruktionen 
av de kommande enkäterna, (Anund et al, 2000). Grupperna bestod av represen-
tanter från Östergötland och var sammansatta enligt följande: 
• Kommunansvariga för upphandling av skolskjuts 
• Skolföreträdare 
• Kontrakterade entreprenörer 
• Skolskjutsförare 
• Föräldrar till skolskjutsbarn 
• Skolskjutsbarn

4.1 Hur går en fokusgruppsdiskussion till? 
En fokusgruppsdiskussion kan användas som ett instrument för att få fram 
underlag inför vidare studier. Resultatet är alltså inte utan vidare generaliserbart. 
Själva diskussionen styrs av en moderator, som är relativt passiv men ser till att de 
ämnen och frågor som finns med i en i förväg framtagen intervjuguide tas upp. 
Moderatorn deltar inte själv i diskussionen utan observerar vad som kommer upp 
– och noterar även vad det inte blir diskussion kring. 

4.2 Olika aktörer – olika synpunkter 
Det visade sig att barnen, föräldrarna, förarna, entreprenörerna, skolledarna och 
kommunernas ansvariga för upphandling av skolskjuts, funderade över och 
prioriterade trafiksäkerhetsaspekter vid skolskjutsning på olika sätt.  

Vad de olika aktörerna fokuserade på framgår av tabell 1.  

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

Aktör 

Ämne Kommun Skola Entreprenör Förare Föräldrar Barn 

Kriterier för att få skolskjuts x x x    
Upphandling av skolskjuts x x x x x  
Hållplatsutformning     x  
På-/avstigning x x   x x 
Ordningen ombord  x x x   
Trafiksäkerhetsavvägningar x  x    
Trafikmiljö 
allmänt/medtrafikanter 

x x  x   

Fordonen & fordonens 
utrustning 

x    x  

Förarens roll x x x x x x 
Incident/olycksrapport       
Turlista/tidspress     x  
Utbildning       
Ansvar x x x x x  
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Genom att följa matrisen kolumnvis kan man se vilka ämnen som stod i fokus för 
varje aktör. Exempelvis fokuserade de kommunansvariga på flera ämnen medan 
barn i huvudsak fokuserade på förarens roll.  

Vilka ämnen som stod i fokus vid en eller flera av diskussionerna framgår när 
matrisen läses radvis. Upphandlingen och förarens roll var två ämnen som nästan 
alla aktörer fokuserade på medan utbildning var ett ämne som endast flyktigt 
diskuterades i grupperna och detta först efter det att moderatorn ställt direkta 
frågor. 

Diskussionerna ledde fram till en hel mängd intressanta frågeställningar och 
visar på flera insatsområden som det finns all anledning att gå vidare med.  

Bland annat kan det noteras att de som är närmast berörda, det vill säga förare 
och föräldrar/barn, gav uttryck för att de inte hade det minsta med upphandlings-
arbetet att göra. Flera förare och föräldrar i grupperna upplevde att de varken hade 
möjlighet att påverka de beslut som fattades eller att de synpunkter som de 
framförde togs tillvara. 

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

Företrädare för kommuner och skolledning verkade uppleva föräldrarna som 
ganska besvärliga, medan förare och entreprenörer inte verkade göra det. Detta 
kan bero på att föräldrar oftast kommer i kontakt med skolledning och kommun 
när skolskjutsfrågorna inte fungerar, medan förare och föräldrar har tätare 
kontakter och därmed större förståelse för varandras situationer. 

4.3 Föraren är viktig 
När synpunkter från gruppdiskussionerna sammanställdes visade det sig att 
deltagarna ansåg att en bra skolskjutsförare helst ska uppfylla följande krav: 
• Köra samma turer varje dag 
• Vara svensktalande 
• Vara pedagogisk 
• Ha ansvar för utförandet av skolskjutsningen 
• Välja och påverka trafiksäkra på- och avstigningsplatser 
• Ha god kontakt med skolorna 
• Ha god ordning på barnen i bussen och samtidigt köra trafiksäkert 
• Ha kunskap om var barnen bor 
• Ha kunskap om var barnen ska gå på och av 
• Ha kunskap om när barnen ska gå på och av 
• Köra sakta 

Gruppen med förare efterlyste dessutom tydligare riktlinjer för vad som ingick i 
deras ansvar. Ändå tog de ett stort ansvar för barnen, även i frågor som rent 
formellt inte alltid ingick i deras arbetsuppgifter, till exempel att avgöra vilka 
platser som är lämpliga att stanna på eller att vända skolskjutsen vid. Man kan 
tänka sig att en särskild utbildning för skolskjutsförare skulle underlätta för dem 
att uppfylla och värdera alla de krav som ställs. 
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4.4 Rapportering av olyckor och tillbud 
Ingen som deltog i fokusgruppsdiskussionerna upplevde att det fanns ett 
fungerande system för rapportering av olyckor och tillbud.  

4.5 Kommunernas ansvar och upphandling 
En slutsats som kan dras är att det råder vissa oklarheter beträffande tolkningar av 
skollagen. Enligt skollagen ska kommunen sörja för att skolskjuts ordnas om det 
behövs, med hänsyn till avstånd och trafikförhållanden.  

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

Det måste förtydligas om detta innebär att trafiksäkerhetsbedömningen ska göras 
för ett barn i sällskap med en vuxen eller för ett barn som går ensamt. Under 
diskussionerna framkom att föräldragruppen ansåg att kommunen har ansvaret för 
elevernas säkerhet under hela förflyttningen mellan hem och skola. Represen-
tanter för kommun och skola ansåg däremot att föräldrarna bör ta ansvar för 
förflyttningen mellan hem och på- och avstigningsplats. 

Något som föräldragruppen efterlyste var enhetliga, tydliga och mycket 
synbara skolskjutsfordon, liknande de amerikanska skolbussarna. När skolskjuts-
fordon på detta sätt får ökad status höjs samtidigt övrig trafiks respekt för dessa 
och därmed säkerheten för barnen. 

Åsikterna om nyttan med bälten i skolskjutsfordon för fler än 8 passagerare, 
alltså i fordon större än ”minibussar”, varierade både inom och mellan diskus-
sionsgrupperna. Det ansågs positivt att bältena skyddade vid olycka, men också 
att barnen därmed satt mer stilla i bussarna och inte sprang omkring. Bättre 
ordning bidrar till ökad säkerhet. Det handlar också om att behålla den goda vanan 
att alltid sitta bältad vid färd i ett fordon, enligt föräldrarna. De som var negativa 
ansåg att bälten skulle försvåra utrymningen vid exempelvis brand. 

Flera experter hävdar dock att bälte är att föredra även i en sådan situation. 
Utan bälte ökar risken för skador och om passagerarna får allvarligare skador är 
det troligen ännu svårare att utrymma en brinnande buss. 
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5 Enkät till Sveriges samtliga kommuner 
Det är kommunerna som upphandlar skolskjutsarna och som därför kan bidra med 
värdefull information om verksamheten. En enkät utarbetades utifrån de åsikter 
och slutsatser som framkom vid gruppdiskussionerna mellan kommunansvariga 
för upphandling av skolskjuts i Östergötland. Denna enkät skickades under juni 
2000 till skolskjutsansvariga i samtliga 289 kommuner i Sverige, varav 205 helt 
eller delvis ingått i analysen. De tre storstäderna Stockholm, Göteborg och Malmö 
har inte besvarat enkäten. 

Frågorna behandlade bland annat skolskjutsreglemente, trafiksäkerhetsansvar, 
fordons- och förarkrav, kommunens möjlighet att påverka utformningen av skol-
skjutsverksamheten, rapportering av olyckor, incidenter/tillbud samt information 
och utbildning i trafiksäkerhet. Syftet var att belysa kommunernas syn på 
trafiksäkerheten i samband med skolskjutsning och omfattningen av denna 
(Wretling et al, 2001). 

5.1 Vem har rätt till skolskjuts? 
De allra flesta kommuner har ett skolskjutsreglemente som används för att avgöra 
om en elev har rätt till skolskjuts eller inte. Det vanligaste kriteriet för rätt till 
skolskjuts var avstånd till skolan, men även trafikfarlig väg och medicinska skäl 
kunde avgöra om en elev har rätt till skolskjuts. Endast omkring 65 procent av 
kommunerna använde sig av kriterierna trafikfarlig väg och medicinska skäl trots 
att skollagen 7 § tydligt anger att kommunerna måste ta ”hänsyn till färdvägens 
längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild 
omständighet”. 

De avståndsgränser som kommunerna använder redovisas i tabell 2. 

Tabell 2 Avståndsgräns (medelvärde) gällande rätt till skolskjuts, uppdelat på 
stadium (källa avseende uppgifter från 91/92: Rusk et al, 1994). 
Stadium Gräns 

91/92 
Gräns 
99/00 

Förskoleklass 2,1 km 2,2 km 
Lågstadiet 2,4 km 2,5 km 
Mellanstadiet 3,3 km 3,5 km 
Högstadiet 4,0 km 4,1 km 

Tabellen visar att de genomsnittliga avståndsgränserna är dryga 2 km för de yngre 
barnen medan de är 3,5–4 km för de äldre. Avståndsgränserna verkar ha ökat 
något sedan läsåret 91/92. 

Det finns inget entydigt svar på vem som bedömer om vägen är trafikfarlig, 
utan här svarade kommunerna olika. Det vanligaste var dock att skolstyrelsen, 
kommunen, trafiknämnden, polisen och entreprenörer gjorde bedömningen, 
antingen ensamma eller tillsammans med en eller flera av de övriga. Däremot var 
kommunerna mer samstämmiga när det gällde bedömningen av trafikfarlig väg. 
De flesta svarade att trafikmängden, hastigheten, barnens ålder och vägutform-
ningen hade störst betydelse. 

En jämförelse med kommunförbundets enkät 91/92 visar att det inte längre är 
så vanligt att skolstyrelsen ensam avgör om vägen är trafikfarlig. Andelen har 
sjunkit från 34 till 20 procent. 
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5.2 Hur många åker skolskjuts? 
En skattning visar att drygt 250 000 elever i grundskola och förskoleklass har rätt 
till kostnadsfri skolskjuts, varav ungefär två tredjedelar är upphandlad medan en 
tredjedel sker med linjetrafik. Skattningen är baserad på svar från 165 av Sveriges 
kommuner. Kostnaden för verksamheten kan skattas till ca 1,6 miljarder. Om 
skolskjutsandelen bland gymnasieelever antas vara 50 procent skulle en grov 
skattning för alla stadier hamna någonstans kring 400 000 skolskjutselever.  

I figur 10 nedan visas den skattade fördelningen, då storstadskommuners 
skolskjutsandel antagits vara densamma som genomsnittet i den region som 
respektive storstad tillhör. En uppdelning har gjorts per stadium samt för det totala 
antalet skolskjutsbarn. I skattningen ingår inte gymnasieelever. 
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Figur 10 Antal skolbarn per stadium (F, L, M, H) uppdelade efter vilken typ av 
skolskjuts de har rätt till.  

Av figuren framgår att det finns flest elever på lågstadiet, där också den största 
gruppen elever som åker upphandlad skolskjuts återfinns. Flest skolskjutselever 
finns det på högstadiet. Där reser ungefär hälften av skolskjutseleverna med 
upphandlad skolskjuts. I figur 11 redovisas andelen elever i grundskola och 
förskoleklass, fördelat på rätt till kostnadsfri skolskjuts eller inte och uppdelat 
efter stadium. Blå färg betecknar andel elever med rätt till upphandlad skolskjuts, 
röd färg andelen som har rätt till kostnadsfri resa med linjetrafik och gul färg 
andelen elever som inte har rätt till skolskjuts. 
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Figur 11 Andel barn i grundskola och förskoleklass uppdelad efter stadium (F, L, 
M, H) samt rätt till kostnadsfri skolskjuts eller inte.  

Av figur 11 framgår att den högsta skolskjutsandelen fanns på högstadiet. 
Andelen elever med rätt till upphandlad skolskjuts är ungefär 16 % oavsett 
stadium. Det förefaller som om alla de skolskjutsresenärer som tillkommer på 
högstadiet får resa med ordinarie linjetrafik. I genomsnitt angav kommunerna att 
var fjärde elev hade rätt att åka med upphandlad skolskjuts.  

Det är också intressant att titta på vilken typ av skolskjuts kommunen bedriver 
– om den är upphandlad eller om barnen åker kostnadsfritt med ordinarie 
linjetrafik. Figur 11 visar även andelen barn som reser kostnadsfritt med ordinarie 
linjetrafik. Andelen varierar mellan 2 och 16 procent beroende på stadium. I 
genomsnitt har ungefär en tredjedel av skolskjutseleverna rätt att åka kostnadsfritt 
på det sättet. Detta motsvarar ungefär 8 procent av alla elever på grundskola och i 
förskoleklass.  

5.3 Hur många åker med linjetrafik? 
De fria skolresor som utförs i ordinarie linjetrafik behöver inte följa 
skolskjutsreglementet, vilket bl.a. innebär att de inte behöver märkas ut med 
särskild skylt och fordonen är vanligtvis besiktigade för stående passagerare.  

I figur 12 redovisas en skattning av antalet barn som erbjuds denna form av 
transport, uppdelat för de olika stadierna. Storstadskommunerna Stockholm, 
Göteborg och Malmö har inkluderats i skattningen. 
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Figur 12 Skattning av antal barn i Sverige med rätt till fri resa med ordinarie 
linjetrafik (storstäder inkluderade).  

Av figuren framgår att uppskattningsvis drygt 85 000 elever erbjuds resa med 
ordinarie linjetrafik. Av dessa är ungefär 17 500 lågstadiebarn och barn i 
förskoleklass. Nästan lika många är mellanstadieelever medan fler än 50 000 är 
högstadieelever.  

5.4 Upphandlingen – krav, uppföljning och åtgärder 
Vid upphandling av skolskjuts kan kommunerna ställa krav på fordonen och 
förarna. Vilka trafiksäkerhetskrav avseende fordonet (utöver gällande lagkrav) 
kommunerna hade med i kontrakten med sina entreprenörer varierade kraftigt, se 
figur 13. I figuren anges även andelen kommuner som inte ställt några sådana 
krav (röd stapel). 
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Figur 13 Andel kommuner som ställde trafiksäkerhetskrav (utöver lagkrav) 
avseende fordonet i kontrakten med de entreprenörer som utförde 
skolskjutsuppdrag läsåret 99/00. 
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Figur 13 visar att mer än var tionde kommun överhuvudtaget inte ställde något 
ytterligare krav. Sex av tio kommuner hade satt en gräns för fordonens ålder. Lika 
stor andel ställde som krav att varje barn skulle ha egen sittplats. Ungefär tre av 
tio kommuner hade som krav att skolskjutsfordonen skulle ha bälten på samtliga 
sittplatser. Det samma gällde kraven på vinterdäck samt kraven på tätare 
bromskontroller. Observera att i personbil, inklusive ”minibuss”, är det lagkrav på 
vinterdäck, ett barn per sittplats, bälte på samtliga sittplatser samt för barn under 
fem år även krav på bälteskudde, bilbarnstol eller liknande.  

Knappt var tionde kommun nämnde ett eller två andra krav på fordonen som de 
tar upp i sina avtal med entreprenörer, däribland säkerhetsutrustning (kommunika-
tionsutrustning, förbandsutrustning, sand, spade, skyddsväst, handlampa, brand-
släckare), tätare besiktningsintervaller för äldre fordon, bälten i vissa fordon samt 
bälten i buss på platser som saknar säte framför.  

Kommunernas krav på föraren varierade också. Svarsalternativ för krav på 
föraren var: ålder, pedagogisk utbildning, utbildning i hjärt- och lungräddning, 
svensktalande samt andra krav. Närmare tre av tio kommuner ställde inte något 
förarkrav alls och endast ett fåtal kommuner krävde att förarna ska ha genomgått 
en pedagogisk utbildning. Ungefär hälften av kommunerna krävde åldersgräns för 
förarna och/eller att förarna är svensktalande. Knappt var femte kommun ställde 
kravet att förarna ska ha genomgått utbildning i hjärt- och lungräddning. Drygt 
var tionde kommun angav att de ställde ett eller flera andra krav, däribland god 
lokalkännedom.

I genomsnitt ställde kommunerna 3–4 krav men nära nog var tionde kommun 
ställde inga extra krav över huvud taget. 

När man ställer krav är det naturligtvis intressant att följa upp om dessa 
efterlevs, annars blir kraven uddlösa. Även här är variationen stor, se tabell 3. 

Tabell 3 En beskrivning av hur ofta kommunerna kontrollerar att entrepre-
nörerna uppfyller de krav som ställs i kontrakten. 
Hur ofta kontrolleras att entreprenören uppfyller 
de krav som ställs i kontrakten? 

Andel 
(%)

Inför varje läsår 35 % 
Inför varje ny upphandling 23 % 
Inför varje terminsstart 10 % 
En gång i månaden 2 % 
Oftare 1 % 
Annat 10 % 
Ingen kontroll 9 % 
Vet ej 11 % 
Totalt 100 % 

Ungefär 80 procent av kommunerna angav att man kontrollerade att kraven 
uppfylldes. Närmare en fjärdedel av kommunerna angav att kontrollen utfördes 
inför varje ny upphandling. Eftersom ungefär hälften av kommunerna skriver 
treåriga kontrakt med sina entreprenörer är det alltså inte ovanligt att kontroller 
sker vart tredje år. Närmare var tionde kommun gjorde ingen kontroll alls och 
ungefär lika stor andel kände inte till om någon kontroll gjordes. Knappt hälften 
genomförde kontroller minst en gång om året. Det som framför allt kontrolleras är 
fordonskraven och utformningen av hållplatser, vilket görs av ungefär varannan 
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kommun. Fyra av tio kommuner kontrollerar förarkrav och utformning av 
vändplatser.

I sex av tio kommuner åker en observatör med på en eller flera turer för att 
kontrollera verksamheten, enligt den skolskjutsansvarige. 

De flesta kommuner angav att de hade möjlighet att påverka såväl turlistor som 
hållplatser, vändplatser och hastighetsbegränsningen. Vägens underhåll var det 
bara drygt hälften av kommunerna som svarade att de har möjlighet att påverka. 

5.5 Vem ansvarar för barnens säkerhet? 
Hos kommunerna råder oklarhet om vem som ansvarar för olika delar av barnets 
färd till skolan. Som diskuterades under avsnitt 3.2 är lagarna i vissa fall inte helt 
tydliga.  

För två av momenten kan man urskilja att de skolskjutsansvariga kan se en 
enda ansvarig aktör. Mer än hälften av de skolskjutsansvariga trodde att 
föräldrarna ensamma har ansvaret för barnet under väntan vid påstigningsplatsen 
på morgonen. När det gäller resan hem från skolan trodde närmare hälften att 
skolan ensam har ansvaret när barnen vid hemresan väntar på skolskjutsen.  

För de övriga fyra momenten: påstigning vid hemmet respektive skolan samt 
avstigning vid skolan respektive hemmet, var det vanligaste svaret att det fanns 
flera ansvariga. Det var ungefär hälften av kommunerna som angett detta. 

5.6 Skadade och dödade 
Den kanske allra viktigaste frågan när det gäller skolskjutsning är hur många som 
skadas eller dödas i samband med skolskjutsningen. I den officiella svenska 
olycksstatistiken går det emellertid inte att utläsa detta. Frågan ställdes därför till 
de skolskjutsansvariga i kommunerna. Det var ca 20 procent av de 205 svarande 
kommunerna som över huvud taget inte besvarade denna fråga, avseende den 
egna kommunen. Ytterligare ett antal svarade ofullständigt. En möjlig 
komplettering av de ofullständiga svaren skulle kunna vara att använda ett 
genomsnittligt värde för alla kommuner. Någon sådan komplettering har dock inte 
gjorts. I stället har vi tolkat det som att det inte funnits några skadade eller dödade 
inom den aktuella gruppen. Detta innebär troligen en underskattning av det 
verkliga antalet skadade och dödade. De uppgifter som lämnats framgår av 
nedanstående figur 14. 
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Figur 14 Uppgifter från ca 165 kommuner avseende antal skolbarn och förare 
som skadats eller omkommit i samband med skolskjutsning under en femårs-
period, läsåren 95/96–99/00. 

Av figuren framgår att tre barn har omkommit och 82 skadats under femårs-
perioden 95/96–99/00 i samband med skolskjutsning i de ca 165 kommuner som 
besvarat frågan. Uppräkningen till riksnivå (289 kommuner) ger olika skattningar 
beroende på hur bortfallet hanteras. Ungefär 115–144 barn har skadats och 4–5 
har omkommit. Dessutom har 4–5 förare skadats. Det är också viktigt att komma 
ihåg att frågan endast avsåg barn och förare. Hur många övriga trafikanter som 
skadats eller dödats i samband med skolskjutsolyckor framgår således inte. 

5.7 Hur rapporteras olyckor och incidenter? 
För att kommunen ska kunna åtgärda fel och brister måste de få reda på dem. 
Därför är det viktigt att entreprenörer och förare inte missuppfattar rapporteringen 
som en kontroll av hur de sköter sig, utan istället ser rapporteringen som en 
möjlighet att förbättra trafiksäkerheten för barnen och tryggheten för föräldrarna, 
men även arbetsvillkoren för förarna. Det är angeläget att rapportering sker, att 
den utvärderas och att åtgärder vidtas. 

Under läsåret fördelade sig antalet rapporter till kommunerna enligt tabell 4. 

Tabell 4 Antal rapporter om olyckor och/eller incidenter som kommunerna fick 
ta del av. 
Hur många rapporter fick kommunen ta del av 
under läsåret 99/00? 

Andel 

Ingen rapport 44 % 
1–2 rapporter 25 % 
3–4 rapporter 11 % 
5–6 rapporter 4 % 
7–8 rapporter 1 % 
Fler än 8 rapporter 3 % 
Vet ej 12 %  
Totalt 100 % 
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Enligt undersökningen hade endast två tredjedelar av kommunerna fått in 
rapporter om olyckor och incidenter under läsåret 99/00. Tyvärr var det drygt 
25 procent av dessa kommuner som inte utvärderade de rapporter som kom in.  

De låga siffrorna innebär troligen inte att skolskjutsningen är förskonad från 
olyckor, incidenter och tillbud utan visar snarare på att rapporteringen av olyckor 
och tillbud till kommunen inte fungerar tillfredsställande.  

Det verkar hittills inte ha funnits några generella krav att rapportera olyckor, 
incidenter eller tillbud. Knappt två av tio kommuner sade sig ha en särskild 
blankett för detta ändamål. Det vanligaste sättet att rapportera var muntligt. 

5.8 Information och utbildning 
De flesta kommuner anser att skolan har ansvaret för att barnen utbildas i 
trafiksäkerhet i samband med skolskjutsning. Hälften av kommunerna anser att de 
själva har ansvaret, men 37 procent anser att även föräldrarna har del i ansvaret. 

Enligt nästan 30 procent av de skolskjutsansvariga hade inte kommunen 
genomfört någon utbildning/information eller så visste den ansvarige inte om 
kommunen hade gjort det. Av dem som genomfört någon form av utbildning-
/information svarade drygt 60 procent att informationen riktats till barnen. Knappt 
10 procent av kommunerna hade genomfört någon utbildning eller information 
riktad till förarna.  
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6 Enkät till skolskjutsbarn och föräldrar 
Ett frågeformulär distribuerades till ett antal skolskjutsfamiljer där föräldrar och 
barn tillsammans fick fylla i enkäten. Urvalet var ett slumpmässigt urval som 
gjordes i flera steg. Av 128 klasser inkom svar från 102. 

Frågorna behandlade skolskjutsbarnens ålder, resvanor, avstånd till skolskjuts 
och skola, byten under färd, typ av skolskjutsfordon, bältesanvändning, olyckor, 
trafiksäkerhet, utbildning och information (Sörensen et al, 2001). 

6.1 Avstånd till skolan 
Kommunen sätter oftast en nedre gräns för avstånd mellan hem och skola när de 
avgör vilka barn som ska ha rätt till skolskjuts (se tabell 2). Denna gräns 
avspeglas givetvis i fördelningen för det avstånd familjerna har uppgett. 
Avståndet skulle anges för närmaste gång-/cykel-/bilväg till skolan. Svaren 
redovisas i figur 15. 
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Figur 15 Närmaste avstånd till skolan, uppdelat per stadium. 

Figuren visar att högstadiebarnen har längre till skolan än mellanstadiebarnen. Det 
var 81 procent av högstadiebarnen som hade minst 5 kilometer till skolan, den 
närmaste vägen. Bland mellanstadiebarnen var motsvarande andel betydligt lägre, 
52 procent. En förklaring till skillnaderna är att avståndsgränserna för rätt till 
skolskjuts är högre ju äldre barnen är. Frågan är om restidsfördelningen uppvisar 
en liknande bild.

För de flesta barnen, 81 procent, tog resan till skolan mindre än 30 minuter 
med skolskjutsen, 18 procent reste i 30–60 minuter och färre än en procent åkte i 
mer än 60 minuter. Hemresorna tog vanligen något längre tid. I figur 16 redovisas 
restidsfördelningen för resorna hem från skolan. 
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Figur 16 Restid från skolan uppdelad för respektive stadium. 

Av figuren framgår att det är mellanstadiebarnen som tidsmässigt har de längsta 
resorna. Nästan 30 procent anger att hemresan tar minst en halvtimme. Andelen 
högstadiebarn med minst en halvtimmes restid var lägre (24 %) trots det längre 
avståndet. Totalt sett var det 25 procent av barnen som reste i minst en halvtimme 
för att komma hem. 

6.2 Riskfylld väntan på skolskjutsen 
Vid resor till och från skolan med ordinarie linjetrafik gäller inte skolskjuts-
förordningen. Detta kan medföra större risker för barnen. Av barnen i förskole-
klass var det ca 20 procent som alltid reste med linjetrafik. Totalt sett reste nästan 
40 procent av barnen vanligtvis med linjetrafik (vid 7 resor av 10 eller oftare). 

Av barnen i förskoleklass var det 14 procent som aldrig hade sällskap av någon 
vuxen på vägen till den plats där skolskjutsen hämtade på morgonen. Motsvarande 
andel var 39 procent av lågstadiebarnen, 46 procent av mellanstadiebarnen och  
81 procent av högstadiebarnen. De flesta, 88 procent, hade mindre än en kilometer 
till den plats där skolskjutsen hämtade på morgonen. Av de yngsta barnen hade 
cirka 9 procent mellan en och två kilometer till upphämtningsplatsen. Det fanns 
mellanstadiebarn som hade längre än tre kilometer hem från avstigningsplatsen. 

Det var vanligare att barnen i förskoleklass, ett av tre, alltid gick utan sällskap 
av vuxen hem från avstigningsplatsen än vad det var till platsen där skolskjutsen 
hämtar på morgonen.  

Att stå vid vägkanten och vänta på skolskjutsen kan vara riskfyllt. Barnen ska 
stå så nära vägkanten att föraren ser dem men inte så nära att de utsätts för fara av 
vare sig passerande fordon eller den inbromsande skolskjutsen. Väntan bör vara så 
kort som möjligt och därför är det viktigt att skolskjutsen kommer i tid. Enligt 
barnen gör den också det: fyra av fem svarade att skolskjutsen oftast var i rätt tid 
(± 5 minuter). Värt att poängtera är att 6 procent av barnen i förskoleklass svarade 
att skolskjutsen aldrig kom i tid.  
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6.3 Upplevd trafiksäkerhet 
Av föräldrarna upplevde 40–55 procent att trafiksäkerheten på väg till skolan 
totalt sett var mycket bra. Under resan till skolan var väntan vid hållplatsen det 
moment som flest föräldrar kände oro för. Cirka 10 procent upplevde säkerheten 
där som mycket dålig. 

I andra riktningen, när barnet åkte hem från skolan, var det 43–54 procent som 
upplevde att trafiksäkerheten var mycket bra. Oroligast var föräldrarna när barnet 
gick från avstigningsplatsen till hemmet, 36 procent upplevde trafiksäkerheten 
som mycket dålig där.  

Barnen tyckte generellt sett att skolskjutsfordonen var i bra skick. Bussarna 
fick dock något sämre omdöme än personbilarna, ca 20 procent tyckte att 
bussarna var i ganska dåligt eller mycket dåligt skick. 

Vad barnen ansåg om ordningen när de åkte hem i skolskjutsarna framgår av 
figur 17. Grön färg markerar positivt omdöme medan orange och röd markerar 
negativt omdöme.
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Figur 17 I vilken utsträckning barnen ansåg att det var lugnt eller bråkigt vid 
hemresa med skolskjutsen, totalt och för respektive stadium. 

Av figuren framgår att nära 40 procent av eleverna gav ett negativt omdöme 
avseende ordningen i skolskjutsen på vägen hem från skolan. Det sämsta 
omdömet avseende ordningen gav mellanstadieeleverna, där ca 25 procent ansåg 
att det var bråkigt i skolskjutsen. Totalt sett var situationen på vägen till skolan 
något lugnare. 

6.4 Vem har trafiksäkerhetsansvaret? 
Resan till och från skolan kan delas upp i olika etapper. Föräldrarna fick ange vem 
de trodde hade trafiksäkerhetsansvaret för tre etapper i varje riktning. Bland 
föräldrarna till de yngre barnen trodde de flesta (ca 80 procent) att de själva hade 
ansvaret när barnen väntade vid hållplatsen.  

Av föräldrarna till de äldre barnen trodde drygt hälften att ansvaret låg hos dem 
själva medan något färre trodde att ansvaret låg hos kommun eller skola.  
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Vid påstigning trodde de flesta att ansvaret låg hos föraren eller taxi-
/bussföretaget. Här avvek emellertid mellanstadieföräldrarna genom att i högre 
utsträckning ange att de trodde att skolan eller kommunen hade ansvaret (drygt  
30 procent). Även för avstigning vid skolan var det vanligast att föräldrarna 
trodde att ansvaret låg hos föraren eller taxi-/bussföretaget. Här var skillnaden 
dock inte lika stor jämfört med andelen som trodde att ansvaret låg hos skola eller 
kommun. Lågstadieföräldrarna avvek från övriga genom att en förhållandevis 
större andel trodde att föraren eller taxi-/bussbolaget hade ansvaret. 

De flesta föräldrar trodde att ansvaret vid hållplatsen när barnet väntade på 
skolskjuts hem låg hos skola eller kommun. Ansvaret vid själva påstigningen var 
dock inte lika entydigt bland föräldrarna. Förare, taxi-/bussbolag, skola och 
kommun förekom vanligast som svar, med viss övervikt för de två förstnämnda 
grupperna. 

Avseende hemresan trodde sex av tio föräldrar att ansvaret vid avstigning låg 
hos föraren eller taxi-/bussbolaget. Här avvek föräldrar till barn i förskoleklass 
och mellanstadieföräldrar från mönstret genom att 20–30 procent av dem trodde 
att det var skolans ansvar.  

Fakta i frågan: 
Som tidigare angetts säger skolskjutsförordningen att 

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

Det är kommunens styrelse för skolväsendet som har det övergripande trafiksäker-
hetsansvaret, både när det gäller färdväg, utformning av skolskjutshållplatser och 
utbildning.

6.5 Hur många har fått information? 
Av föräldrarna hade knappt 15 procent fått information om på- och avstignings-
platser, var fjärde hade fått information om turlistorna och var femte fått skriftlig 
information om trafiksäkerhet. Det var fyra av tio föräldrar som uppgav att de inte 
fått någon information alls. 

Totalt sett var det var fjärde skolskjutselev som inte hade fått någon 
information eller utbildning alls medan 30–40 procent hade fått det i någon form. 
Till exempel hade ungefär 15 procent fått praktisk övning i trafiksäkerhets-
uppträdande medan ännu färre fått praktisk övning i utrymning.  

Det var få skolskjutsbarn i förskoleklasser som fått någon utbildning eller 
information alls, drygt 60 procent sade att de inte hade fått detta och ytterligare ca 
25 procent visste inte.

6.6 Förarens betydelse för barnens trygghet 
Både barn och föräldrar känner sig tryggare när de vet att förarna är så pass 
bekanta med barnen att de kan deras namn och vet var de ska stiga på och av 
skolskjutsen. Ändå var det bara hälften av barnen i förskoleklass som svarade att 
alla förare vet vad de heter. För lågstadiebarnen var motsvarande siffra ca 45 pro-
cent, för mellanstadiebarnen ca 30 procent och för högstadiebarnen ca 15 procent.  
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Ju färre förare som turas om att köra de olika turerna, desto större borde 
chansen vara att de lär känna barnen väl. Av barnen i förskoleklass var det knappt 
20 procent som svarade att de alltid hade samma förare till skolan. Detta kan 
jämföras med ca 15 procent på mellanstadiet, knappt 10 procent på lågstadiet och 
ännu färre på högstadiet som angett att de alltid har samma förare. 

Om föraren alltid är densamma är sannolikheten troligen större att han/hon vet 
vilka barn som ska stiga på och var de ska hämtas upp. Det bästa är förstås om 
alla förare vet var barnen ska hämtas och var de ska lämnas. Enligt barnen själva 
var det inte alltid på det viset. De svar som barnen gav visade att det var mindre 
vanligt att förarna visste var de skulle hämtas, jämfört med var de skulle kliva av. 
Cirka 93 procent av lågstadiebarnen angav att föraren alltid visste var de skulle 
hämtas medan motsvarande andel för högstadiebarnen bara var 42 procent. Av 
mellanstadiebarnen var det hela 13 procent som svarade att föraren aldrig visste 
vid vilken påstigningsplats de skulle hämtas på morgonen och 15 procent svarade 
att föraren aldrig visste var de skulle släppas av på hemvägen från skolan.  

6.7 Finns och används i så fall bälten? 
När barnen får åka skolskjuts i personbil ska det finnas bälten på samtliga platser 
och bältena ska också användas. I bussar ska barnen använda bälte om det finns 
sådant på den plats de sitter. De behöver däremot inte välja en plats som har bälte. 
I enkäterna svarade 61 procent av barnen att det aldrig finns bälten på den plats 
där de sitter. Ungefär 10 procent svarade att det alltid finns bälte där de sitter. Vid 
hur många av tio resor det fanns bälte enligt barnen redovisas i figur 18. 
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Figur 18 Hur ofta av tio resor som det finns bälte i skolskjutsen enligt barnen, 
uppdelat per stadium. 

Figuren visar att det nästan aldrig fanns bälten för högstadiebarnen. Barnen i 
förskoleklass var den grupp som var mest osäkra på om det fanns bälten eller inte, 
men de var ändå den grupp där störst andel sa att det fanns bälten. 

Även om det finns bälten är det inte säkert att de används, vilket framgår av 
figur 19.  
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Figur 19 Hur ofta av tio resor som barnen använder bälte i skolskjutsen om det 
finns sådant där de sitter, uppdelat per stadium. 

Figuren visar att högstadiebarnen sällan använder bälte, även om det finns sådant. 
Mer än hälften av barnen i förskoleklasser, låg- och mellanstadiet svarade att de 
alltid använder bältet om det finns sådant. För högstadiebarnen var motsvarande 
siffra bara 10 procent.  



48 VTI rapport 480 

7 Enkät till förare av upphandlad skolskjuts 
Ett frågeformulär distribuerades till ett rikstäckande urval av skolskjutsförare. Det 
innehöll frågor kring förarens ålder, kön, erfarenhet, vilken typ av fordon de kör 
och hur långt, resornas utförande, hur skolbarnens avstigning går till, utrustning i 
fordonet, ordningen ombord, bälten och användning av dessa, utbildning, ansvar, 
möjlighet att påverka, inställning till lag om passeringsförbud samt rapportering 
av olyckor och tillbud, (Anund et al, 2001). 

Av 424 utskickade frågeformulär har 318 kommit tillbaka. Av dessa har 308 
använts i analysen. 

7.1  Hur gammal är en skolskjutsförare? 
I genomsnitt var förarna 47,5 år gamla och 70 procent hade kört skolskjuts i minst 
sex år. Cirka 88 procent av förarna var män. 

De flesta, 57 procent, av förarna körde vanligtvis skolskjutsfordon som hade 22 
eller fler platser. Knappt 30 procent körde personbil eller ”minibuss”.  

7.2 Hur stressigt är det att köra skolskjuts? 
Av förarna kör 67 procent mer än 10 mil skolskjuts varje dag. Cirka 44 procent 
kör 15 mil eller längre varje dag. Det verkar inte upplevas som ett särskilt stressigt 
arbete, cirka 6 procent av förarna svarade att det alltid är stressigt att köra 
skolskjuts. Det visade sig också genom att de flesta, 82 procent, upplever att de 
för det mesta kan hålla tidtabellen. 

De gånger det inte går att hålla tiderna beror det vanligen på väglaget, det vill 
säga väderleksförhållanden samt vägbeläggningen. Andra vanliga orsaker till att 
tidtabellen inte håller kan vara trafiken, till exempel köer eller en försenad start på 
turen. 

7.3 Hur går avstigningen till? 
Ju större skolskjutsfordon, desto fler barn åker med, och desto oftare stannar 
föraren för att ta upp respektive släppa av barn. 

Avstigningen vid hemmet är ett av de mer riskfyllda momenten under 
skolskjutsresan. Drygt 30 procent av förarna uppger att det är 1–4 barn som måste 
korsa vägen när de släpps av. Knappt 20 procent av förarna har 5 eller fler barn 
som behöver korsa vägen under en vanlig skolskjutstur. 

Av de förare som släpper av barnen på ”fel” sida av vägen följer 39 procent 
alltid barnen över vägen medan 31 procent aldrig gör det. När barnen får gå över 
vägen själva har förarna olika sätt att låta barnen passera. De flesta (78 %) låter 
inte något barn passera framför bussen medan den står kvar. Däremot svarade  
35 procent av förarna att det vid 1–4 platser hände att barn passerade bakom
bussen medan den stod kvar, och 10 procent att detta skedde vid tio platser eller 
mer.  

När barnen inte åker med upphandlad skolskjuts, utan med ordinarie linjetrafik, 
är det vanligt att barnen får passera vägen efter det att fordonet har lämnat 
hållplatsen. 

7.4 När bussen måste backa för att vända 
Ett riskfyllt moment är när skolskjutsen ska vändas vid en hållplats. Drygt  
80 procent av förarna behövde göra det vid någon på- eller avstigningsplats. 



VTI rapport 480 49 

Vid påstigningen var det vanligast att man vände skolskjutsen efter det att 
barnen klivit på (63 %), och när skolskjutsen backades och vändes i samband med 
avstigning var det vanligaste (84 %) att barnen släpptes av efter det att fordonet 
hade vänts.

7.5 Behövs en lagändring? 
Ett förslag som har diskuterats i olika kretsar är att införa passeringsförbud av 
stillastående skolskjuts. Anledningen är att man vill öka säkerheten i samband 
med på-/avstigning. Detta har genomförts i många amerikanska stater (Baltes, 
1996). Frågan ställdes till förarna. Cirka 58 procent av dem ansåg att det borde 
finnas en sådan lag, medan 26 procent svarade att de inte ansåg det. 

7.6 Vilken utrustning har skolskjutsen? 
Det förekommer att kommunerna gör ”kvalitetssäkrad” upphandling. Det innebär 
i princip att kommunen ställer en mängd kvalitetskrav på de entreprenörer de ska 
skriva kontrakt med, bland annat på utrustning av fordonen och att entreprenören 
sedan kontrolleras med avseende på de krav som ställts. 

Därför ombads förarna att också beskriva vilken utrustning skolskjutsfordonen 
hade. Det varierade naturligtvis till viss del med fordonstypen. Till exempel fanns 
det bälten på alla platser i personbilar, medan det var mindre vanligt att man körde 
bussar (oavsett storlek) med bälten på alla platser. Den vanligaste utrustningen i 
bussarna, oavsett storlek, var brandsläckare, telefon och förbandsutrustning. 
Alkolås var mycket ovanligt, oavsett fordonstyp.  

7.7 Sitter barnen stilla? 
Det är krävande att köra skolskjuts. Förarna ska köra på ett säkert sätt samtidigt 
som de ska göra en mängd trafiksäkerhetsavvägningar under resans gång, 
framförallt i samband med att skolskjutsen stannar för att ta upp eller släppa av 
barn. De förare som kör personbilar har en fördel av att det är färre barn i fordonet 
och att alla ska sitta bältade. Förare som kör stora bussar har det mycket 
besvärligare i flera avseenden. De ska ha kontroll över barnen som kan vara fler 
än 50, kontrollera att de sitter stilla på sina platser och att de använder de bälten 
som finns. Av förarna av stor buss, dvs. buss med fler än 22 platser, svarade  
30 procent att barnen aldrig eller nästan aldrig sitter stilla. 

Bälten på samtliga platser i skolskjutsfordon är en åtgärd som dels minskar 
skaderisken om en olycka inträffar dels förmår barnen att i större utsträckning 
sitta stilla under färden. Ju större fordon desto ovanligare med bälten. Vid hur 
många av tio resor som det finns bälten på alla platser i den stora bussen framgår 
av figur 20. 



50 VTI rapport 480 

Figur 20 Vid hur många av tio resor finns det bälten på samtliga platser i den 
stora bussen? 

Ungefär en fjärdedel av de stora bussar som används vid skolskjutsning har bälten 
på samtliga platser men barnen måste också använda bältena för att de ska göra 
någon nytta. Knappt hälften av förarna angav att barnen alltid använder bältet och 
två tredjedelar angav att de alltid uppmanade barnen att använda bältet. Lagen kan 
tolkas så att föraren är skyldig att uppmana barnen att sätta på sig bälte om sådant 
finns på den plats där barnet sitter. 

7.8 Vill förarna ha utbildning? 
En skolskjutsförare har som sagt många uppgifter att klara av under resans gång. 
För att klara av allt det här behöver föraren utbildning i bland annat trafiksäkerhet, 
pedagogik och första hjälpen. 

Tabell 5 visar vilka typer av utbildning som förarna har fått respektive önskar. 
Svaren har rangordnats så att det vanligaste svaret får rang 1, det näst vanligaste 
rang 2 osv. 

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

Av förarna hade 52 procent inte fått någon utbildning alls. De som blivit utbildade 
upplevde att de främst hade fått utbildning i utrymning och brandsläckning. 
Samtidigt upplevde 46 procent att de haft mycket liten eller liten nytta av den 
utbildningen. Det kan troligen förklaras med att det lyckligtvis är mycket sällan 
som förare behöver utrymma bussen eller släcka bränder i den.  

Det som flest förare vill ha utbildning i är säkra hållplatser och säker på- och 
avstigning, moment som de dagligen möter i sitt arbete. Av de förare som fått 
sådan utbildning är det bara 20–30 procent som tycker att de haft mycket liten 
eller liten nytta av utbildningen.  
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7.9 Har förarna möjlighet att påverka? 
För att säkerheten ska bli maximal vid skolskjutsning är det viktigt att förarna, 
med sin dagliga erfarenhet av hur skolskjutsning fungerar i praktiken, har 
möjlighet att påverka. Deras egen uppfattning om möjligheterna att påverka fyra 
olika alternativ redovisas i figur 21. 

Figur 21 Förarnas möjlighet att påverka vid skolskjutsning. 

Figuren visar att det var ungefär 70–80 procent av förarna som upplevde att de 
kunde påverka val av hållplatser och val av vändplats. Drygt 60 procent kunde 
påverka turlistan medan knappt 10 procent ansåg att de kunde påverka kriterierna 
för vilka barn som ska ha rätt till skolskjuts. 

7.10  Rapporteras olyckor och incidenter? 
För att kunna förbättra säkerheten och tryggheten i samband med skolskjutsning 
är det en förutsättning att de incidenter och olyckor som sker rapporteras och 
åtgärder vidtas. 

Drygt 80 procent av förarna hade inte rapporterat någon incident/olycka under 
föregående termin. Majoriteten av dem som hade rapporterat något gjorde det 
muntligen till entreprenören. 
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8 Slutsatser och diskussion 
Den inledande frågan ”Är skolskjutsning ett problem?” får olika svar beroende på 
vem man frågar och vad man avser. Om man endast studerar de olycksdata som 
går att ta fram verkar skolskjuts vara förhållandevis säkert, jämfört med 
alternativa färdsätt. Det kan dock konstateras att jämfört med USA:s 11 döda per 
år av de 23 miljoner skolbarn som dagligen åker skolbuss så har vi långt kvar. 
Samma sak om man frågar föräldrarna till ett barn som skadats svårt eller 
omkommit.

Från föräldrarnas synpunkt kan problemet även handla om att känna sig trygg 
när man skickar iväg sitt barn med skolskjutsen och lika trygg i förvissningen om 
att barnet kommer hem oskadd, i rätt tid och avsläppt på rätt hållplats utan att ha 
varit utsatt för vare sig olyckstillbud eller trakasserier under resan. 

För att belysa några av de problem som kan förekomma har vi jämfört de olika 
delstudierna med varandra ”ämnesvis” för att se i vilken mån olika uppgifter, 
åsikter och lagkrav förstärker varandra, är gemensamma eller går emot varandra. 

8.1 Det här gäller för alla skolbarn 
Skolskjuts är en laglig rättighet, men vad är det i praktiken som avgör om ett barn 
får skolskjuts eller inte? 

Hur resonerar kommunerna? 
De allra flesta kommuner har antagit ett skolskjutsreglemente. Kommunerna ska 
enligt skollagen beakta avstånd, trafikförhållanden, funktionshinder hos en elev 
eller någon annan särskild omständighet. Det gjorde uppskattningsvis 65 procent 
av de kommuner som svarat på enkäten. Ett fåtal kommuner angav att de även 
beaktade avstånd till hållplats, barnens ålder och mognad, sociala skäl eller delad 
vårdnad. Hela 13 procent av kommunerna tog dock endast hänsyn till avståndet 
till skolan, vilket är anmärkningsvärt med tanke på vad som sägs i skollagen. 

Vad är en säker skolväg, vilka ska avgöra detta och vilken kompetens ska de 
personer ha som bedömer detta? Detta är frågor som bör utredas och klargöras 
liksom frågan om bedömningen ska göras med avseende på att barnet ska kunna 
ta sig på egen hand till och från skolskjutsen eller om trafikförhållandena ska 
bedömas för ett barn som har sällskap av någon vuxen.  

8.2 Det här gäller för skolskjutsbarn 
När det väl har fattats beslut om vilka barn som ska ha rätt att åka skolskjuts är 
nästa steg upphandlingen. Här finns två huvudalternativ; att barnen får åka 
kostnadsfritt med befintlig linjetrafik eller att barnen åker med speciellt 
upphandlad skolskjuts. För kommunerna är det en stor skillnad mellan dessa 
alternativ när det gäller upphandling och planering.  

Skolskjutsresa med linjetrafik 
En gissning på basis av de svar som lämnats i kommunenkäten är att ca 85 000 
elever i förskoleklass och grundskola har rätt att åka kostnadsfritt med ordinarie 
linjetrafik. När barnen åker med linjetrafik gäller inte skolskjutsförordningen. Det 
är alltså många barn, däribland även sexåringar, som dagligen förväntas att klara 
sig mer eller mindre ensamma i våra trafikmiljöer. 
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De barn som färdas med ordinarie linjetrafik åker tillsammans med andra barn 
men ofta även med andra vuxna. Möjligen har detta en positiv effekt på ordningen 
i bussen. Risken finns dock att det inte finns sittplatser till alla passagerare. 

De fordon som används i linjetrafik är vanligen godkända för ett visst antal 
stående passagerare. Det innebär att barnen kan tvingas stå under resan, vilket är 
mycket dåligt ur trafiksäkerhetssynpunkt. I upphandlad skolskjuts kan kommuner-
na kräva att varje barn ska ha en egen sittplats.  

De krav som ställs på fordon som används vid upphandlad skolskjuts och i 
linjetrafik skiljer sig åt. Det existerar inte något egentligt krav att använda 
skolskjutsskyltar på fordon i ordinarie linjetrafik och därför finns även en risk att 
många barn åker till och från skolan i fordon som inte är skyltade som 
skolskjutsfordon.

Det är tillåtet att använda skolskjutsskyltar även på linjebussar när skolbarn är 
passagerare, men gränsdragningen när dessa ska användas kan vara svår. Å ena 
sidan kan man använda skolskjutsskyltar så fort ett enda skolbarn finns med på 
bussen, med risk att skyltarna då blir så vanliga att uppmärksamhetseffekten av 
dem dämpas. Å andra sidan har väl varje barn som åker till och från skolan rätt att 
åka med en tydligt utmärkt skolskjuts? 

Krav i samband med upphandlad skolskjuts 
När kommunerna upphandlar skolskjuts har de samtidigt möjlighet att ställa krav 
på entreprenören, fordonen och förarna. Vi frågade kommunerna om vilka krav 
som ställs på fordonen och på förarna (avsnitt 5.4 i den här rapporten).  

Uppseendeväckande är att nära nog var tionde kommun inte ställde något extra 
krav. Sex av tio kommuner ställde som krav att barnen skulle ha varsin sittplats, 
alltså inte tvingas stå eller tränga ihop sig på sätena. Det är anmärkningsvärt att 
inte samtliga kommuner ställer det kravet.  

Med tanke på de vägar som skolskjutsfordonen trafikerar kan det vara 
angeläget att vintertid använda vinterdäck, men bara tre av tio kommuner krävde 
sådana. Lika få kommuner krävde bälten på samtliga platser.  

Barn som är yngre än 10 år rekommenderas att sitta på bälteskudde eller 
bältesstol. Till och med det år barnen fyller fem år är det ett lagkrav vid 
skolskjuts. Enligt lagen ska skolskjutsbarn i förskoleklass alltså ha särskild 
skyddsutrustning under sin första hösttermin. Bara hälften av kommunerna ställde 
krav på sådan utrustning.  

När de gäller krav på förarna ställde lite fler än hälften av kommunerna 
ålderskrav. En nedre åldersgräns kan förhindra att alltför unga och oerfarna förare 
används i skolskjutsningen. Det kan också handla om en övre åldersgräns. Det 
finns dock ingen forskning som visar att man blir sämre som t.ex. bussförare över 
en viss ålder. Ett mindre trubbigt verktyg än åldersgräns kan vara att kräva tätare 
läkarkontroller av skolskjutsförare över en viss ålder.  

Drygt hälften av kommunerna ställde krav på att föraren skulle vara 
svensktalande. Här finns dock anledning att tänka på att i vissa områden är 
svenska inte det dominerande språket. 

Det verkar finnas ett samband mellan de krav kommunerna ställer och den mall 
för upphandling som Kommunförbundet har på sin hemsida. Det är därför 
angeläget att mallen uppdateras så att alla relevanta trafiksäkerhetskrav finns med. 

Kommunerna kan öka både säkerhet och trygghet i sin skolskjutsning genom 
att noga överväga vilka krav man kan och bör ställa på sina entreprenörer. När det 
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gäller upphandlad skolskjuts finns det stora möjligheter att öka säkerheten, men 
man kan också överväga vilka krav det går att ställa när kommunerna förhandlar 
om skolskjuts inom den ordinarie linjetrafiken. 

Kontroll och kvalitetssäkring viktig 
För att de krav som ställs i samband med upphandlingen ska ha någon verkan 
krävs aktiv uppföljning från kommunernas sida. Ungefär hälften av kommunerna 
utförde kontroller minst en gång om året medan var fjärde kommun gjorde 
kontroller i samband med upphandlingen, ofta vart tredje år.  

Ett sätt att göra kontroller kan vara att låta en observatör åka med under 
skolskjutsturerna. Det är uppseendeväckande att i var tredje kommun visste den 
skolskjutsansvarige inte om entreprenörerna kontrollerades av någon sådan 
observatör. En förklaring kan dock vara att den person som fyllde i enkäten 
mycket ofta hade planerings- eller samordningsansvar, men inte alltid upphand-
lingsansvar.  

Ett förslag är att det inom kommunen finns en person eller enhet som har ett 
övergripande ansvar för skolskjutsfrågorna. Det underlättar både planering, 
upphandling, kvalitetssäkring och kontroll. 

Det är stora investeringar som görs i skolskjutsningsverksamheten. Därför är 
det oerhört viktigt att den kvalitetssäkras. Det räcker inte att ställa genomtänkta 
krav vid upphandlingen. Man måste också noga följa upp hur dessa krav uppfylls 
och hur skolskjutsningen fungerar i verkligheten.  

8.3 Upplevd osäkerhet  
En bra skolskjuts är inte bara en fråga om säker skolskjuts, det handlar också om 
att barn och föräldrar ska känna sig trygga. Resultaten visar att majoriteten av 
föräldrarna anser att det är lika säkert för barnen att skjutsas med privat bil som att 
åka med skolskjutsen. Var femte förälder tyckte att den privata bilen kändes 
säkrare än skolskjutsen men lika många tyckte tvärt om – att skolskjutsen var det 
säkrare alternativet. Av föräldrarna med barn i förskoleklass var det bara 6 procent 
som svarade att skolskjutsen kändes säkrare än bilen. 

Det är viktigt att kommunerna tar detta på allvar och beaktar såväl 
trygghetsaspekterna som säkerhetsaspekterna under samtliga moment, från dörr 
till dörr. 

Lång väntan kan vara farligt 
Barnens väntan vid hållplatserna är riskfylld. Därför är det viktigt att barnens 
väntetid blir så kort som möjligt. Cirka 80 procent av förarna angav att 
skolskjutsen kom i tid vid minst 7 av 10 resor. Barnen var av i stort sett samma 
åsikt. Det kan dock noteras att 6 procent av barnen i förskoleklass angav att 
skolskjutsen aldrig kom i tid. 

Både förare och föräldrar bör fortlöpande kunna ge synpunkter på och vara 
med och påverka både på- och avstigningsplatserna och skolskjutsruttens 
utformning. 

Här vilar ett mycket tungt ansvar på kommunerna och deras planering av 
skolskjutsverksamheten eftersom de har det övergripande trafiksäkerhetsansvaret.  

Det är viktigt att frågor som berör placering och design av hållplatser får en 
central roll vid diskussionerna om hur skolskjuts ska bedrivas för att barnen i 
möjligaste mån ska kunna garanteras en säker och trygg resa till och från skolan. 
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Riskfyllt på vägen hem 
Föräldrarna ansåg att det mest riskfyllda momentet på hemresan var när barnet 
gick hem från avstigningsplatsen. Nästan var tredje förälder upplevde barnets 
säkerhet som mycket dålig på den delen av skolvägen.  

En annan riskfylld situation är när barnen släpps av på ”fel” sida, det vill säga 
på motsatt sida av vägen i förhållande till hemmet. De tillfrågade skolskjuts-
förarna tillämpade olika system när det gällde hur barnen släpptes av. Det 
förekom t.ex. att förare släppte av barn på ”fel” sida och lät dem korsa vägen på 
egen hand framför eller bakom skolskjutsen. Med tanke på svårigheterna att 
överblicka områdena kring en buss framstår detta som ytterst riskabelt.  

Det finns uppenbarligen inte något gemensamt synsätt för hur man ska göra när 
barn släpps av på ”fel” sida av vägen. Man väntar sig att barn ska klara av att 
själva korsa vägar, dessutom ska barnen känna till och förstå vilken regel som just 
den aktuella föraren tillämpar. Barnen utsätts med andra ord för uppenbara risker i 
samband med avstigning. Det finns all anledning att arbeta för en enhetlig strategi 
i denna fråga.  

Det var närmare 15 procent av barnen i förskoleklass som gick utan sällskap av 
vuxen till hållplatsen på morgonen. Motsvarande siffra för lågstadiet var ca 
40 procent, mellanstadiet drygt 45 procent och högstadiet drygt 80 procent. När 
barnen åkte hem var det ännu vanligare att de gick utan sällskap av någon vuxen 
från skolskjutsen till hemmet. Vart tredje barn i förskoleklass, vartannat lågstadie-
barn och två av tre mellanstadiebarn gick utan vuxet sällskap hem från 
skolskjutsen.  

Var tredje förälder ansåg att trafiksäkerheten var mycket dålig för den del av 
skolvägen när barnen skulle ta sig från avstigningsplatsen till hemmet.  

Man kan tycka att föräldrarna skulle kunna ta ett större ansvar här genom att 
helt enkelt följa barnet till och från skolskjutshållplatsen. Men så enkelt är det 
inte. Många arbetsgivare ställer krav på sina anställda att de ska befinna sig på 
arbetsplatsen på bestämda tider, vilket omöjliggör för vissa föräldrar att samtidigt 
följa barnet till/från skolskjutsen. Föräldraledighetslagen ger endast föräldrar till 
barn yngre än åtta år rätt att förkorta den normala arbetstiden. Men även föräldrar 
som är hemma kan ha problem med att varje dag följa och möta skolskjutsbarnet, 
om föräldrarna t.ex. är hemma för att vårda småbarn eller sjuka barn. Risken är att 
skolskjutsbarn tvingas stanna hemma från skolan därför att deras syskon är sjuka 
och föräldern därför inte kan följa det friska barnet till skolskjutsen.  

Föraren ger trygghet 
Både säkerheten och tryggheten för barnen ökar när förarna vet vilka barn som 
ska stiga på och var de ska hämtas upp och lämnas av.  

Enligt barnen själva var det inte alltid på det viset. Drygt 90 procent av 
lågstadiebarnen angav att föraren alltid visste var de skulle hämtas medan 
motsvarande andel för högstadiebarnen bara var 42 procent.  

Av mellanstadiebarnen var det hela 13 procent som svarade att föraren aldrig
visste vid vilken påstigningsplats de skulle hämtas på morgonen och 15 procent 
svarade att föraren aldrig visste var de skulle släppas av på hemvägen från skolan.  

Ett annat indirekt mått på trygghet för barnen är om föraren känner dem väl. 
Hälften av barnen i förskoleklass svarade att föraren vet vad de heter, 
motsvarande siffra för lågstadiebarnen var 45 procent och för mellanstadiebarnen 
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ca 30 procent. Endast ca 15 procent av högstadiebarnen svarade att föraren vet 
vad de heter.  

Om man i största möjliga utsträckning ser till att en förare kör samma rutt och 
samma barn, lär dessa så småningom känna varandra, vilket ökar både säkerhet 
och trygghet. Föraren lär sig inte bara var barnen ska stiga på och kliva av, utan 
han/hon lär ofta känna dem även till namnet, vilket ytterligare ökar tryggheten. 

Ibland måste dock någon annan förare sättas in. Om det då finns en tydlig 
beskrivning av rutten (med tider, hållplatser, vilka barn som ska hämtas/lämnas 
den aktuella dagen samt var och hur detta ska göras) ökar det både säkerheten och 
underlättar för den förare som tillfälligtvis tar över.  

Troligtvis är det de barn som åker med ordinarie linjetrafik som i störst 
utsträckning skjutsas av många olika förare.  

Bältets vara eller icke vara 
En fråga som livligt diskuterades i fokusgrupperna av såväl föräldrar, kommuner 
som förare var bältets vara eller icke vara. Enligt lagen ska man alltid använda 
bälte i personbil (alltså även i ”minibuss”) och i vanlig buss ska man använda 
bälten om det finns sådant på den plats där man sitter. 

I enkäten till föräldrar och barn var det drygt 60 procent av barnen som uppgav 
att det aldrig fanns bälten på den plats där de sitter. Cirka 10 procent svarade att 
det alltid fanns bälte där de sitter.  

Endast lite drygt hälften av förarna angav att det vid varje resa fanns bälten på 
samtliga platser i skolskjutsen. Ungefär en tredjedel av kommunerna angav att de 
krävde bälten på samtliga platser i fordonet.  

Även om det finns bälte i skolskjutsarna är det inte säkert att dessa används. 
Ungefär 50 procent av barnen i förskoleklass, låg- och mellanstadiet svarar att de 
alltid använder bältet, om det finns. Endast 10 procent av högstadiebarnen svarade 
att de i samma situation alltid använde bältet. Ungefär hälften av förarna uppgav 
att barnen alltid använder bältet. Det är förarens ansvar att uppmana barnen att 
använda bältet, vilket två av tre förare också angav att de gör. 

Förutom att bälten minskar skaderisken vid en eventuell olycka, blir den 
positiva effekten att bältade barn inte springer omkring i fordonen under färd. 
Även om de flesta förare angav att barnen sitter stilla så varierar detta dock 
beroende på vilken typ av fordon man kör. Var tredje förare av buss med 22 
platser eller fler svarade att barnen inte sitter stilla.  

Att barnen sitter stilla kan göra att det blir lugnare i fordonen, vilket kan ses 
som trafiksäkerhetshöjande. Barnens uppgifter om ifall det var lugnt eller bråkigt i 
skolskjutsen visade att ju äldre barnen var desto bråkigare uppgav man att det var 
i skolskjutsen. Detta kan givetvis hänga ihop med typ av fordon men en annan 
bidragande orsak kan vara att ju större barnen är desto större andel åker med 
ordinarie linjetrafik där det inte finns samma krav på sittplats för alla passagerare. 

Även här har kommunerna stora möjligheter att påverka genom att ställa krav i 
upphandlingen på att de bussar som används ska vara utrustade med bälten. Det är 
dock inte att rekommendera att eftermontera bälten i de äldsta bussarna, utan 
kravet på bälten kan bara gälla nyare bussar. Dessutom ska det givetvis finnas en 
sittplats för varje barn. 
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8.4 Ansvarsfördelning 
Såväl kommuner som föräldrar och förare har fått ta ställning till vem de tror har 
ansvar vid de olika momenten av skolskjutsningen.  

Sammanlagt var det sex olika moment under skolskjutsresan där vi bad de 
svarande att ta ställning till vem de tror har ansvaret. Momenten som berörde 
resan till skolan var ”Väntan vid påstigning”, ”Påstigning” samt ”Avstigning”. 
Momenten som berörde resan hem var ”Väntan vid påstigning”, ”Påstigning” 
samt ”Avstigning”.  

Det framkom inga större skillnader i vem man tror har huvudansvar för barnen 
i de olika delmomenten. Är därmed hypotesen att ansvarsfrågan är oklar fel? Nej, 
även om sammanställningen visar att samma aktör har fått flest svar, så visar ändå 
det faktum att många svar avser andra aktörer att ansvarsfrågan trots allt ändå är 
oklar.

Det är också intressant att jämföra detta resultat med vad som sägs i 
skolskjutsförordningen 2§ angående ansvarsfördelningen: 

”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.” 

Det är kommunens styrelse för skolväsendet som har det övergripande 
trafiksäkerhetsansvaret, både när det gäller färdväg, utformning av skolskjuts-
hållplatser och utbildning. Det innebär rimligtvis att kommunen också måste 
utöva tillsyn och kontrollera att entreprenörerna/förarna utför sin ålagda uppgift 
på överenskommet och trafiksäkert sätt. 

Skollagen och skolskjutsförordningen är i skrivande stund under översyn. Det 
är önskvärt att man i det arbetet finner formuleringar som tydligare anger vem 
som har det faktiska ansvaret. Slutligen kan man fråga sig om det är möjligt att ha 
ett delat ansvar för säkerheten. 

8.5 Utbildning 
Enligt skolskjutsförordningen är det styrelsen för skolväsendet som svarar för att 
”eleverna undervisas om vad de skall iaktta för att undvika olyckor i samband 
med skolskjutsning”. Motsvarande gäller de nämnder som ansvarar för 
förskoleverksamheten. 

Inom olika kommuner fungerar samarbetet mellan nämnderna på olika sätt. 
Hur fast knuten skolans verksamhet är till övrig kommunal verksamhet kan 
variera mycket. Vad som ingår i de olika nämndernas ansvarsområden skiljer 
också från kommun till kommun.  
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Den övervägande delen av kommunerna har uppfattningen att det är skolan 
som har ansvar för trafiksäkerhetsundervisning om skolskjutsning (86 procent har 
svarat skolan eller skolan i kombination med någon annan aktör). Cirka  
30 procent av kommunerna hade inte genomfört någon utbildning. Av de som 
hade genomfört utbildning var den framför allt riktad till barnen (60 %). 

Inte bara barnen utan även förarna behöver utbildning. Cirka 10 procent av 
kommunerna hade utbildat skolskjutsförare. Således har inte skolskjutsförord-
ningens §2 avseende utbildningskrav efterlevts. 

Utbildning av barnen 
Kommunerna har alla skäl att ta initiativ till utbildning av barnen. I USA är 
utbildning av barnen högt prioriterat och är kanske en av anledningarna till de 
låga olycksantalen. Barnen utbildas där i hur man uppträder trafiksäkert, inte bara 
i skolskjutsen utan också under väntan, på- och avstigning samt längs vägen till 
och från hållplatsen.  

Drygt 60 procent av kommunerna uppger att de informerar eller utbildar barn i 
trafiksäkerhet i samband med skolskjutsning. 

Det finns dock många föräldrar som anger att de inte har fått någon 
information alls. Nära nog 40 procent av alla föräldrar har svarat att de varken har 
fått information eller utbildning. Föräldrar till barn i förskoleklass har i huvudsak 
informerats om turlistorna. Endast 16 procent av dessa föräldrar hade fått 
information om på- och avstigning.  

Cirka 25 procent av föräldrarna till barn i förskoleklass visste inte om barnen 
fått någon utbildning eller information. Dessutom var det drygt 60 procent som 
angav att barnen inte fått någon sådan. Detta var en mycket större andel än för 
barnen i lågstadiet (ca 15 %), mellanstadiet (ca 30 %) och högstadiet (ca 20 %).  

Den som utbildade barnen var vanligtvis läraren. Förarnas insatser när det 
gäller utbildning var blygsamma. I förskoleklasserna var det ingen som svarade att 
man fått utbildning/information av föraren, i lågstadiet var motsvarande andel 
ungefär 30 procent, i mellanstadiet 20 procent och i högstadiet lägre än 5 procent.  

Det är främst de nyblivna skolskjutseleverna som behöver få utbildning i hur 
man ska bete sig och eftersom ungefär hälften av alla skolskjutsbarn har åkt 
skolskjuts ända sedan de började skolan varierar behovet av utbildning.  

Även om lärarna är utbildade pedagoger och av den anledningen är bäst 
lämpade att utbilda eleverna är det värdefullt om utbildningen sker i samarbete 
med den/de förare som skjutsar barnen. 

Utbildning av förarna 
Om förarna själva fick gå en utbildning som var inriktad mot säkerhet och 
pedagogik skulle de ha ökade möjligheter att utbilda barnen och på så sätt 
förbättra säkerheten och tryggheten vid skolskjutsning.  

Ändå hade hälften av förarna inte deltagit i någon utbildning överhuvudtaget. 
Detta varierade dock beroende på vilken typ av fordon de körde. Cirka 60 procent 
av förare av buss med mer än 22 platser hade utbildats jämfört med knappt 
30 procent av personbils- och minibussförarna. Enligt förarna innehöll 
utbildningen i första hand momenten utrymning/brandsläckning. Det näst 
vanligaste svaret var trafiksäkerhet och det tredje vanligaste svaret var säker på- 
och avstigning. 
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Det förarna själva önskade utbildning i var säkra hållplatser, säker på- och 
avstigning samt säkerhet under resan. Dessa önskemål visar troligen samtidigt vad 
förarna uppfattar som mest riskfyllt.  

8.6 Rapportering och uppföljning 
Ungefär 75 procent av föräldrarna uppgav att de inte hade rapporterat något som 
de ansåg fungerade dåligt i samband med skolskjutsningen. Andelen var lägre för 
de yngre barnen och högre för de äldre. Frågan avsåg endast det aktuella läsåret.  

Vanligtvis hade föräldrarna rapporterat om bråk i fordonet, försening eller ett 
annat skäl än de föreslagna. Det kan handla om att föraren glömt att hämta barnet 
eller att det varit trångt på bussen.  

De flesta föräldrarna till barn i förskoleklass vände sig till läraren när det var 
något man ansåg fungera dåligt. Vem man rapporterade till på de övriga stadierna 
varierade. Gemensamt var att det var ovanligt att man vände sig till kommunen, 
möjligen med undantag av föräldrar till högstadiebarn. Denna spridda bild av vem 
man rapporterar till kan vara ett tecken på att det inte finns klara riktlinjer för 
rapportering. 

Viktigt att följa upp olycksrapporteringen 
Det är mycket viktigt att de olyckor och incidenter som inträffar i samband med 
skolskjuts rapporteras och följs upp. Det behövs ett nationellt system som 
möjliggör studier av olyckor med skolskjutsfordon inblandade. Detta system kan 
också användas för att utvärdera effekten av de åtgärder som vidtas.  

Vägverket har regeringsuppdraget att införa ett nytt informationssystem – 
STRADA (Swedish TRaffic Accident Data Acquisition) – om skador och olyckor 
inom hela vägtransportsystemet. Inom en inte alltför avlägsen framtid kommer 
detta system att tas i bruk. Där bör det vid registreringen av inträffade olyckor 
noteras om ett skolskjutsfordon varit inblandat. 

Det är även av stor betydelse att man i kommunerna aktivt arbetar med att följa 
upp de incidenter, tillbud och olyckor som inträffar. Drygt 80 procent av förarna 
har inte rapporterat någon incident eller olycka under föregående termin. Det är 
svårt att tro att så många varit helt förskonade från olyckor, tillbud och incidenter.  

För att skapa säker skolskjutsning är det viktigt att arbeta förebyggande. Då 
måste man kunna fånga upp de incidenter som inträffar och rapportera till någon 
som har möjlighet och ansvar att åtgärda problemen. De förare som hade 
rapporterat någon olycka eller incident gjorde det vanligtvis muntligt till 
entreprenören.  

För att få ett fungerande system är det angeläget att premiera den som 
rapporterar, oavsett vad som inträffat. Däremot kan det vara förenat med vite för 
den som underlåter att rapportera ett tillbud eller en olycka. Det är också viktigt 
att se över systemet så att det inte blir ett ”glapp” mellan den som tar emot 
rapporten och den som åtgärdar eller fattar beslut om åtgärder.  
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9 Fortsatt forskning är angelägen 
Under arbetets gång har en mängd angelägna forskningsområden trätt fram. I detta 
kapitel pekar vi ut de områden som vi ser som mest angelägna sett ur såväl 
säkerhets- som trygghetsperspektiv. 

9.1 Olycksanalys 
Barn skadas och dör 
Vi vet att barn omkommer och skadas i samband med skolskjuts. Vi vet dock inte 
i vilken utsträckning detta sker och vi har heller inte en samlad bild av orsakerna 
till att olyckorna inträffar.  

För att åtgärder ska kunna vidtas på ett för samhället så ekonomiskt sätt som 
möjligt krävs en riskanalys. Det innebär en noggrann genomgång och detaljstudie 
av samtliga bussolyckor under senare år där barn har varit inblandade och där 
barnen antingen varit passagerare i bussen eller varit oskyddade trafikanter. På så 
sätt får man en samlad bild av hur olyckorna har skett. Utifrån den blir det möjligt 
att på ett för samhället optimalt sätt prioritera vilka åtgärder som kan förväntas ge 
största effekt.

9.2 Förbättrade rapporteringssystem 
Framtida forskning och uppföljning av olycksutvecklingen förutsätter att de 
olyckor som sker i samband med skolskjutsning är möjliga att identifiera i till 
exempel STRADA (Vägverkets rapporteringssystem för olyckor från och med år 
2003).

När det gäller rapportering av olyckor och incidenter är det av stor vikt att 
kommunerna skapar system och rutiner för hur inträffade händelser ska 
rapporteras. För att rapporteringen inte ska bli verkningslös måste samtidigt de 
händelser som rapporterats följas upp. Dessa rapporter bör hamna i händerna på 
en person som har befogenhet att åtgärda problemen.  

I samband med upphandlingen bör det finnas klara riktlinjer och redskap 
gällande när, hur och vem som ska rapportera inträffade händelser. Detta bör 
kombineras med direktiv för hur kommunerna själva ska handlägga ärendena. 
Sammantaget kan detta förväntas ge positiva effekter på säkerheten och 
tryggheten för skolskjutsbarnen. 

9.3 Förarna experter och nyckelpersoner 
Förarna är nyckelpersoner för att skolskjutsverksamheten ska fungera på ett 
önskvärt sätt. I dagsläget finns det inga specifika krav på vilka kompetenser en 
förare bör ha. Därför bör det arbetas fram en kravprofil för skolskjutsförare. 
Dessutom bör det tas fram en obligatorisk utbildning till skolskjutsförare som 
omfattar såväl färdighetsträning, insiktsträning, pedagogik och olyckshantering.  

Den expertkunskap som förarna har om de specifika situationer som uppstår 
under skolskjutsresan och den kunskap de har om de vägar de kör, de hållplatser 
som används och de barn som åker med bör tas till vara på ett bättre sätt.  

Förarna är en nyckelgrupp när det gäller att välja färdväg, hållplatser och vid 
konstruktion av tidtabeller som stämmer med verkliga förhållanden. De bör ha 
möjlighet att i ett tidigt skede finnas med i den gruppering som avgör vilka barn 
som ska ha rätt till skolskjuts avseende trafikförhållanden. Det är viktigt att finna 
rutiner där förarens kunskaper och erfarenheter tas till vara på ett bättre sätt. 
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9.4 Hållplatsen och vägen dit/därifrån 
De moment som många upplever som riskfyllda i samband med skolskjutsning är 
väntan vid hållplatsen när barnet reser till skolan och vid hemresan avstigningen 
inklusive momentet att ta sig hem efter avstigningen. 

Hur ska man arbeta för att öka säkerheten i samband med dessa moment? Det 
finns anledning att tro att några av följande förslag kan förväntas ge positiva 
effekter. 

Minimera antalet förare. Det är av stor betydelse att förarna som kör barnen 
känner barnen väl och att barnen känner förarna.  

Mer forskning kring själva upphandlingsprocessen, detta för att garantera 
att kontraktstider och de krav som ställs vid upphandlingen verkligen ger en 
skolskjutstransport som är trafiksäker och trygg för barnen. 

Dokumentera den väg som skolskjutsen kör på ett sådant sätt att det kan 
garanteras att skolskjutsen kör samma väg varje dag och stannar vid samma plats 
för på- och avstigning, oavsett vem som kör och under vilka förhållanden som 
resan utförs. 

Vad är en säker skolväg och vad är en säker miljö för barnen under väntan på 
skolskjutsen?  

Forskning behövs för att ta fram riktlinjer för hur en plats där barnen ska vänta 
på skolskjutsen och kliva av skolskjutsen ska se ut. Rekommendationerna för hur 
kommunerna ska lösa dessa frågor måste förankras hos såväl kommuner och 
väghållare som förare.  

De flesta är till exempel överens om att barn inte bör vistas i trafikmiljöer där 
hastigheten är 70 km/h eller mer. Att komma fram till ett system för säkra 
hållplatser där barnen kan vänta i trygghet är ingen lätt uppgift. Dessutom är 
behovet av skolskjuts föränderligt då barn börjar och slutar att åka beroende på 
olika omständigheter. Möjligheterna att använda mobila lösningar när det gäller 
såväl hållplatsutformning som skyltning bör täckas in i kommande forskning.  

Ett annat intressant område är att se närmare på den extra kostnad det innebär 
att säkerställa barnens säkerhet och trygghet och ställa denna i relation till att 
bedriva konventionell skolskjutsverksamhet.  

9.5 Medtrafikanternas bristande respekt 
Medtrafikanternas bristande respekt är enligt förare ett säkerhetsproblem. 
Forskning för att finna sätt att öka medtrafikanternas respekt är angelägen. I USA 
är fordonen väl utmärkta och förarna har en hög trovärdighet i samband med 
rapportering av överträdelser av lagen om passeringsförbud av stillastående 
skolskjutsar. 

I Sverige behöver endast de fordon som används vid upphandlad skolskjuts 
vara försedda med en skolskjutsskylt. Skylten är förhållandevis liten och kan ofta 
ses lågt placerad. Vintertid blir den ofta svår att upptäcka trots att den ska 
kombineras med blinkljus.

Ett sätt att påverka trafikanterna till att visa ökad hänsyn är att märka ut 
skolskjutsfordonen extra tydligt. Det är självklart viktigt att detta ska gälla 
samtliga fordon som används vid skolskjutsning. Hur man ytterligare ska arbeta 
för att förbättra svenska trafikanters hänsyn till skolskjutsbarn kräver vidare 
utredningar. Ett tänkbart sätt kan vara att tydligare märka ut de platser som 
används som på- och avstigningsplatser i anslutning till barnens hem.  
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9.6 Kvalitetssäkring av transporterna 
En kvalitetssäkring av transporterna är ett givet sätt att komma närmare 
trafiksäkerhetsmålet. 

I USA ställs särskilda krav på de fordon som används vid skolskjutsning, se 
FMVSS. Kraven gäller såväl så kallad compartmentalization (det vill säga krav på 
sätenas utformning och placering) som hur fordonen ska vara konstruerade för att 
fånga upp de krafter som verkar vid en eventuell olycka.  

I Sverige ställs inga särskilda krav på de fordon som används vid 
skolskjutsning. I de fall bussar används vid skjutsning av barnen är dessa 
”vanliga” bussar där inredning och säten inte är speciellt utformade med tanke på 
barn. Vi kan notera att det är vanligare att fordonen inte har bälten än att de har 
bälten. Detta i kombination med att det är långt ifrån säkert att alla barn får en 
egen sittplats gör det mycket önskvärt att se över vilka krav som ställs på 
fordonen.

I bilaga 1 ges exempel på åtgärder som kan förväntas vara säkerhetshöjande. 
Det bör dock framhållas att de flesta av förslagen kräver ytterligare forskning. 
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Exempel på förslag att utvärdera 
Lagar och förordningar 
Det finns lagar och förordningar kring skolskjutsning, som endast kan sägas 
utgöra minimikrav på förare, fordon och hållplatser. 

• Tydliggör vem som har ansvaret för såväl utbildning som för de olika delarna 
av barnets resa till skolan och se till att det omfattar både grundskolelever och 
barn i förskoleklass. 

• Enligt lagen ska kommunen sörja för att skolskjuts ordnas om det behövs, med 
hänsyn till avstånd och trafikförhållanden. Här bör det klaras ut om detta 
innebär att trafiksäkerhetsbedömningen längs barnets skolväg ska göras för ett 
barn i sällskap med en vuxen eller för ett barn som går ensamt. 

• Inför lagkrav på speciell utbildning av skolskjutsförare. 
• Utred effekterna av en lag som innebär förbud att köra om en stillastående 

skolskjuts.

Upphandling 
Det är kommunerna som upphandlar skolskjuts. I vilken mån landets kommuner 
ställer trafiksäkerhetskrav utöver lagkraven varierar väldigt mycket.  

• Här är det viktigt att fundera över vilka utökade krav på fordonen, utöver 
lagkraven, som kommunerna bör ställa i sin upphandling. Det handlar dels om 
vilka krav som gör mest nytta för säkerheten men också om kostnads-
effektiviteten – hur kostnaden står i relation till nyttan. Förslag på olika krav 
som kan utvärderas är: 
− alkolås 
− vinterdäck med/utan dubb på bussar 
− bromskontroll oftare än 1 gång per år 
− övre gräns för fordonets ålder 
− bälten på samtliga platser (två eller trepunktbälte kvarstår att avgöra) 
− högst ett barn per sittplats 
− bälteskuddar/stolar och upp till vilken ålder 
− kommunikationsutrustning 
− tätare besiktningar av äldre fordon 
− backningskameror och ljudsignal 

• Kommunerna bör ställa väsentligt ökade krav i sin upphandling på förarna, 
exempelvis: 
− åldersgräns 
− genomgått pedagogisk utbildning 
− genomgått utbildning i hjärt-/lungräddning 
− genomgått utbildning i barntrafiksäkerhet, inklusive var gränserna för 

förarens ansvar går 
− behärska det dominerande språket (vanligen svenska) 

• Vid upphandling ska inte enbart ekonomiska faktorer beaktas, utan även 
sådana som kan förväntas öka trafiksäkerheten. Detta leder både till ökad 
säkerhet och ökad trygghet för barnen. 
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• Uppföljning av att ställda krav också följs, gärna så ofta som en gång per år. 
Det är också viktigt på vilket sätt uppföljningen görs. 

• Längre avtalsperioder ger entreprenörerna ökade möjligheter att göra 
investeringar som svarar mot kommunernas ökade trafiksäkerhetskrav. 

• De som dagligen möter verkligheten, det vill säga förare och barnens 
föräldrar, bör få ökade möjligheter att vara delaktiga vid upphandling och 
påverka olika aspekter vid skolskjutsning. 

Olycksrapportering 
I dagsläget är det så gott som omöjligt att få tillförlitlig information om olyckor 
och incidenter/tillbud eftersom statistiken uppvisar stora brister såväl nationellt 
som internationellt. 

• Inför fordonstypen ”skolskjuts” i Vägverkets kommande informationssystem 
STRADA. Registrera också om olyckan skett i samband med av- eller 
påstigning. 

• Inom varje kommun ska en ansvarig för skolskjutsverksamheten finnas. 
Denne ska ha ett helhetsansvar för kontakterna med olika aktörer, upphand-
ling, olycksrapportering och kontroll av att kriterierna uppfylls. 

• Förbättrad och enhetlig rapportering av olyckor/tillbud/incidenter inom 
kommunerna. Den här rapporteringen ska även kunna bearbetas på nationell 
nivå.

• Stimulera skolor, entreprenörer, förare med flera att rapportera till 
kommunerna. Det är ett större fel att hålla tyst om ett tillbud än att rapportera 
det. Detta ger dessutom den positiva effekten att fler känner sig delaktiga och 
därmed blir mer engagerade, vilket ökar viljan  att arbeta för barnens säkerhet. 

• Entreprenören ska fortlöpande dokumentera uppgifter om fordon, förare och 
färdväg i en transportliggare. I denna ska också finna uppgifter om besikt-
ningar, bromskontroller, däcksbyten med flera åtgärder.  

• Föraren ska i transportliggaren registrera de gånger på-/avstigning sker på 
annan plats än överenskommet. Föraren ska också rapportera när en hållplats 
brister ur trafiksäkerhetssynpunkt. Även olyckor/incidenter/tillbud ska föras in 
i transportliggaren för att snarast rapporteras vidare till kommunen. 

• Utvärdera de olyckor/incidenter som sker för att på så sätt definiera särskilda 
problemområden.

Information 
När samtliga som är involverade i skolskjutsningen, det vill säga förare, barn, 
föräldrar, skolrepresentanter med flera är utbildade och informerade ökar både 
engagemanget och säkerheten för barnen. Utbildningsplaner för dessa bör tas 
fram. 

• För att klara av att köra bussen och samtidigt ha god uppsikt på barnen, göra 
trafiksäkerhetsavvägningar och hålla uppsikt på medtrafikanter med mera 
behöver en skolskjutsförare kompletterande utbildning. En väl utbildad 
skolbussförare kan också ha mer att bidra med när det gäller delaktighet i både 
utbildning, upphandling och utvärdering av skolskjutsningen.  

• Utbilda elever och deras föräldrar. Ökad förståelse och kunskaper ger 
samtidigt ökad trygghet och säkerhet. 
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Tekniska lösningar 
Det finns mycket att göra för att skolskjutsfordonet ska synas bättre och därmed få 
högre status i trafiken. Olika tekniska lösningar kan också förbättra säkerheten för 
barnen vid på-/avstigning och när de vistas i området nära bussen (Matstoms, 
koncept, 2001). 

• Tydligare utmärkning av skolskjutsfordon utöver de skyltar med blinklyktor 
som nu används. I USA är till exempel alla skolbussar knallgula med svarta 
ränder – ingen kan undgå att se att de är skolbussar. 

• Stoppskylt/varningsskylt som fälls ut på bussens vänstra sida när den stannar 
vid hållplatsen.  

• Röda stoppljus som tänds samtidigt som stoppskylten fälls ut. Dessa gör det 
ännu tydligare för övrig trafik att det är förbjudet att passera bussen. 

• En kontrollarm för passagerarpassage fälls ut framför bussen på dess högra 
sida så att inga barn ska kunna finnas i förarens ”döda vinkel”. 

• På linjer där det inte går att undvika att bussen backar med elever utanför 
bussen ger en backningskamera ökad säkerhet. 

• Bälten på alla platser. 
• Ruttplaneringsprogram anpassade för skolskjuts används i stor utsträckning i 

USA. För varje elev anges exakt var och hur på- och avstigning ska ske. Här 
kan man också lägga in mycket detaljerade kartor och instruktioner om hur 
hämtning/lämning av eleverna ska ske, telefonnummer till både hemmet och 
skolan samt annat av vikt att känna till eller ta hänsyn till. 

• Många elever har knappar, snören, band m.m. av olika slag på kläder och 
väskor som kan fastna i bussens dörrar, säten och räcken. Med hjälp av ett så 
enkelt instrument som en mutter i ett snöre kan man lätt kontrollera om t.ex. 
utgångsdörrarna är ”snörsäkra” så att ingen fastnar på vägen ut ifrån bussen. 


	VTI rapport 480
	Referat
	Abstract
	Förord
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	Summary
	1  Inledning
	1.1 Är skolskjutsning ett problem?
	1.2 Nollvisionen och FN:s konvention om barnets rättigheter
	1.3 Barn mognar långsamt
	1.4 Olika krav för olika åldrar?
	1.5 Syfte
	1.6 Metod
	1.7 Definitioner och avgränsningar

	2  Litteraturstudie och fältobservationer
	2.1 Några fakta om skolskjutsning
	2.2 Skadade och dödade i bussolyckor av olika slag
	2.3 Bristfällig statistik
	2.4 Vem kan få skolskjuts?
	2.5 Vem har ansvaret för barnet?
	2.6 Förarens roll
	2.7 Mycket hög säkerhet i USA
	2.8 På-/avstigning farligast?
	2.9 Bälteskrav eller inte

	3  Fordonsaspekter
	3.1 Var sker olyckorna?
	3.2 Skolskjutsens utmärkning och utseende
	3.3 Bälten i skolskjutsar?
	3.4 Fordonens däck och bromsar

	4  Diskussion i fokusgrupper
	4.1 Hur går en fokusgruppsdiskussion till?
	4.2 Olika aktörer – olika synpunkter
	4.3 Föraren är viktig
	4.4 Rapportering av olyckor och tillbud
	4.5 Kommunernas ansvar och upphandling

	5  Enkät till Sveriges samtliga kommuner
	5.1 Vem har rätt till skolskjuts?
	5.2 Hur många åker skolskjuts?
	5.3 Hur många åker med linjetrafik?
	5.4 Upphandlingen – krav, uppföljning och åtgärder
	5.5 Vem ansvarar för barnens säkerhet?
	5.6 Skadade och dödade
	5.7 Hur rapporteras olyckor och incidenter?
	5.8 Information och utbildning

	6  Enkät till skolskjutsbarn och föräldrar
	6.1 Avstånd till skolan
	6.2 Riskfylld väntan på skolskjutsen
	6.3 Upplevd trafiksäkerhet
	6.4 Vem har trafiksäkerhetsansvaret?
	6.5 Hur många har fått information?
	6.6 Förarens betydelse för barnens trygghet
	6.7 Finns och används i så fall bälten?

	7  Enkät till förare av upphandlad skolskjuts
	7.1 Hur gammal är en skolskutsförare?
	7.2 Hur stressigt är det att köra skolskjuts?
	7.3 Hur går avstigningen till?
	7.4 När bussen måste backa för att vända
	7.5 Behövs en lagändring?
	7.6 Vilken utrustning har skolskutsen?
	7.7 Sitter barnen stilla?
	7.8 Vill förarna ha utbildning?
	7.9 Har förarna möjlighet att påverka?
	7.10 Rapporteras olyckor och incidenter?

	8  Slutsatser och diskussion
	8.1 Det här gäller för alla skolbarn
	8.2 Det här gäller för skolskjutsbarn
	8.3 Upplevd osäkerhet
	8.4 Ansvarsfördelning
	8.5 Utbildning
	8.6 Rapportering och uppföljning

	9  Fortsatt forskning är angelägen
	9.1 Olycksanalys
	9.2 Förbättrade rapporteringssystem
	9.3 Förarna experter och nyckelpersoner
	9.4 Hållplatsen och vägen dit/därifrån
	9.5 Medtrafikanternas bristande respekt
	9.6 Kvalitetssäkring av transporterna

	10 Referenser
	10.1 Referenser till kapitel 1, 2 samt 4–9
	10.2 Referenser till kapitel 3

	11 Övrig litteratur
	Bilaga 1 Exempel på förslag att utvärdera

