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Är kraven på utmärkning av skolskjutsfordon utmärkta? 
 
av Anna Anund, Linda Kronqvist och Torbjörn Falkmer 
VTI 
581 95 Linköping 
 
 
Sammanfattning 
Förare som möter stillastående skolbussar på 70-väg sänker inte sin hastighet 
och ökar inte sidoavståndet till skolskjutsen i de fall skolbussen endast är 
utmärkt med den traditionella skolskjutsskylten. Om skylten däremot 
kompletteras med blinkljus sänker förarna sin hastighet och fixerar blicken 
fler gånger och längre tid på skolbussen.  
 
Förare som möter stillastående skolbussar på 50-väg sänker dock endast 
hastigheten allra närmast bussen. Sidopositionen påverkas inte om bussarna är 
utmärkta med skolskjutsskylt och blinkljus. Det kan däremot noteras en sänkning i 
hastighet då skolskjutsskylt används jämfört med om ingen utmärkning fanns alls 
på 50-sträckor. Med skylt och blinkljus fixerade förarna blicken på bussen längre, 
dvs. ökade sin centrala visuella uppmärksamhet jämfört med endast skylt, men 
även i jämförelse med bussar som inte var utmärkta.  

Föreliggande studie behandlar om nuvarande krav på utmärkning av 
skolskjutsfordon i Sverige kan förväntas medföra en ökad säkerhet, mätt som 
anpassning av trafikbeteende hos medtrafikanter. 

I studien jämfördes trafikanters beteende i möte med stillastående skolbussar i 
verklig trafik. Tre olika betingelser avseende utmärkning testades: 

– utan utmärkning 
– med skolskjutsskylt  
– med skolskjutsskylt i kombination med blinkljus.  

 
Trafikantbeteende har mätts som hastighet, sidoposition på vägen samt ögon-
rörelser i form av fixationsmönster på skolbussarna. För att fördjupa kunskapen 
kring det observerade beteendet har även självrapporterat beteende och upplevelse 
avseende utmärkningen av skolskjutsfordon samlats in.  

Studien var kvasiexperimentell och data från tjugofyra försökspersoner ingick i 
analysen. Selekteringen av förare har skett via ett slumpmässigt urval ur 
fordonsregistret. Försökspersonerna körde en slinga i verklig trafik där sex 
skolbussar var utplacerade, tre på 50-väg och tre på 70-väg. Förarna körde i 
motsatt riktning i förhållande till hur bussarna var placerade, dvs. de mötte de 
stillastående bussarna. För att registrera hastighet och sidoposition användes 
VTI:s instrumenterade bil och för att registrera fixationsdata användes en så 
kallad ”eye tracker”. Ett roterande schema varierade de tre försöksbetingelserna; 
ingen utmärkning, enbart skylt och skylt med blinkljus på de sex bussarna. 

Resultaten visade att det var det blinkade ljuset som påverkade förare att vidta 
en extra försiktighet när de mötte en stillastående skolskjutsbuss placerad på 70-
väg. På 50-väg kunde inga signifikanta skillnader i hastighet eller sidoläge noteras 
för utmärkningen skylt och blinkljus, annat än i de allra närmaste områdena kring 
bussen. Den blinkande skylten gjorde förare visuellt uppmärksamma samtidigt 
som den inte minskade antalet fixationer på andra viktiga objekt som t.ex. 
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bussföraren. När det gäller förarnas egna åsikter kan det konstateras att man 
rapporterade sig ha sett det blinkande ljuset och att det enligt förarna medfört att 
man har vidtagit försiktighetsåtgärder såsom hastighetssänkning och ökat avstånd 
till bussarna. Då data från individernas självrapporterade beteende jämfördes med 
det faktiska beteendet kunde en hastighetssänkning bekräftas. De som sade sig ha 
sänkt hastigheten hade även gjort så. Vidare kunde noteras att det fanns de som 
sade sig inte ha sänkt hastigheten trots allt hade gjort detta. 

Studien visar att den skylt som i dag föreskrivs enligt trafikförordningen inte 
påverkar trafikanternas beteende på 70-väg. I de fall skylten kompletteras med 
blinkljus kan en viss effekt observeras. Resultaten i form av effekt är inte de 
samma på 50-väg. De krav som finns i dag är således inte tillräckliga för att 
säkerställa att trafikanter som möter en stillastående skolbuss ska anpassa sin 
hastighet och hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till skolbussen. Slutsatsen från 
studien är att det finns klara skäl att verka för en förbättrad utformning av 
informationen till dem som möter eller kör om en stillastående skolbuss. 
Utmärkningen bör innehålla blinkande ljus. Den skylt som finns i dag bör 
utvecklas avseende ikonens form, budskap och synbarhet.  

Förslagsvis bör kommande krav på utmärkning av skolskjutsfordon förtydligas 
i syfte att säkerställa att trafikanterna; 

• inser att det krävs en ökad uppmärksamhet vid platsen 
• att det handlar om att det kan finnas barn i närheten  
• vilken åtgärd de förväntas vidta. 

 
Studien har finansierats av Vägverket. Studien är etiskt bedömd, men ansågs inte 
omfattas av etiklagstiftningen (2003:460), utan prövades från ett rådgivande 
perspektiv och bedömdes som godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i 
Linköping (ärende 131/04).  
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An evaluation of the school transportation vehicle’s icon – an experimental 
study 
 
by Anna Anund, Linda Kronqvist and Torbjörn Falkmer 
VTI 
SE-581 95 Linköping  Sweden 
 
 
Summary 
Drivers meeting school buses at stand still on roads with a 70 km/h speed 
limit do not lower their speed or increase their lateral position to the bus if it 
is marked only by the present school transportation traffic sign. If, however, 
the sign is combined with blinking lights, the drivers will decrease their speed 
and fixate longer on the bus and more often on it. 
 
Drivers meeting school buses at stand still on roads with a 50 km/h speed limit 
lower their speeds only in the nearby areas of the buses. The lateral positions were 
not affected by any type of school transportation signs. However, lower speeds 
were found on roads with 50 km/h when the present school transportation sign, 
without blinking lights was present, in comparison with no sign at all. When the 
sign was combined with blinking lights, the drivers fixated more often on the 
buses, i.e. they increased their visual foveal attention compared to when the buses 
were marked by the sign only or not marked at all.    

This study aimed to test whether the present school transportation traffic sign 
leads to enhanced traffic safety, measured as adjustment of traffic behaviour from 
fellow road users. 

The fellow road users’ behaviour on roads with 50 km/h and 70 km/h was 
compared in meetings with school buses at stand still in real traffic. Three 
different types of signing were tested: 

– without any sign 
– with the school transportation traffic sign only 
– with the school transportation traffic sign equipped with blinking lights. 

 
The fellow road users’ behaviour was measured by their speed, lateral position 
and fixation patterns on the buses. In order to further explore driver behaviour, 
self reported behaviour data and experiences from the study were gathered.  

The study was semi experimental and involved data from 24 drivers. Drivers 
were recruited from a random sample of the national register of vehicle owners. 
The drivers drove a route in real world traffic, in which six school buses were 
placed at stand still, three on parts of the road with 50 km/h, three on parts with 
70 km/h. The drivers drove in the opposite direction of the buses, i.e. they were 
meeting the buses. In order to record speed and lateral position, the VTI 
instrumented vehicle was used along with an eye tracker for the measurements of 
eye movements. By a rotated experimental schema, the three conditions were 
varied with respect to the drivers and the buses.  

The results showed that it was the blinking lights that affected the drivers to 
apply extra safety precautions when meeting a school bus at stand still on roads 
with 70 m/h. On 50 km/h roads safety precautions were only found in the nearby 
areas of the busses. Lateral position was not affected by any of the school 
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transportation traffic sign conditions. The blinking lights made the drivers visually 
foveally aware and at the same time these fixations on the blinking lights did not 
prevent fixations on other important objects, such as the bus driver. The drivers 
reported to have seen the blinking light and that this had made them actively 
applying safety precautions, such as decreased speed and increased lateral 
distances to the buses. When comparing self reported data with observed data on 
individual level, decreased speeds were confirmed. Furthermore, also those who 
did not report to lower their speed actually applied decreased speed. 

This study shows that the present school transportation traffic sign does not 
affect drivers on roads with the speed limit of 70 km/h. If blinking lights are 
added to the sign, moderate effects can be noted. On roads with the speed limit of 
50 km/h, the effects are not similar. The existing regulations concerning the sign 
are thus not sufficient in order to ensure that fellow road users apply safety 
precautions when meeting a school bus at stand still. The study recommended that 
future school transportation signs should have blinking lights, a finding also 
confirmed by the drivers’ self reported acceptance for such a system. The sign 
should be in another format and with another type of icon than the present, which 
in turn requires more research. 

Coming regulations on the school transportation signs should be clarified to 
ensure that fellow road users realise: 

- that increased attention is required 
- that children could be present in the traffic environment 
- which safety precautions to undertake. 

 
The study was financed by the Swedish Road Administration and their key person 
has been Jan Petzäll. The study was approved by the regional ethical committee in 
Linköping (# 131/04). 
 
 



 

1 Inledning och bakgrund 
Rätt till skolskjuts 
Svensk skolskjutsning regleras av Skollagen (1985:1100) och Förordningen om 
skolskjutsning (1970:340). 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.” 
 
Förordningen om skolskjutsning 1 §: 
”Med skolskjutsning avses i denna förordning sådan befordran av elev i förskola, 
grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola till eller från skolan som 
ordnas av det allmänna särskilt för ändamålet och ej är av tillfällig natur. Med 
icke yrkesmässig skolskjutsning avses befordran som ej är yrkesmässig trafik.” 
 
När skolskjutsen är anordnad särskilt för ändamålet – det vill säga upphandlad – 
gör skolskjutsförordningen en snävare definition av skolskjutsning än skollagen. 
Skolskjuts begränsas till ”sådan befordran som ordnas särskilt för ändamålet”. 
Det betyder att skolskjutsförordningen inte berör resor med ordinarie linjetrafik 
eller så kallad kollektivtrafik. 

Skolskjutsförordningen är ändamål för förändring och en revidering pågår för 
närvarande. 

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

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

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

I grunden har föräldrar alltid ansvaret för sina barn, också när barnen åker 
skolskjuts, men även kommunen har ett ansvar för barn som åker skolskjuts. När 
det gäller svensk skolskjutsning regleras den av skollagen och skolskjuts-
förordningen, vilka just nu (juni 2005) håller på att revideras. Kommunen ska se 
till att det anordnas kostnadsfri skolskjuts för skolbarnen om det behövs med 
hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder hos en elev 
eller någon annan särskild omständighet. Ansvaret för att barnen undervisas i hur 
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de bör uppträda när de åker skolskjuts ligger hos kommunens styrelse för 
skolväsendet, se Förordningen om skolskjutsning 2 §. 
 
Förordningen om skolskjutsning 2 §:  
”Skolskjutsning skall med avseende på tidsplaner och färdvägar ordnas så att 
kraven på trafiksäkerhet tillgodoses. 
I varje kommun skall styrelsen för skolväsendet verka för att särskilt anordnade 
hållplatser för skolskjutsning utformas så att olyckor i möjligaste mån undviks.  
Styrelsen bestämmer efter samråd med den kommunala nämnd som ansvarar för 
trafikfrågor, polismyndigheten och väghållaren för varje skolskjuts färdväg och 
de platser där på- eller avstigning bör ske. Styrelsen svarar för att eleverna 
undervisas om vad de skall iaktta för att undvika olyckor i samband med 
skolskjutsning.  
Vad som i denna paragraf sägs om styrelsen för skolväsendet skall också 
tillämpas för skolas styrelse, som inte står under dess förvaltning, eller i fråga om 
förskola, den eller de kommunala nämnder som ansvarar för förskoleverk-
samheten.” 
 
Som synes har styrelsen för skolväsendet även ett ansvar för på- och 
avstigningsplatserna. Det är mer oklart vem som har ansvaret från hemmet till 
påstigning samt från avstigning till hemmet. Det finns barn som kliver på och av 
skolskjutsen vid livligt trafikerade vägar, vägar med hög tillåten hastighet eller på 
andra sätt otillfredsställande säkerhet.  

 
Krav på utmärkningen av skolskjutsfordon 
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, se figur 1.  

I Vägverkets författningssamling VVFS 2003:22 finns krav på utformningen 
av skolskjutsskylten. I korthet ska skylten vara försedd med blinklyktor och minst 
ha yttermåtten 400x400 mm (se figur 1). 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). Blinklyktorna skall tändas ca 100 m före hållplats 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.  

 

 

 

 

Figur 1 Skolskjutsskylt. 

 
Vad som förväntas av förbipasserande 
Det finns flera delar i Trafikförordningen (1998:1276) som pekar på att särskild 
hänsyn skall tas. I 2 kap. 1 § Trafikförordningen anges att trafikanten generellt ska 
ta särskild hänsyn till bl.a. barn: ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant 
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iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna.” 
”Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer 
som det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för 
dem i trafiken.” 

I 3 kap. 14 § vilket handlar om fordons hastighet står att ”Ett fordons hastighet 
skall anpassas till vad trafiksäkerheten kräver”. I 3 kap. 15 § anges vidare att 
utöver de generella trafiksäkerhetskraven skall förare visa särskild hänsyn och 
hålla tillräckligt låg hastighet under 15 punkter. Två av punkterna har direkt 
bäring på skolskjutsning. Dessa är punkt 10 och 11 vilka säger följande: 

• när fordonet närmar sig en spårvagn, en buss eller en skolskjuts som 
stannats för passagerarnas på- eller avstigning 

• när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen. 
 
Genom skolskjutsskylten framgår för andra trafikanter att de närmar sig en 
skolskjuts. Det bör dock noteras att bestämmelsen om hastighetsanpassning i 
3 kap. 15 § 10 och inte heller någon annan bestämmelse i trafikförordningen har 
gjorts beroende av att ett fordon försetts med en skolskjutsskylt.  
 
Risk vid skolskjuts 
Om man oavsett ålder på personer tittar på hur säkert det är att färdas till skolan så 
kan man konstatera att det är avsevärt mycket säkrare att åka i en buss (ungefär 
nio gånger säkrare) än i en personbil (Albertsson, Falkmer, Björnstig, & Turbell, 
2003; Nilsson, 1997). Det kan också konstateras att ju större buss desto säkrare 
åker man. Mer riskfyllt är det att vistas i trafiken som oskyddad trafikant dvs. som 
gående eller cyklist – det är ungefär hundra gånger mer riskfyllt jämfört med att 
åka buss. 

I Vägverkets databas (VITS, 2002) är det möjligt att enbart välja att studera 
olyckor med buss inblandad, se figur 2.  
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Figur 2 Antal personer som skadats eller dödats i Sverige i bussrelaterade 
olyckor 1994–1999.  
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Av figuren framgår att under 1994–1999 var det sammanlagt 4 600 personer som 
skadades i olyckor där buss varit inblandade. Av dessa var 644 barn under 16 år, 
168 skadades svårt och cirka 47 procent av dessa barn var oskyddade trafikanter. 
Det innebär att i genomsnitt skadades eller dödades över 100 barn i olika 
bussrelaterade olyckor varje år. Figur 3 visar hur de fördelade sig på olika 
trafikantgrupper: 
 

Barn i buss
36%

Barn som gående, 
cyklist eller mopedist

47%

Barn i annat fordon
17%

Figur 3 Barn (0–15 år) som skadats eller dödats i bussrelaterade olyckor under 
perioden 1994–1999, fördelat på typ av trafikantgrupp. 
 
Figuren visar att av de barn som skadades och dödades i sådana olyckor var 
närmare hälften oskyddade trafikanter, det vill säga de vistades utanför bussen när 
de skadades. Ytterligare 17 procent satt i annat fordon medan ca 36 procent 
befann sig i bussen. Statistiken visar att bland skadade/dödade vuxna i buss-
relaterade olyckor var däremot endast ca 20 procent oskyddade trafikanter. Det är 
inte möjligt att från databasen få information om en inträffad olycka har skett i 
samband med skolskjutsning, eller inte. 

En metod som kan användas för att skapa en uppfattning av hur många barn 
som skadas i samband med skolskjutsning är att vända sig direkt till kommunerna 
och fråga hur många olyckor de har kännedom om. Enligt en enkät till Sveriges 
kommuner (Wretling, Sörensen, Anund, Yahya & Törnström, 2001) har under en 
femårsperiod (läsåret 1995/1996–läsåret 1999/2000) uppskattningsvis  
115–144 barn skadats och 4–5 barn omkommit i samband med skolskjutsning. 
Dessutom har 4–5 förare skadats. Hur många övriga trafikanter som skadats eller 
dödats i samband med skolskjutsolyckor framgick inte av enkäten. 

I befintliga olycksregister finns tyvärr ingen notering om en skolskjuts varit 
inblandad i inträffad olycka. För att erhålla dessa uppgifter genomfördes en studie 
där trafikmålsanteckningar och polisrapporter från olyckor med barn inblandade 
gicks igenom och skolskjutsrelaterade olyckor valdes ut. Studien visade att 
polisen under åren 1994–2001 rapporterat 256 olyckor med totalt 361 skadade 
eller dödade barn i samband med förmodade skolskjutsresor (Anund, Larsson & 
Falkmer, 2003). Majoriteten av barnen hade drabbats när de befunnit sig utanför 
bussen. Den vanligaste händelsen vid olyckorna är att barnen har sprungit ut 
bakom eller framför bussen (51 %). Ytterligare 13 procent av olyckorna hade 
inträffat då barn klämts eller blivit påkörda av bussen vid hållplatsen. En majoritet 
av olyckorna i vilka barn har skadats hade således inträffat i samband med på- och 
avstigning. 
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Analysen skedde i tre steg. 
1. Alla personskadeolyckor med barn i åldern 0–18 
2. Alla personskadeolyckor med barn 6–16 år, skoldagar klockan  

6.00–16.59 i vilka buss, taxi eller gående varit inblandade  
3. Personskadeolyckor i steg 2 som bedömts vara anknutna till skolskjuts 

(eller skolresa med vanlig linjetrafik). 
 
I steg 2 framkom att 1 515 barn i åldern 6–16 år hade omkommit/skadats  
1994–2001 under skoltid, där barnen antingen varit gående, rest i buss eller i taxi. 
Cirka 73 procent av barnen hade drabbats i egenskap av gående, 14 procent var 
busspassagerare. Det konstaterades en ganska stor variation i antal 
skadade/omkomna. År då antalet skadade i buss var stort var även det totala 
antalet skadade/omkomna stort. Barnen drabbas framförallt i tätbebyggt område. 
Det konstaterades dock att i de fall barnen omkommit så hade fördelning mellan 
tätbebyggt område och landsbygd varit den samma. Cirka 60 procent av alla 
skadade/omkomna barn hade drabbats på vägar med hastighetsbegränsningen 
50 km/h. Här var en skillnad avseende de omkomna barnen. Cirka 40 procent som 
omkom gjorde det på vägar med hastighetsbegränsningen 50 km/h. Övriga 
60 procent omkom på vägar med hastighetsbegränsningen 70, 90 eller 110 km/h. 
Den största andelen omkomna (26 av 32 barn) drabbades i dagsljus. 

Steg 3 innebar att samtliga polisrapporter/trafikmålsanteckningar från 
inträffade olyckor enligt steg 2 samlades in. Vid granskning av rapporterna skedde 
en avgränsning genom att olyckor som ej bedömdes vara relaterade till 
skolskjutsverksamhet exkluderades. Av sammanlagt 1 515 skadade eller dödade 
barn i steg 2 kvarstod 361 barn i steg 3. Detta motsvarade 24 procent av skadade 
och dödade barn från steg 2. 

Utifrån polisens material gjordes en subjektiv bedömning av händelserna i 
inträffade olyckor. I figur 4 presenteras hur olyckorna fördelade sig på 
händelserna. 
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Figur 4  Olyckor med skolskjutsbarn 1994–2001, fördelat på händelse. 
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Majoriteten av de skadade eller dödade barnen hade drabbats i samband med att 
de sprungit/gått ut framför eller bakom skolbussen. Dessa olyckor hade 
företrädesvis skett under eftermiddagen (klockan 12–17).  

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 5. 

Påstigande
11%

Avstigande
43%

Stående 
passagerare

28%

Sittande 
passagerare

18%

Figur 5 Skadade och dödade i samband med bussresande relaterat till var man 
befann sig (Kirk et al., 2001).  
 
Figur 4 visar att knappt hälften av de busspassagerare som hade skadats eller 
dödats i samband med bussresande i Storbritannien befann sig i bussen (stående 
eller sittande). Mer än hälften skadades/dödades vid på-/avstigning. 

Barn som reser med skolbuss utsätts för större risker när de befinner sig utanför 
bussen än inuti (Cass, Ross & Lam, 1996; Towle, 1990). Vid skolbussolyckor i 
USA var endast hälften (50 %) av dem som skadas passagerare. Räknar man 
istället dödsfall i samband med skolbussolyckor så var det endast 8 procent av de 
drabbade skolbarnen som omkom som passagerare i bussen (NHTSA & 
Washington, 1999). Var tjugonde av de skadade, eller 5 procent, var däremot 
fotgängare. Resterande 45 procent av de skadade bestod till 10 procent av 
bussförare och 35 procent av andra trafikanter. I dessa olycksstatistiksammanhang 
räknas man som vilken fotgängare som helst vare sig man är på väg till bussen 
eller väl klivit av bussen. Men genom att analysera olyckor bland fotgängare som 
påkörts av skolbussar i USA kan man få en uppfattning om vilka fotgängarna är 
som blivit skadade eller dödade i samband med en olycka där skolbussar varit 
inblandade. Det visar sig att 85 procent av alla de fotgängare som blev påkörda 
var skolbarn. Av dessa blev 35 procent påkörda av den egna skolbussen (TRB, 
1998). De skador som skolbarn utanför bussen ådrog sig vid olyckor var betydligt 
mer allvarliga än de som de fick inne i bussen (Bladikas, Kabir & Iqbal, 1992). 
Mer än hälften av de barn som dödades vid olyckor med skolbuss var mellan  
5–7 år gamla (NHTSA & Washington, 1999). 

Enligt Trafikförordningen 1998:1276 bör skylten användas även vid person-
transport 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 Trafikförordningen 
hålla en, med hänsyn till omständigheterna, tillräckligt låg hastighet när fordonet 
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närmar sig spårvagn, buss eller skolskjuts som stannats för passagerarnas på- eller 
avstigning. 

Eftersom olyckor där barn blir påkörda i trafikmiljön är så pass frekventa är det 
av intresse att veta hur medtrafikanter uppfattar trafikmiljön. Ett sätt att mäta detta 
är att mäta ögonrörelser genom att använda s.k. eye trackers (Falkmer & 
Gregersen, 2001, 2005). Med hjälp av en eye tracker kan man få reda på vad en 
bilförare valt att placera sin centrala (foveala) visuella uppmärksamhet. Genom att 
beräkna och studera de fixationer man gör som förare kan man också se hur 
trafikmiljön avsöks genom vilka objekt man fixerar. En speciell typ av fixationer 
är s.k. ”smooth persuits”, vilket betecknar den situation som uppstår då man med 
sitt centrala seende följer ett rörligt objekt i synfältet. Ett exempel på ett sådant 
objekt kan vara att man möter en bussförares blick medan man passerar bussen. 

På basis av den forskning som bedrivits hittills kan det konstateras att barnen 
framförallt drabbas av olyckor då de kliver av skolskjutsen och förflyttar sig till 
hemmet. Utmärkningen av skolskjutfordon kan ha en stor betydelse i arbetet med 
att öka barnens säkerhet i detta moment. För närvarande pågår en översyn av den 
förordning som reglerar skolskjutsning i Sverige, ”Förordning om skolskjutsning 
SFS 1970:340”. I det arbetet ska det bland annat tas ställning till hur 
skolskjutsfordonen ska vara utmärkta. Det är dock oklart vilken trafiksäkerhets-
effekt den nuvarande skylten har. Detta behöver utredas vidare före denna 
paragraf i förordningen kan revideras. 
 
 
2 Syfte 
Syftet med föreslaget projekt är att avgöra om den nuvarande utmärkningen av 
skolskjutsfordonen i Sverige kan förväntas medföra en ökad säkerhet, mätt som 
anpassning av trafikbeteende hos medtrafikanter. Trafikantbeteende har mätts som 
hastighet, sidoposition på vägen samt ögonrörelser i form av fixationsmönster på 
skolbussarna. 
 
 
3 Hypoteser 
Hypotesen som avsågs att testa var följande; skyltningen i sig utgör en omedveten 
signal till förare att vara försiktiga, vilket kräver att man dels har visuellt fixerat 
skylten, dels har saktat ned och/eller hållit avstånd till skolbarnen. Samtidigt ska 
man också ha uttalat sig positivt till att medvetet vara försiktig när man ser 
skylten. Med försiktighet avses i detta sammanhang att föraren sänker sin 
hastighet och väljer ett större säkerhetsavstånd när han/hon möter alternativt 
passerar ett fordon skyltat för skolskjuts jämfört med om skyltning saknas. 
Föreliggande studie omfattar endast observationer då förare möter ett 
skolskjutsfordon.  
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4 Metod 
Föreliggande studie är en kvasi-experimentell studie som genomförts med VTI:s 
instrumenterade bil. Studien är etiskt bedömd, men ansågs inte omfattas av 
etiklagstiftningen (2003:460), utan prövades från ett rådgivande perspektiv och 
bedömdes som godkänd av den regionala etikprövningsnämnden i Linköping 
(ärende 131/04). 

Studien var upplagd så att förare körde en sträcka i verklig trafikmiljö med en 
instrumenterad bil och med eye tracker applicerad, där de mötte sex bussar med 
olika typer av utmärkning. Därmed gavs möjligheten att testa om skylt med 
blinkljus, endast skylt eller ingen skylt alls hade effekt på förares hastighet, 
sidoposition samt visuellt avsökningsmönster.  

Tanken har varit att observera förarbeteende då ingen utmärkning, 
skolskjutsskylt och skolskjutsskylt med blinkljus används som utmärkning på 
skolskjutsfordon. 

De metoder som använts är således registrering av förares hastighet och 
sidoläge i anslutning till skolskjuts samt registrering av vad förare fixerar sin blick 
i dessa situationer.  

För att fördjupa kunskapen kring det observerade beteendet har vi även via 
frågor i en enkät – ställda direkt efter försöket – försökt att fånga 
försökspersonernas självrapporterade upplevelser avseende utmärkning av 
skolskjutsfordon. 

 
4.1 Observerat beteende 
4.1.1 Forskningsplattform 
4.1.1.1 Instrumenterad bil 
För att registrera körbeteende har VTI:s instrumenterade bil använts. Det är en 
Volvo V70 som är utrustad med diverse instrument och sensorer som är dolda för 
föraren. I detta försök används data om förarens hastighet samt var på vägen man 
var placerad så kallad sidoposition. Data kring var på vägen man är placerad 
baseras på ett avstånd i centimeter från mittlinjen. Ett negativt värde innebär att 
man ligger till höger om mittlinjen, dvs. i det egna körfältet. Ett positivt värde 
innebär att man ligger till vänster om mittlinjen, dvs. i mötande körfält. Således 
kräver systemet att det finns en mittlinje som är tillräckligt tydlig. Data samplas 
på 10 Hz. Vidare har förarens ansikte videofilmats.  

 
4.1.1.2 Eye tracker 
En s.k. ”Eye tracker” (SMI i-view) användes med vilken förarens visuella 
uppmärksamhet (fixationer) registrerades. För att kunna mäta detta krävdes att 
föraren bar en cykelhjälm på vilken en kamera var applicerad. Med hjälp av denna 
utrustning kan man i efterhand avgöra vad föraren har fokuserat sin foveala 
uppmärksamhet på (fixationernas riktning och objektrelaterade innehåll). 
Utrustningen är lätt att applicera, den använder infrarött ljus för sin mätning och 
är inte störande för föraren vid körning under 30–60 minuter. I samband med 
rekryteringen av försökspersonerna informerades förarna om att denna utrustning 
skulle användas och de fick då även frågan om de ansåg det acceptabelt.  
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4.1.2 Experimentell design och scenario 
Försöket var ett experiment där varje försöksperson körde en slinga som gick 
såväl i tätort som på landsbygd. Slingan tog runt 30 minuter att köra. Sammanlagt 
6 skolskjutsfordon försågs, fram och bak, med den skylt och de blinkljus som 
förordningen i dagsläget kräver. Fordonen som användes var bussar (typ M3) dvs. 
ett fordon som tar fler än 8 passagerare och väger mer än 5 000 kg. Detta är den 
vanligaste typen av skolskjutsfordon. Enligt ett roterat schema varierades de tre 
försöksbetingelserna:  

1. ingen skylt eller blinkljus  
2. enbart skylt 
3. skylt och blinkljus. 

 
Detta skedde i de två försöksmiljöerna:  

a. stadsmiljö (50 km/h)  
b. landsbygdsmiljö (70 km/h). 

 
Det hade varit önskvärt att även inkludera sträckor med 30 km/h, men detta hade 
inneburit en alltför omfattande design i förhållande till resurser varför valet föll på 
en fokusering av 50 km/h respektive 70 km/h. 

Förarna körde så att de mötte de stillastående skolbussarna. Den bild de möttes 
av exemplifieras i figur 6. 
 

 
Figur 6  Bild som mötte försökspersonerna. 

 
De 6 skolbussarna placerades på förutbestämda platser vilka inte var ordinarie 
busshållplatser – tre i stad (miljö a) och tre på landsbygden (miljö b), se figur 7. 
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Figur 7 Karta över försöksslingan. 

 
Körriktning = 
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4.1.3 Procedur 
Föraren anlände till VTI och fick då en kort muntlig genomgång av försöket. 
Därefter fick han/hon ta på sig den hjälm på vilken ”eye-trackern” var monterad. 
Föraren fick instruktioner om vad som väntades och därefter körde man ut på 
VTI:s bakgård där ”eye-trackern” kalibrerades. Kalibreringen innebar i princip att 
föraren ombads att titta på några utvalda punkter och försöksledaren i bilen 
kontrollerade att punkterna som systemet levererade motsvarade punkterna som 
föraren tittade på. Om detta inte stämde justerades systemet så en 
överensstämmelse erhölls. 

När detta var klart påbörjades försöket. Under körningen fanns en 
försöksledare med i bilen. Denna satt i baksätet. Det primära syftet med en 
medföljande försöksledare var att under färd möjliggöra justeringar av 
inställningen på eye-trackern samt utrustning för att mäta sidoläge. Vidare 
informerar försöksledaren om färdrutten. 

Försöksslingans startpunkt var placerad ca 7 km från VTI. Sträckan från VTI 
till startpunkten omfattade både körning i tätort och på landsbygd. Under denna 
sträcka fick förarna möjlighet att bekanta sig med bilen, men även att vänja sig 
vid mätutrustningen. Vid ankomst till startpunkten för försöksslingan erhölls en 
synkroniseringssignal till mätapparaturen och försöket började. Skolbussarna var 
placerade så att förarna mötte bussarna. 

Förarna körde försöksslingan och körbeteende data (hastighet och sidoläge) 
samplades på 10 Hz. Vidare registrerades förarens visuella uppmärksamhet, s.k. 
foveala uppmärksamhet avseende riktning och på vilket objekt, detta samplades 
med en frekvens av 50 Hz.  

När slingan var körd återvände man till VTI där man fick en kopp kaffe och 
ombads fylla i ett frågeformulär som avsåg fånga förarens upplevelser från 
körningen, se bilaga 4. 
 
4.1.4 Försökspersoner 
I försöket ingick sammanlagt 28 försökspersoner. I analysen har data från 
24 personer nyttjats. Bortfallet kan hänföras till problem antingen med den 
instrumenterade bilen eller med utrustningen för att mäta fixering av blick den så 
kallade ”eye-trackern”. 

För att möjliggöra en generalisering av erhållna resultat rekryterades 
försökspersoner genom ett slumpmässigt urval från fordonsregistret.  

De önskemål som specificerades i samband med urvalet var följande: 
• boende i Linköpings kommun 
• 50 män & 50 kvinnor 
• namn, adress, bilmodell, årsmodell, antal mil/år. 

 
De personer som valdes ut kontaktades per telefon och tillfrågades om de ville 
delta. När sammanlagt 28 personer (14 män och 14 kvinnor) accepterat avbröts 
rekryteringen. Syftet med att ha en jämn fördelning mellan män och kvinnor var 
att säkerställa att det fanns en god representation för såväl män som kvinnor. 
Fordonsregistret är inte jämnt fördelat på kön då det är vanligare att män äger 
bilar än att kvinnor gör det.  

I stort sett samtliga tillfrågade var positiva till att delta i försöket. Vid 
telefonkontakten nyttjades ett i förväg framtaget underlag, se bilaga 1. 
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Försökspersonerna fick 500 kronor i ersättning för deltagandet som bedömdes ta 
cirka 1 timme. Om den tillfrågade accepterade att deltaga sändes ytterligare 
information hem till personen och i samband med detta en påminnelse om vilken 
dag och tid de skulle infinna sig vid VTI. De uppmanades även att inte vara 
sminkade vid försökstillfället. Smink försvårar mätningarna med en av sensorerna 
som används i försöket. 

Genomsnittlig ålder bland de deltagande var 43 år (SD 13,3 år), hälften var 
män och hälften var kvinnor. Det fanns en stor spridning avseende hur många mil 
man uppskattade att man körde under ett år. Det vanligaste svaret var  
500–1 500 mil per år (11 förare – 46 %) och det näst vanligaste svaret var mer än 
1 500 mil/år (10 förare – 42 %). Det var 2 förare (8 %) som svarade att de kör 
mindre än 500 mil och en förare svarade att hon/han inte visste. Bland de 
svarande var det 5 personer (21 %) som själva hade erfarenhet av att åka 
skolskjuts, 5 personer (21 %) har eller har haft barn som åker skolskjuts, 
3 personer (12 %) hade både egen erfarenhet och erfarenhet av barn som åker 
skolskjuts, 11 av de svarande (46 %) hade ingen erfarenhet av skolskjutsning.  

Försökspersonerna fick inte veta vad de förväntades att göra förutom att köra 
en Volvo V70 i stads- och landsvägsmiljö. Den instruktion de fick var följande: 
”..som ett led i strävan till ökad trafiksäkerhet ber vi dig att hjälpa oss. Du gör det 
genom att i en Volvo V70 köra en utvald vägsträcka/slinga som innehåller både 
stads- och landsvägskörning.” 
 
4.2 Självrapporterat beteende 
4.2.1 Enkätstudie 
För att fånga försökspersonernas uppfattning avseende skyltning av skolskjutsar 
samt om de erfarenheter de erhållit i försöket fick de besvara en enkät efter 
körningen, se bilaga 4. 

Enkäten omfattade sammanlagt 22 frågor, vilka var indelade i grupper 
avseende; 

• Bakgrundsfrågor – ålder, kön, körkortsinnehav, körerfarenhet 
• Frågor kring trafikmiljön de just erfarit – lokalkännedom, 

hastighetsbegränsning, om de lagt märke till något speciellt 
• Upplevelse under försöket – om de sett skolbussarna, vad som drog till sig 

uppmärksamheten, hur de var skyltade, om det fanns barn vid 
skolbussarna, om de vidtog åtgärd avseende hastighet och sidoläge 

• Generella frågor om säkerhet vid skolskjutsning – vad man tror om 
potentialen av olika typer av åtgärder, vad de tror är farliga moment för 
barnen, vilken kunskap man har om gällande regler. 

 
I försöket användes 6 skolbussar. Vid genomförandet av försöket var dessa alltid 
bemannade. Detta var en förutsättning för att kunna variera betingelserna för 
utmärkningen av fordonen enligt det slumpschema som var framtaget. 

En av de 4 försöksdagarna bjöds förarna in till VTI för en gemensam lunch och 
diskussion kring säkerhet vid skolskjutsning. Gruppdiskussionen leddes av en 
moderator och vid tillfället medverkade även en bisittare. Diskussionen 
sammanfattades i form av minnesanteckningar och analysen och samman-
fattningen av detta material har skett anteckningsbaserat, dessa finns att ta del av i 
bilaga 9. 
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4.3 Statistisk analys 
4.3.1 Definition av område 
Analysen behandlar data från den punkt där försökspersonerna kan se den 
stillastående bussen i mötande körfält, tills de passerat bakre delen på bussen. 
Denna sträcka har delats in i olika områden, se figur 8, observera att 
försökspersonernas färdriktning i pilens riktning dvs. till höger i figuren. Förarna 
som deltog har således mött de stillastående skolskjutsarna. 

Område 1 är definierat enligt följande: området mellan den punkt där föraren 
passerar bakdelen på bussen och den punkt där föraren måste börja bromsa för att 
hinna stanna innan han/hon passerat bakdelen på bussen. Denna sträcka är vald 
utifrån normalt beräknad broms- och reaktionssträcka i 70 respektive 50 km/h i 
torrt väglag, det vill säga 43 respektive 27 meter (Vägverket). Övriga områden  
2–6 är 40 meter långa. Vi har valt att kalla detta för område 1 då man kan se det 
som en nedräkning till det kritiska området – där område 1 är det mest kritiska 
området och område 6 det minst kritiska. 

Bussarnas placering i försöksslingan (se figur 5) innebär olika siktförhållanden, 
det vill säga, försökspersonerna ser bussarna första gången (gör en mätbar 
fixation) från olika avstånd. Då förarna måste ha sett bussen för att bli påverkade 
av den, har olika antal områden analyserats för de olika bussarna. 

 
123456

Broms- och
reaktionssträcka

: 123456

Broms- och
reaktionssträcka

Område:

Här fixerar alla förare 
bussen första gången

123456

Broms- och
reaktionssträcka

: 123456

Broms- och
reaktionssträcka

Område:

Här fixerar alla förare 
bussen första gången

 
Figur 8 Beskrivning av de områden som analysen har delats upp efter. Förarna 
möter bussen och närmar sig skolbussen stegvis från område 6, 5, 4, 3, 2 och 
slutligen område 1 = broms- och reaktionssträcka. 

För de bussar som förarna fixerar på långt håll analyseras område 1–6 (buss 1 och 
3) och för de bussar som förarna fixerar på först på närmare håll analyseras 
område 1–5 (buss 2, 4 och 6) eller enbart område 1–4 (buss 5). 

Området längst ifrån varje buss är definierat så att alla förare fixerar bussen 
åtminstone en gång i området eller tidigare med undantag av någon förare och 
buss där ingen fixation fanns på bussen i något område. 
  
4.3.2 Bortfall och bearbetning av data 
För varje område och buss behandlas förarens:  

• hastighet; medelvärde och standardavvikelse (km/h) 
• sidposition; medelvärde och standardavvikelse (cm från mitten på 

mittlinjen till höger kant på vänster hjul)  
• total tid förarna fixerat på bussen (ms).  

 
Antal fixeringar på bussen, samplingen av ögondata, kunde inte göras för samtliga 
personer då till exempel bågar på glasögon störde. All data för dessa 
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försökspersoner uteslöts i analysen. I analysen finns data för samtliga beroende 
mått på alla försökspersoner med undantag för sidopositionsdata. 
 
Sidopositionsdata 
Sidopositionsdata höll vid några tillfällen låg kvalitet och har för vissa områden 
och för vissa bussar fått exkluderas ur analysen. Nedan följer en förklaring till hur 
sidopositionsdata har behandlats. 

Bilens sidoposition mäts i föreliggande studie utifrån mittlinjen på vägbanan. 
Mätningen baseras på videofilmning som sker från en kamera monterad i en 
takbox på bilen. När systemet kan identifiera en linje på vägbanan ges avstånd till 
linjen ut i 10 Hz. Om systemet inte kan identifiera någon linje på vägbanan ges en 
felsignal som talar om att ingen mätpunkt hittades. 

För att kontrollera data ritades sidopositionen för varje buss och försöksperson 
i en graf. I de fall då kvaliteten på data bedömdes som osäker kontrollerades 
grafen mot motsvarande videoinspelning. Vid någon enstaka felaktig mätpunkt, 
men i övrigt korrekta data togs enbart denna mätpunkt bort. Om felaktigheter 
förelåg i flera punkter uteslöts data. I bilaga 3 presenteras för vilka personer 
sidopositionsdata helt tagits bort ur analysen.   

En förklaring till bortfall avseende sidoposition var att mittlinjen vid buss 1 var 
otydlig och systemet kunde därför inte leverera tillfredställande data för närmande 
och passering av buss 1. Sidopositionsdata för buss 1 uteslöts därför helt ur 
analysen. En annan förklaring till bortfallet är att systemet för flertalet 
försökspersoner blandade ihop mittlinjen med sidolinjen vilket resulterade i 
felaktiga data. Även då systemet korrekt identifierade mittlinjen hittades 
mätpunkter alltför sällan.  

För att få en komplett dataserie i 10 Hz interpolerades värden mellan varje 
mätpunkt. (Interpoleringen gjordes inte för buss 1.) Utifrån detta beräknades 
medelvärde och standaravvikelse för varje buss, försöksperson och område. 
Interpoleringen gjordes i programvaran MATLAB. 

Data avseende hastighet och sidoläge har även bearbetats i MATLAB för att 
beräkna medelvärden och spridningsmått för de tidigare definierade områdena. 
Dessa data har sedan infogats i SPSS där variansanalys med tillhörande Post Hoc 
test (Tukey) har gjorts.  
 
Fixationer 
Insamling och analys av fixationer har skett i flera steg. 

Som ett första steg samlades data in avseende fixationer och analyserades 
manuellt. Data samlades in i 50 Hz med hjälp av eye-trackern och bearbetades 
manuellt i avsikt att kunna kategorisera fixationer utifrån följande parametrar: 

• Fixationssekvensnummer, dvs. de fixationer som identifierades gavs ett 
konsekutivt nummer 

• Fixationsduration, dvs. hur många millisekunder (msek) en fixation 
varade. Detta värde kunde som lägst vara 100 msek (vilket innebär att det 
krävdes minst 5 bildrutor där den centrala uppmärksamheten var riktad 
mot en specifik yta om 1x1°) 

• Fixationsobjekt, dvs. vad/vilket objekt i den omgivande miljön fixerades 
centralt under fixationen. Fixationerna har analyserats dels med avseende 
på när man först fixerar bussen, dels utifrån vilka detaljer förarna har 
fixerat på. Analysen och kategorisering beskrivs utförligare i bilaga 7.  
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Som ett andra steg i fixationsanalysen har fixationsdata i 50 Hz reducerats till 
10 Hz. I praktiken innebar detta att 8 av 10 datamätpunkter filtrerades bort enligt 
en sekvensering utgående från att datamätpunkt 1, 5, 10, 15 etc. finns kvar medan 
återstående selekterades bort. Första inspelade datamätpunkt fick utgöra 
startmätpunkt 1. Syftet med filtreringen var att erhålla fixationsdata som var 
tidskompatibla med övriga mätdata.  

Som ett tredje steg i fixationsanalysen har fixationsdata som inte genererats 
under något av mätområdena 1–6 (beskrivna i figur 8) selekterats bort.  

 
4.3.3 Statistiska beräkningar  
För att minimera risken för att förarna i försöket skulle ”lära sig” vad försöket 
gick ut på togs en förteckning fram där ordningen var roterad avseende vilken typ 
av skyltning som varje buss skulle ha uppdelat för varje försöksperson som 
passerat, se bilaga 5 och bilaga 6. När försökspersonen lämnade VTI ringdes varje 
bussförare upp och meddelas att en försöksperson var på väg, vidare repeterades 
vilken typ av skyltning som gällde – allt för att säkerställa att rätt skyltning var 
applicerad på bussen enligt den i förväg gjorda ordningen.  
 
Variansanalys 
I samtliga tester har signifikansnivån 5 procent använts. En signifikansnivå på 
5 procent innebär att man i 5 fall av 100 riskerar att säga att en skillnad är 
signifikant fast den inte är det. 

Syftet med en variansanalys har varit att studera skillnader i medelvärden för 
olika beroende mått och där effekten av utmärkning av skolskjutsfordonet i 
möjligaste mån går att särredovisa. I variansanalysen renodlas effekten av 
skyltningen och den varians som beror på andra faktorer än det som vi har för 
avsikt att studera fångas upp och de huvudeffekter som kvarstår blir således mer 
tydliga. Som exempel kan nämnas att om vi är intresserade att studera om det 
föreligger en skillnad i hastighet då fordonen inte är utmärkta jämfört med om de 
har skylt eller skylt och blinkljus så måste vi i analysen även ta hänsyn till att det 
finns en skillnad i medelhastighet redan från början – en skillnad som beror på att 
försökspersonerna eller grupper av försökspersoner oavsett skyltning har olika sätt 
att köra. Således behöver försöksperson tas med som en oberoende faktor när vi 
vill studera skillnader i medelhastighet. 
 
I variansanalysen har följande beroende variabler använts;  

• hastighet (medelvärde och spridning) 
• sidolägesposition (medelvärde och spridning) 
• ögondata (antal fixeringar, total fixeringstid på bussen). 
 

De oberoende variabler som har ingått var följande; 
• buss (buss) 
• område (omr) 
• skyltning (skyltn: I=ingen skyltning, S=bara skylt, SB=skylt och 

blinkljus) 
• försöksperson (fp) 
• kön (kön). 
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Försöksperson har använts som en slumpvariabel. Vi har vidare tagit hänsyn till 
att hälften av försökspersonerna var män och hälften var kvinnor. I SPSS har 
funktionen ”nested” använts för att hantera detta. Resultaten från variansanalysen 
finns bifogade i bilaga 8. 

 
Fixationer 
I variansanalysen har data avseende fixationer använts som beroende variabel och 
då för att beskriva om en förare inom ett definierat område har tittat på 
skolskjutsskylten (inklusive blinkljus) eller inte, om de haft ögonkontakt med 
bussföraren (dvs. om de har riktat sin foveala uppmärksamhet mot föraren av de 
utplacerade bussarna), hur många fixeringar de gjort samt hur lång den 
sammanlagda tiden varit som man fixerat på ett definierat objekt. De 
variansanalyser som innehåller fixationsobjektsdata, vilka finns beskrivna i bilaga 
7 (t.ex. fixation mot skylt, mot förare, bussens vänstra sida etc.), har gjorts med 
det icke-parametriska Kruskal-Wallis test för >2 oberoende variabler. Signifikans-
nivån var densamma som för variansanalysen, dvs. 5 procent. Anledningen till 
valet av Kruskal-Wallis test var att de data som fixationsgenereringen gav var på 
kategorinivå (t.ex. förare, skylt etc.) och det är då inte möjligt att analysera dem 
med hjälp av den parametriska ANOVA-metoden. 
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5 Resultat 
Resultatkapitlet är uppdelat på observerat och självrapporterat beteende.  
 
5.1 Observerat beteende 
I följande kapitel redovisas resultat avseende förares hastighet, sidoposition samt 
data om hur ofta, hur länge och på vad förare har fixerat blicken i samband med 
att de har passerat de 6 skolskjutsfordonen som var utplacerade på sträckan. För 
var och en av dessa beroendevariabler har analyserna skett separerat för bussar 
uppställd på vägar med 50 km/h och 70 km/h. 

 
5.1.1 Hastighet 
50-väg  
I figur 9 visas den genomsnittliga hastigheten i varje område.   
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Figur 9 Medelhastighet (km/h) på 50-väg.  
 
Variansanalysen visade att skillnaderna mellan ”ingen skylt” och ”skylt” var 
signifikanta. Det fanns inga signifikanta skillnader mellan ”skylt och blinkljus” 
och ”ingen skylt”, inte heller mellan ”skylt och blinkljus” och ”skylt”. Det fanns 
dock en signifikant skillnad i hastighet för de oberoende variablerna område och 
försöksperson. Det fanns ingen signifikant skillnad för variablerna buss eller kön.  

I de två områdena närmast bussen (område 2 och bromssträckan) gav ”skylt 
och blinkljus” en lägre hastighet än ”ingen skylt” eller endast ”skylt”. Hastigheten 
minskade successivt från område 5 till området närmast bussen för alla 
skyltningar. 

I tabell 1 presenteras medelhastighet och standardavvikelse uppdelat för varje 
område.  
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Tabell 1 Medelhastighet och standardavvikelse för varje område på 50-väg, 
värdena i tabellen är km/h. 
 ingen skylt endast skylt skylt och blinkljus 
bromssträckan 49,1 (6,8) 49,6 (7,1) 47,4 (7,9) 
område 2 49,0 (6,6) 50,8 (7,0) 48,8 (7,1) 
område 3 49,1 (6,7) 52,4 (6,2) 50,7 (6,3) 
område 4 50,2 (5,6) 53,3 (6,2) 52,3 (5,9) 
område 5 52,3 (5,0) 52,8 (4,1) 53,4 (6,5) 
område 6    

 
Genomsnittlig variation i hastighet var inte signifikant olika för de olika typerna 
av utmärkning. Det fanns dock en skillnad för variablerna buss, område och 
försöksperson. Vidare fanns det en interaktion mellan område och försöksperson 
samt mellan område och typ av skyltning. Det fanns ingen skillnad i variation i 
hastighet mellan män och kvinnor. 

De bussar som i försöket var placerade på 50-väg var buss 2, 5 och 6. Vid buss 
2 och 6 hade alla försökspersoner sett (fixerat) bussen i område 5, medan alla fp 
hade sett buss 5 först i område 4. Buss 2 var placerade på en 50-sträcka mer på 
landsbygden medan buss 5 och 6 var placerade på en 50-sträcka i tätort. I figur 10 
visas medelhastigheten för de olika skyltningarna i området närmast bussarna. 
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Figur 10 Medelhastighet (km/h) i bromssträckan för varje buss på 50-väg. 
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70-väg  
I figur 11 visas den genomsnittliga hastigheten (km/h) i varje område.  
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Figur 11 Medelhastighet (km/h) i varje område på 70-väg. 
 
Variansanalysen visade att skillnaden i hastighet mellan ”skylt med blinkljus” och 
”ingen skylt” samt mellan ”skylt och blinkljus” och ”skylt” var signifikanta. Det 
fanns ingen skillnad mellan ”skylt” och ”ingen skylt”.  

Skillnaden i hastighet mellan de olika skyltningarna var som minst i områdena 
längst ifrån bussen (område 6–5) för att bli större i områdena närmast bussen 
(område 3–2) och störst i broms- och reaktionssträckan. I tabell 2 presenteras 
medelhastighet och spridning för de varje område.  

 
Tabell 2 Medelhastighet (km/h) och standardavvikelse för varje  
område på 70-väg. 
 ingen skylt endast skylt skylt och blinkljus 
bromssträckan  63,8 (7,5)  60,9 (10.2)  54,7 (11,2) 
område 2  64,0 (6,9)  61,9 (8.8)  57,1 (8,9) 
område 3  63,9 (7,0)  62,5 (7.7)  59,4 (7,3) 
område 4  63,2 (6,7)  62,6 (7.5)  60,4 (7,1) 
område 5  62,1 (7,1)  62,2 (7.6)  60,2 (7,7) 
område 6  58,6 (8,8)  59,4 (10.3)  57,4 (8,3) 

 
Genomsnittlig variationen i hastighet för olika typer av utmärkning var inte 
signifikant. Det fanns dock en skillnad i variation i hastighet för variabeln buss, 
för interaktionen mellan område och försöksperson samt för interaktionen område 
och skyltning.  

De bussar som var placerade på 70-väg var buss nummer 1, 3 och 4. Vid buss 1 
och 3 hade alla fp sett (fixerat) bussen i område 6, medan alla fp hade sett buss 4 
först i område 5. Buss 1 och 3 var placerade på en raksträcka, medan buss 4 var 
placerad i en högerkurva. För utförligare platsbeskrivning för bussarna se figur 7.  

I figur 12 visas medelhastigheten (km/h) för de olika skyltningarna i området 
närmast bussarna dvs. området kallat ”broms- och reaktionssträckan”. 
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r 12 Medelhastighet (km/h) i området närmast bussen (bromssträckan) för 

e buss på 70-väg. 

kan konstateras att det framförallt var vid buss 1 och buss 3 som det fanns en 
nad i val av hastighet för förbipasserande då ”skylt och blinkljus” användes. 

2 Sidoposition 
position är ett mått angivet i centimeter från mitten på mittlinjen till höger 
 på vänster hjul. Negativa värden innebär att fordonet varit placerat till höger 
mittlinjen, dvs. i ”rätt” körfält. Positiva värden innebär att fordonet varit 
erat till vänster om mittlinjen, dvs. i mötandes körfält. 

äg  
ur 13 visas den genomsnittliga sidopositionen i varje område. 
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r 13 Genomsnittlig sidoposition (cm) på 50-vägarna återgett i cm från 
ns mitt – negativa värden är till höger om mittlinjen. 
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Variansanalysen visade inga signifikanta skillnader i sidoposition. Det fanns dock 
en signifikant skillnad i sidoposition för variablerna områden, bussar och 
försökspersoner.  

Avståndet från mittlinjen (liksom då även avståndet till bussen) ökade 
successivt från område 6 till broms- och reaktionssträckan för alla skyltningar. 
Skillnaden för de olika typerna av utmärkning var störst i områdena närmast 
bussen (område 3–2 och bromssträckan). 

I tabell 3 presenteras genomsnittlig position och standardavvikelse för varje 
område.  

Tabell 3 Genomsnittlig sidoposition (cm) och (standardavvikelse) för varje 
område på 50-väg. 

 ingen skylt endast skylt skylt och blinkljus 
bromssträckan  -102,3  (28,6)  -113,9  (19,2)  -121,8  (30,0) 
område 2  -92,8  (44,5)  -109,0  (28,2)  -114,5  (24,4) 
område 3  -89,6  (33,1)  -96,0  (31,2)  -106,6  (29,1) 
område 4  -93,5  (25,0)  -90,8  (32,9)  -97,4  (27,9) 
område 5  -80,1  (27,1)  -70,5  (35,4)  -83,8  (28,6) 
område 6    

 
Skillnader i variationen i sidoposition var inte signifikanta. Det fanns dock en 
signifikant skillnad avseende variation i sidoposition för variablerna buss och 
område.  

I figur 14 visas medelvärdet för sidopositionen för varje buss i området närmast 
bussen, broms- och reaktionssträckan.  
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Figur 14 Genomsnittlig sidoposition (cm) i området för bromssträckan för varje 
buss på 50-väg. 

 
Det kan noteras att de skillnaderna i resultat framförallt gällde buss 2 och 5. 
Förbipasserandes val av sidoposition skiljde sig åt vid passering av buss 6, där 
vidtog förarna ett största säkerhetsavstånd då endast skylt var applicerat på 
fordonet. 
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70-väg 
I figur 15 visas den genomsnittliga sidopositionen i varje område. 
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Figur 15 Genomsnittlig sidoposition (cm) på 70-väg, mätt i cm från mittlinjen till 
höger kant på vänster hjul. 
 
Skillnaderna i sidoposition var inte signifikant vid olika typer av utmärkning. Det 
fanns dock signifikanta skillnader för variablerna buss, område och försöksperson.  

Avståndet från mittlinjen (liksom då även avståndet till bussen) ökade 
successivt från område 6 till broms- och reaktionssträckan. 

I tabell 4 redovisas medelvärde av sidoposition samt standardavvikelse för 
varje område. 

 
Tabell 4 Medelvärde för sidopositionen (cm) samt (standardavvikelse) för varje 
område på 70-väg. 
 ingen skylt endast skylt skylt och blinkljus 
bromssträckan  -83,5  (25,2)  -88,8  (16,8)  -85,0  (14,2) 
område 2  -71,8  (27,8)  -82,5  (16,6)  -75,3  (21,3) 
område 3  -70,7  (26,2)  -75,6  (18,4)  -68,9  (20,6) 
område 4  -72,0  (26,8)  -74,8  (21,9)  -68,8  (21,8) 
område 5  -73,4  (25,8)  -78,2  (18,9)  -72,4  (16,7) 
område 6  -70,6  (17,3)  -70,3  (20,2)  -47,5  (17,0) 

 
Genomsnittlig variationen i sidoposition var 5 cm för alla skyltbetingelser och inte 
signifikant. Det fanns dock en signifikant skillnad avseende variablerna buss och 
område. 

I figur 16 visas medelvärdet för sidopositionen för varje buss i området närmast 
bussen (broms- och reaktionssträckan). Buss 3 var placerad på en rak sträcka och 
buss 4 var placerad i en högerkurva. 
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Figur 16 Genomsnittlig sidoposition (cm) i bromssträckan för varje buss på 70-
väg. 
 
Som redan nämnts har data från buss 1 uteslutits då vägens mittlinje var för 
otydlig för att möjliggöra en registrering av sidoposition. Det kan konstateras att 
det fanns en skillnad i val av sidoposition vid passering av de två bussarna.  

 
5.1.3 Fixationer 
I tabell 5 presenteras grundläggande fakta om de totalt 1 501 fixationer som har 
analyserats. 

 
Tabell 5 Grundläggande fakta om de totalt 1 501 fixationer som har analyserats, 
millisekunder förkortas msek, standard deviation förkortas sd. 
 Antal fixationer (%) Genomsnittlig fixeringstiden 
Totalt   1 501 (100 %) 570 msek (sd 506 msek), 
70 väg  918 (61 %) 579 msek (sd 492 msek) 
50 väg  583  (39 %)OM 556 msek (sd 527 msek) 
 
För hela materialet var omfattning (range) vad gäller fixeringstider  
100–3 900 msek och medianvärdet 400 msek. Med avseende på fixeringstiden 
(fixationsduration) fanns ingen skillnad mellan män och kvinnor eller mellan 
sträckorna. 

Av fixationerna gjordes en selektion anpassad till de sex olika områdena 
beskrivna i figur 5. Data avseende fixationer har då beräknats för antal fixationer 
per område samt total fixeringstid av fixationer per område.  
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50-väg 
I figur 17 visas genomsnittligt antal fixeringar på buss i varje område. 
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Figur 17 Antal fixeringar på bussen på 50-väg. 
 
Det fanns ingen signifikant skillnad mellan antal fixeringar för de tre 
utmärkningarna. Det fanns en signifikant skillnad mellan antal fixeringar för de 
oberoende variablerna buss, område och försökspersoner. De största skillnaderna i 
antalet fixeringar fanns i område 2.  

I tabell 6 presenteras genomsnittligt antal fixeringar för varje område. 
 
Tabell 6 Genomsnittligt antal fixeringar medelvärde och (standardavvikelse) på 
50-väg. 
 ingen skylt endast skylt skylt och blinkljus 
bromssträckan 0,9 (1,0) 1.0 (1,0) 1.4 (1,3) 
område 2 2,5 (1,8) 2.6 (1,9) 3.3 (1,9) 
område 3 2,0 (0,9) 2.1 (1,5) 2.0 (1,3) 
område 4 1,4 (1,1) 1.7 (1,2) 1.9 (1,5) 
område 5 1,5 (1,2) 1.8 (1,2) 1.7 (1,2) 
område 6    

 
Förutom antal fixationer var det av intresse att studera den totala tid som förarna 
fixerade på bussarna. I figur 18 visas fixeringstiden i varje område. 
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Figur 18 Genomsnittlig fixeringstid (ms) på bussar placerade på 50-väg. 

 
Variansanalysen visade på en signifikant skillnad i hur länge man fixerade för de 
olika typerna av utmärkning. Med ”skylt och blinkljus” fixerade förarna på bussen 
längre jämfört med ”ingen skylt”. Skillnaderna i total fixeringstid var signifikant 
mellan ”ingen skylt” och ”skylt och blinkljus” samt mellan ”skylt” och ”skylt och 
blinkljus”. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan ”ingen skylt” och ”skylt”. 
Det kan noteras att skillnaderna i genomsnittlig fixeringstid var större ju längre 
bort från bussen förarna var, se även tabell 7. 
 
Tabell 7 Genomsnittlig fixeringstid (ms) dvs. medelvärde och (standard-
avvikelse) på 50-väg.  
 ingen skylt endast skylt skylt och blinkljus 
bromssträckan 417 (532) 479 (601)  562  (623) 
område 2 1 092 (636) 1 029 (822)  1 279  (868) 
område 3 1 075 (710) 963 (821)  1 317  (878) 
område 4 492 (470) 804 (798)  1 150  (924) 
område 5 653 (607) 775 (697)  1 187  (1 115) 
område 6    

 
I de områden som var längst från bussen gick det inte att avgöra var på bussen 
som försökspersonerna tittat (fixerat), först i område 3 eller 2 gick det att avgöra 
var på bussen som en försöksperson tittat. I figur 19 åskådliggörs var på bussar 
(placerade på 50-väg) som förarna fixerade sin blick. 
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Figur 19 Den procentuella fördelningen över vilka delar på bussen som fp fixerat 
längst tid på. Observera att i ”skylt” ingår alla objekt som är klassificerade som 
skylt samt skylt i kombination med andra fixerade objekt. Liknande gäller för 
”förare” och ”belysning”. För en närmare beskrivning av klassificeringen av 
objekt, se bilaga 6. 
 
De objekt som förarna i störst utsträckning fixerade på var föraren samt bussens 
vänstra sida. Figur 16 visar att det inte finns stora skillnader i proportionerlig 
fixeringstid på skylten, mellan de olika skyltningarna. Det finns heller inte stora 
skillnader i fixeringstid på föraren.  

En närmare analys av de fixationsobjektdata för 50-sträckan som presenteras i 
figur 19 gjordes. De fixerade objekten grupperades så att fixationer på skylt i 
någon kombination jämfördes med alla andra typer av fixationsobjekt, vilket 
också illustreras av figuren ovan. Som oberoende variabel i denna statistiska 
analys användes de tre olika typerna av utmärkning (skylt med blinkljus, skylt 
eller ingen skylt). Analysen visade att skylten fixerades signifikant oftare (mätt i 
antal fixationer) men inte signifikant längre tidsmässigt sett (mätt i fixeringstid) 
då skylt med blinkljus fanns på bussen. Skyltområdet fixerades alltså lika länge 
med endast skylt, skylt med blinkljus som utan skylt. Trots att skyltområdet 
fixerades oftare med skylt och blinkljus jämfört med ingen eller endast skylt, så 
fixerades det lika länge på bussföraren under alla tre skyltkonditionerna. Det 
blinkande ljuset minskade således vare sig antalet fixationer mot föraren eller 
tiden på dessa. Det blinkande ljuset attraherade således förarens uppmärksamhet 
utan att för den skull minska uppmärksamheten gentemot föraren inom 50-
sträckorna. 
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70-väg 
I figur 20 visas genomsnittligt antalet fixeringar på bussen i varje område.   
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Figur 20 Antal fixationer på bussen på 70-väg. 
 
Variansanalysen visade att antal fixationer på ”skylt” jämfört med ”skylt och 
blinkljus” var olika. Vidare fanns det signifikant skillnader för variablerna buss, 
område och försöksperson. 

De största skillnaderna i antalet fixeringar kunde noteras i de områden som var 
närmast bussarna (område 3–2 samt bromssträckan). I tabell 8 presenteras 
genomsnittligt antal fixationer i varje område. 

 
Tabell 8  Antal fixationer på bussen medelvärde och standardavvikelse på 70-väg. 
 ingen skylt endast skylt skylt och blinkljus 
bromssträckan 2,4 (1,6) 2,3 (1,5) 3,1 (2,4) 
område 2 2,5 (1,3) 2,5 (1,1) 2,7 (1,2) 
område 3 2,3 (1,1) 2,1 (1,1) 2,6 (0,9) 
område 4 1,6 (1,2) 1,6 (1,0) 1,6 (0,9) 
område 5 1,8 (1,2) 1,2 (0,9) 1,7 (1,0) 
område 6 1,8 (1,6) 1,7 (0,9) 1,7 (1,0) 

 
Precis som för 50-väg har den tid som förarna fixerade på bussarna studerats på 
70-väg. I figur 21 visas ett genomsnitt av total fixeringstid i varje område. 
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Figur 21 Fixeringstid (ms) på bussen på 70-väg. 
 
Variansanalysen visade att förarna fixerade längre tid då ”skylt och blinkljus” var 
aktiverat jämfört med ”ingen skylt”. Skillnaderna i total fixeringstid var 
signifikanta mellan ”ingen skylt” och ”skylt och blinkljus” samt mellan ”skylt” 
och ”skylt och blinkljus”. Det fanns ingen signifikant skillnad mellan ”ingen 
skylt” och ”skylt”. 

Det fanns vidare en skillnad i fixeringstid avseende betingelserna buss, område 
och försöksperson.  

Ju närmare bussen förarna kom desto större var skillnaden i fixeringstid för de 
olika utmärkningarna, se även tabell 9. 

 
Tabell 9 Fixeringstid (ms) medelvärde och (standardavvikelse) på bussen på 70-
väg. 
 ingen skylt endast skylt skylt och blinkljus 
bromssträckan 932 (690) 750 (505) 1 478 (911) 
område 2 996 (562) 1 067 (522) 1 391 (550) 
område 3 1 056 (577) 979 (452) 1 287 (652) 
område 4 860 (794) 754 (469) 865 (635) 
område 5 920 (695) 708 (654) 1 009 (706) 
område 6 906 (829) 800 (583) 887 (645) 

 
I de områden som var längst ifrån bussen gick det inte att avgöra i detalj var på 
bussen en försöksperson tittat (fixerat), detta var möjligt först i område 3 eller 2.   
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I figur 22 visas vilka delar av bussen som fixerades oftast.  
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Figur 22 Den procentuella fördelningen över vilka delar på bussen som fp 
fixerat längst tid på vid 70-väg. Observera att i ”skylt” ingår alla objekt som är 
klassificerade som skylt samt skylt i kombination med andra fixerade objekt. 
Liknande gäller för ”förare” och ”belysning”. För en närmare beskrivning av 
klassificeringen av objekt, se bilaga 6. 
 
I figur 22 visas att de objekt som förarna i störst utsträckning fixerade på var 
föraren samt bussens vänstra sida. Med skylt och blinkljus fixeras både skylt och 
bussföraren längre jämfört med ingen eller endast skylt. Det blinkande ljuset 
verkar därför attrahera förarnas visuella uppmärksamhet utan att för den skull 
minska uppmärksamheten gentemot bussföraren, snarare öka den. 

En närmare analys gjordes av de fixationsobjektdata för 70-sträckan som 
presenterades i figur 22. De fixerade objekten grupperades så att fixationer på 
skylt i någon kombination jämfördes med alla andra typer av fixationsobjekt, 
vilket också illustreras av figuren ovan. Som oberoende variabel i denna 
statistiska analys användes de tre olika typerna av utmärkning (skylt med 
blinkljus, skylt eller ingen skylt). Analysen visade att skylten fixerades signifikant 
oftare (mätt i antal fixationer) men inte signifikant längre tidsmässigt sett (mätt i 
fixeringstid) då skylt med blinkljus fanns på bussen. Trots att skyltområdet 
fixerades oftare med skylt och blinkljus jämfört med ingen eller endast skylt, så 
fixerades det lika länge på bussföraren under alla tre skyltkonditionerna. Det 
blinkande ljuset minskade vare sig antalet fixationer mot föraren eller tiden på 
dessa. Det blinkande ljuset attraherade således förarens uppmärksamhet utan att 
för den skull minska uppmärksamheten gentemot föraren inom 70-sträckorna. 

Sammanfattningsvis kan konstateras att effekter på hastighet och blinkbeteende 
med anledning av de tre olika utmärkningarna på fordon finns, samt att förares val 
av placering på vägen är oförändrad, se tabell 10. 
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Tabell 10 Sammanfattning av resultat från variansanalyser avseende beteende-
effekter av olika utmärkning av skolbuss. 
 50 km/h 70 km/h 
Mhast  
(Hastighet – medelvärde) 

F=6,22 p<0,01 sign. 
Post hoc: 
I – S sign. 
I – SB ej sign. 
S – SB sign. 

F=10,48 p<0,01 sign. 
Post hoc: 
I – S ej sign. 
I - SB sign. 
S – SB sign. 

Sthast  
(Hastighet – std) 

Ej sign. Ej sign. 

Lpm  
(Lateral position – medelvärde) 

Ej sign. Ej sign. 

Lpst (Lateral position – std) Ej sign. Ej sign. 
Antalfix (Antal fixeringar) Ej sign. F=3,25 p<0,01 

Post hoc: S – SB sign. 
Totaldur (Total fixeringstid) F=7,3 p<0,01 sign. 

Post hoc: 
I – S ej sign. 
I – SB sign. 
S – SB sign. 

F=6,06 p<0,01 
Post hoc:  
I – S ej sign. 
I – SB sign. 
S – SB sign. 

 
 

5.1.4 Körbeteende och fixationer 
Förutsatt att föraren till en bil som passerar/möter en skolbuss kör i samma 
hastighet som hastighetsbegränsningen på vägen, är område 2 det område där 
föraren senast måste uppmärksamma eventuella barn som springer över vägen för 
att hinna bromsa i tid, se figur 8. I figur 23 presenteras genomsnittligt antal 
fixeringar på bussen i område 2, uppdelat på de båda sträckorna. 
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Figur 23 Genomsnittligt antal fixeringar på bussen i område 2, uppdelat på 
hastighetsbegränsning dvs. samtliga 6 bussar ingår. 

 
I försöket var antalet fixeringar på bussen i område 2 fler med ”skylt och 
blinkljus” än med enbart ”skylt” eller ”ingen skylt” på bussen. 
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I figur 24 presenteras genomsnittlig fixeringstid i område 2 uppdelat för de 
olika typerna av utmärkning. 
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Figur 24 Genomsnittlig tid för fixering på bussen i område 2, uppdelat på 
hastighetsbegränsning dvs. samtliga 6 bussar ingår. 
 
Genomsnittliga fixeringstiden på buss i område 2 var längre med ”skylt och 
blinkljus” jämfört med enbart ”skylt” eller ”ingen skylt” på bussen på såväl 
sträckor med 50 km/h som 70 km/h. 

Område 1 i analysen är det område där en förare passerar bussen. Åtgärder för 
att kunna stanna i händelse av passerande barn är framförallt nödvändiga i område 
1 och 2. Data har därför slagits samman, se figur 25. 
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Figur 25 Genomsnittlig hastighet (km/h) i område "2-1" uppdelat på om 
bussarna var placerade vid sträckor med 50 km/h respektive 70 km/h. 
 
Resultaten visar att hastigheten på 70-sträcka i det sammanslagna området ”2-1” 
är lägre när bussen har en ”skylt med blinkljus” jämfört med enbart ”skylt” eller 
”ingen skylt”. Det kunde inte påvisas någon skillnad för bussar placerade på 50-
väg.  

Om motsvarande sammanslagning görs för data från område ”2-1” avseende 
sidoposition erhålls en bild enligt figur 26. 
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Figur 26 Genomsnittlig sidoposition (cm från mittlinjen) i område "2-1" 
uppdelat på om bussarna var placerade vid sträckor med 50 km/h respektive 
70 km/h. 
 
Figur 26 visar att på 50-sträckorna har förarna ett ökat säkerhetsavstånd till bussen 
då denna är utmärkt med ”skylt och blinkljus” jämfört med om den enbart har 
”skylt” eller ”ingen skylt”.  

Det fanns inga stora skillnader i sidoposition på 70-väg mellan de olika typerna 
av utmärkning. 
 
5.2 Självrapporterat beteende 
5.2.1 Enkäten 
Enkätens struktur har tidigare beskrivits i metodkapitlet samt i bilaga 4. 
 
Frågor kring trafikmiljön där experimentet genomförts  
De deltagande hade en skiftande lokalkännedom. Det var 6 personer (25 %) som 
dagligen reste den väg de kört i försöket, 6 personer (25 %) reste sträckan en eller 
flera gånger i veckan, 5 personer en eller flera gånger per månad. Det var 
2 personer (8 %) som svarade att de reste sträckan ”sällan/aldrig”. Majoriteten av 
förarna (ca 60–80 %) kände till vilken hastighetsbegränsning som rådde på de 
olika delsträckorna som ingick i försöket. Den sträcka där det i störst utsträckning 
rådde delad uppfattning var den första sträckan från riksväg 34 till Slaka.  
 
Upplevelser under försöket  
Deltagarna tillfrågades om det var något speciellt i trafikmiljön som de lagt märke 
till. Det var 21 förare (88 %) som svarade ja och 3 förare (12 %) svarade nej. De 
som svarade ja ombads att tala om vad det var de noterat.  

Det fanns en stor variation i svar. Det som noterats var företrädesvis sådant 
som kopplade till närvaron av bussar på sträckan, men det var även de som 
framhävde aspekter som kopplade till uppmärksamhet om egna felhandlingar eller 
rädsla att man gjort fel t.ex. att man missat 30-sträckor, att man mött en polis. 
Vidare var det flera som nämnde att det regnat mycket och att man passerat 
vägarbeten som var utmärkta men där det inte fanns någon arbetande personal. 

När deltagarna fått svara på frågan om man noterat något i trafikmiljön och 
även talat om vad man noterat fick samtliga information om att det stått sex bussar 

40 VTI rapport 516 



placerade utmed vägen. De ombads därefter att ta ställning till vad det var som 
framförallt drog till sig deras uppmärksamhet avseende bussen/bussarna, se  
figur 27. 

5

2
1

3 3

8

2

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Sko
lsk

jut
ss

ky
lte

n

Blin
ka

nd
e l

jus
et

Bus
sa

rna
 i s

ig

Sky
lt &

 bl
ink

lju
s

Blin
klj

us
 &

 bu
ss

Sky
lt, 

bli
nk

lju
s &

 bu
ss

Ann
at 

 
Figur 27 Svar på frågan ”Var det något som framförallt drog till sig din 
uppmärksamhet avseende bussen/bussarna?” 
 
Det kan noteras att förarna i de flesta fall (19 av 24) noterat blinkljuset antingen 
enbart eller i kombination med skylt eller med skylt och buss. De förare som 
svarade annat ombads att notera vad. De svar som framkom visade att det 
företrädesvis handlade om bussarnas placering på vägen.  

Deltagarna ombads att ta ställning till om de noterat att bussarna hade olika 
utmärkning. Om de svarade ja uppmanades de även att säga hur många bussar 
som hade olika typer av utmärkning. Bland de svarande var det 4 personer som 
svarade att de inte noterat om bussarna hade olika utmärkning, 4 personer svarade 
”vet ej/minns ej” och 16 förare (67 %) svarade ja.  

Förarna ombads att ta ställning till om de noterat om det fanns barn som 
väntade vid bussarna. Det var 19 personer (79 %) som svarade att det inte gjorde 
det, 2 personer svarade ”vet ej/kommer inte ihåg” och 3 personer svarade ja. Vi 
vill betona att det inte fanns några barn vid hållplatserna. 

Förarna ombads att beskriva hur de agerat när de passerat de stillastående 
skolskjutsarna. En första fråga handlade om de saktade ner, se figur 28. 
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Figur 28  Fördelning av förarnas upplevelse om man saktade ner eller inte samt 
orsaken till en eventuell hastighetsreducering. 
 
De förare som svarade ”annat” eller av andra skäl valde att kommentera frågan 
noterade följande aspekter som orsak till en hastighetsreducering; 

• bussarna stod dumt till vid vägen 
• bussen stod på "min sida" av vägen och att det var underligt att se så 

många skolbussar 
• den stod lite konstigt placerad/svårt till 
• den stod så att man måste sänka farten 
• gör det för det mesta när det gäller bussar 
• mötande trafik i mitt körfält 
• något kunde finnas dolt bakom bussarna 
• rädd att det skulle passera barn över vägen. 

 
Ytterligare en fråga handlade om de upplevde att de förändrat sin placering på 
vägen, se figur 29. 
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Ja - oavsett skolskjutsskylt och
blinkljus

Ja -  flera anledningar

Nej 

Vet ej

 
Figur 29  Förarnas uppfattning avseende om de ändrade sin placering på vägen 
vid de olika typerna av utmärkning av skolskjutsfordon. 
 
Generella frågor om säkerhet vid skolskjutsning 
Deltagarna i försöket fick även besvara en mängd generella frågor kring säkerhet 
vid skolskjutsning och olika potentiella åtgärder. Frågorna var till viss del 
uppdelade på hur man själv beter sig och vad man tror blir effekten avseende 
andra trafikanters beteende.  

De tillfrågade fick besvara frågan ”Jämfört med när du närmar dig en vanlig 
buss, skulle du köra med större säkerhetsmarginal om du närmade dig en buss 
som var utmärkt enligt något av följande alternativ?” Resultaten presenteras i 
tabell 11. 

 
Tabell 11 Deltagarnas upplevelse om egna säkerhetsmarginaler, antal personer 
redovisas i cellerna. 
 Ja Nej Vet ej Bortfall 
Skolskjutsskylt fram och bak på bussen, 
men utan blinkande ljus? 

15 6 2 1 

Skolskjutsskylt fram och bak på bussen 
samt blinkande ljus? 

21 1 1 1 

Enhetligt målade skolbussar t.ex. gula 17 2 3 2 
Extra reflexlinjer utmed fordonets sidor 7 10 6 1 

 
Det kan noteras att den åtgärd som deltagande förare i störst utsträckning trodde 
skulle bidra till att andra trafikanter har ökade säkerhetsmarginaler var 
skolskjutsskylt fram och bak på bussen samt blinkande ljus. Det man i minst 
utsträckning trodde på var extra reflexlinjer utmed fordonets sidor.  

Motsvarande fråga ställdes för hur man trodde att andra skulle agera. ”Jämfört 
med hur andra trafikanter närmar sig en vanlig buss, tror du att de skulle köra med 
större säkerhetsmarginaler om de närmade sig en buss som var utmärkt enligt 
något av följande alternativ?” Svaren presenteras i tabell 12.  
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Tabell 12 Deltagarnas upplevelse om andras säkerhetsmarginaler, antal 
personer redovisas i cellerna. 
 Ja Nej Vet ej Bortfall 
Skolskjutsskylt fram och bak på bussen, 
men utan blinkande ljus? 

10 2 11 1 

Skolskjutsskylt fram och bak på bussen 
samt blinkande ljus? 

20 1 2 1 

Enhetligt målade skolbussar t.ex. gula 13 2 7 2 
Extra reflexlinjer utmed fordonets sidor 4 7 12 1 

 
Det kan noteras att den åtgärd som deltagande förare i störst utsträckning trodde 
skulle bidra till att andra trafikanter bidrar till ökade säkerhetsmarginaler var 
skolskjutsskylt fram och bak på bussen samt blinkande ljus. Det man i minst 
utsträckning trodde på var extra reflexlinjer utmed fordonets sidor.  

Om en jämförelse sker mellan det man tror påverkar en själv som förare med 
det man tror påverkar andra så kan det noteras att det var fler av deltagarna som 
trodde att enhetligt målade skolskjutsar skulle påverka dem själva jämfört med 
hur det skulle påverka andra.  

Deltagarna fick ta ställning till i vilken utsträckning de uppfattade om en 
mängd definierade åtgärder skulle bidra till en ökad trafiksäkerhet eller inte, se 
tabell 13. 

 
Tabell 13 Förares upplevelser av vad de tror bidrar till en ökad trafiksäkerhet i 
samband med skolskjutsning. 
 Ja Nej Vet ej Bortfall 
Skolskjutsskylt fram och bak på bussen, men 
utan blinkande ljus? 

15 4 5 0 

Skolskjutsskylt fram och bak på bussen samt 
blinkande ljus? 

22 0 1 1 

Enhetligt målade skolbussar t.ex. gula 17 1 4 2 
Extra reflexlinjer utmed fordonets sidor 10 5 8 1 

 
Barns säkerhet vid skolskjutsning 
Det bedömdes vara av betydelse att veta om deltagarna generellt uppfattar att det 
är säkert för barn att åka skolskjuts. Resultaten visade att 11 förare (46 %) ansåg 
det säkert, 10 förare (42 %) ansåg att det inte var säkert och 3 förare svarade ”vet 
ej”.  

De svarande uppmanades även att motivera sitt svar. Det som framförallt 
lämnades som motiv var sådant som kopplades till att förare inte trodde det var 
säkert för barnen. De motiv som framkom har sorterats med avseende på om de är 
positiva eller negativa till säkerheten vid skolskjutsning samt mer generella 
synpunkter kring säkerheten i stort. 
 
Negativa: 

• Barn är små och syns dåligt vid mörker om det inte har reflexer. 
• Dels har jag egen erfarenhet av att mina barn varit med om kollision där 

förare inte bar sig professionellt åt. Dels tycker jag allmänt att respekten 
för trafikregler och trafiksäkerhet är bristfällig hos en hel del (men inte 
alla) förare. 
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• Dålig säkerhet i bussarna önskar mer udda, enhetligt färgade bussar samt 
större markering att det färdas barn i bussen. 

• Empiriskt. 
• I allmänhet tror jag trafikanter tar hänsyn till skolskjutsbussar, förutsatt att 

de är väl och tydligt utmärkta. En färg på bussarna skulle fungera om det 
var djupt rotat i trafikanternas medvetande att det just var skolskjuts det 
handlade om.  

• Vetskap om att skolbussar åker mot rött ljus vid järnvägsövergång. Min 
egen dotter har åkt med en sådan buss. 

 
Positiva 

• En stillastående skolbuss innebär automatiskt skärpt uppmärksamhet. 
• Helt säkert blir det aldrig men jag tror att de flesta bilister kör med en 

större säkerhet i samband med skolskjutsar. 
 
Om säkerhet 

• Jag tror att många inte uppmärksammar skolskjutsskylten längre. Det är 
nog bra med något som pockar på trafikanternas uppmärksamhet. 

• Många av barnen som åker skolskjuts bor på landet där det inte finns 
trottoarer. Vintertid kan det vara speciellt farligt eftersom det blir mörkt 
tidigare. 

• När man haft barn själv tänker man på att vara extra uppmärksam. 
• Om bussar stannar och släpper av barn mitt på vägsträckor och ej vid 

busshållplats finns det risk för barnen att bli påkörda om de korsar vägen 
bakom bussen. 

• Svårt att särskilja skolbuss från vanlig buss. 
• Tillgång till säkerhetsbälte. 
• Tror att avstigning/påstigning sker utan vuxens övervakning. (Förutom 

chauffören.) 
 
Deltagarna fick även ta ställning till när under skolskjutsresan skolbarnen löper 
störst risk att drabbas av en olycka. Moment som omfattar hela resan ingick, såväl 
till som från skolan.  

Om en rangordning görs avseende förarnas uppfattning om risken för barnen i 
de olika momenten erhålls följande bild för resan till skolan: 

1 Väntan vid hållplats (9 svar – 38 %) 
2 På väg från hemmet till hållplatsen (6 svar – 25 %) 
3 Avstigning från bussen vid skolan (5 svar – 21 %) 
4 Resan med buss (1 svar – 4 %) 
5 Vägen från hållplats till skolan (1 svar – 4 %). 

Det var 2 personer som avstod från att svara på frågan. 
 

Om motsvarande rangordning görs för resan hem från skolan erhålls följande 
resultat: 

1 Avstigning från bussen vid hållplatsen hemma (13 – 54 %) 
2 På väg hem från bussen till hållplatsen (3 – 12 %) 
3 Vägen från skolan till hållplatsen (3 – 12 %) 
4 Väntan vid hållplatsen (3 – 12 %) 
5 Resan med bussen (0 – 0 %). 
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Det var 2 personer som inte svarade på frågan. 
Deltagarna fick frågan om de anser att det ska finnas en lag som förbjuder 

passage av stillastående skolskjuts. Bland förarna var det 11 personer (46 %) som 
svarade ja, 9 personer (38 %) svarade nej och 4 personer som inte visste. 

Deltagarna fick vidare frågan vilken hastighetsbegränsning de anser är rimlig 
på platser där barn kliver på/av skolskjuts. Det var 21 personer (88 %) som ansåg 
att den mest rimliga hastighetsgränsen är 30 km/h, 2 personer (8 %) svarade 
50 km/h och en person svarade ”vet ej”. 

Det är inte säkert att alla vet vad som förväntas när blinkljusen är tända på en 
skolskjuts. Förarna ombads att ta ställning till i vilka situationer som de blinkande 
ljusen är tända. Det var 21 personer som svarade att ljusen bara var tända då 
barnen klev på/av skolskjuts, tre personer var osäkra på vad som gällde. 

I en tidigare studie har ett försök gjorts med en hållplats som kan användas för 
barn som åker skolbuss. Vid hållplatsen finns, förutom skylten med barn, en 
ljusramp med blinkande/rinnande ljus. Detta ljus är aktiverat då barnen finns inom 
en radie på 50 meter från hållplatsen. Förarna ombads att ta ställning till om de 
tror att denna typ av hållplats ökar barnens säkerhet. Resultaten visar att 21 av 24 
förare trodde det. 

Avslutningsvis ombads förarna att föreslå åtgärder för att förbättra säkerheten. 
Följande förslag lämnades: 
• Behåll byskolorna. Kanske någon extra vuxen i bussen så att chauffören 

kan koncentrera sig på körningen och den andra på kulturen i bussen 
• Bättre utbildade förare, bussar, lärare som ser till att barnen går på säkert, 

en extra resurs i bussen som ser till barnens avgång och färd, bälten i 
bussen, mer iögonfallande bussar, utmärkta samt förbud köra om när den 
står stilla, etc. 

• En arm med blinkande lampa som fälls ut längst bak på skolbussen, på så 
sätt ser mötande trafik att det är möjligt att det kan dyka upp barn bakom 
bussen. Detta kanske gör att man tar ut avståndet och kanske t.o.m. saktar 
ner 

• Ge barnen coola reflexer som de använder. Har själv erfarenhet av 
amerikansk skolskjuts. Gula bussar är bra! 

• Informera mera om vikten av att ta det försiktigt vid omkörning av 
skolbuss, speciellt med tanke på barns impulsivitet. Speciella hållplatser – 
så att de har lättare att inte "råka” kliva ut i trafiken 

• Jag har märkt att det är stor skillnad på den tiden jag själv åkte skolbuss 
jämfört med mina barn (bussarnas kvalitet) 

• Krav på utbildning av skolbussförare 
• Lag på att alla barn måste använda bälten i bussarna 
• Max 30 km vid skolor (men det är väl så). En vuxen "passar" inför 

påstigning. Säkrare avstigningsplatser (inte vid större trafikleder) 
• Obligatoriskt med säkerhetsbälte 
• Hållplatser som signalerar att det finns barn på platsen. Det krävs att 

trafikanterna blir uppmärksamma på det extra faromomentet som finns då 
barn, som ofta tänker på annat, befinner sig i närheten av en trafikerad väg, 
det ultimata vore kanske att ha en vuxen med 

• Säkerhetsbälte i buss för barnen 

46 VTI rapport 516 



• Visa avskräckande exempel på vad som händer när barn kastar sten eller 
far runt vid vägkanten m.m. Information och uppföljning så man ser att det 
"gått in" 

• Väl tilltagna hållplatser utanför vägbanan. 
 

5.2.2 Kopplingen observerat beteende och självrapporterat 
beteende 

Det är av intresse att jämföra om förare som säger sig ha vidtagit åtgärd när de 
passerat en skolbuss även har gjort detta. Åtgärd i detta sammanhang har 
definierats som en hastighetsförändring eller en förändring i sidoposition. 
Förändringarna har beräknats som en differens i hastighet för område 4 jämfört 
med område 1. (Område 4 valdes för att alla försökspersoner i detta område hade 
fixerat på alla bussarna.) Denna differens har beräknats på individnivå. 
Motsvarande gjordes för att avgöra eventuella förändringar av sidoposition mellan 
område 1 och område 4. Om det fanns en signifikant skillnad bedömdes föraren 
ha vidtagit en åtgärd. På basis av detta genomfördes således en klassificering i två 
grupper, en för de där åtgärd observerat och för de där åtgärd inte har observerats.  

Jämförelserna mellan observerade och självrapporterat beteende (hastighet och 
sidoposition) gjordes uppdelat för de tre typerna av utmärkning (I, S & SB). 
Resultaten presenteras i tabell 14–19. 

 
Tabell 14 Jämförelse av observerad och självrapporterad hastighet – 
utmärkning: ingen skylt. 
  Självrapporterat beteende 
  Ja Nej 

Ja 9 1 Observerat 
beteende Nej 7 6 

En förare svarade ”vet ej”. 
 

Tabell 15 Jämförelse av observerad och självrapporterad hastighet – 
utmärkning: endast skylt. 
  Självrapporterat beteende 
  Ja Nej 

Ja 10 7 Observerat 
beteende Nej 6 0 

En förare svarade ”vet ej”. 
 
Tabell 16 Jämförelse av observerad och självrapporterad hastighet – 
utmärkning: skylt och blinkljus. 
  Självrapporterat beteende 
  Ja Nej 

Ja 14 5 Observerat 
beteende Nej 2 2 

En förare svarade ”vet ej”. 
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Tabell 17 Jämförelse av observerad och självrapporterad sidopostion – 
utmärkning: ingen skylt. 
  Självrapporterat beteende 
  Ja Nej 

Ja 12 3 Observerat 
beteende Nej 4 3 

En förare svarade ”vet ej” och för en förare saknas data. 
 
Tabell 18 Jämförelse av observerad och självrapporterad sidoposition – 
utmärkning: endast skylt. 
  Självrapporterat beteende 
  Ja Nej 

Ja 10 6 Observerat 
beteende Nej 3 1 

En förare svarade ”vet ej” och för tre förare saknas data. 
 
Tabell 19 Jämförelse av observerad och självrapporterad sidoposition – 
utmärkning: skylt & blinkljus. 
  Självrapporterat beteende 
  Ja Nej 

Ja 9 6 Observerat 
beteende Nej 5 0 

En förare svarade ”vet ej” och för tre förare saknas data. 
 
För samtliga förutsättningar kan konstateras att det fanns förare som sagt att de 
inte har vidtagit åtgärd (förändrat hastigheten eller ökat avståndet till bussen) men 
som ändå har gjort det.  
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6 Diskussion och slutsats 
För att säkerställa att barn kan kliva på och av skolskjuts på ett säkert sätt krävs att 
förbipasserande har en hastighet som möjliggör att de kan stanna om ett barn 
går/springer ut framför skolskjutsen.  

I Trafikförordningen finns bestämmelser om ”tillräckligt låg hastighet när 
fordon närmar sig buss eller skolskjuts som stannats för passagerares på- eller 
avstigning”. För att förbipasserande ska kunna uppfylla detta och öka barnens 
säkerhet krävs att: 

• de vet att detta är en regel som gäller 
• det är tydligt för dem att det är en skolskjuts som står på vägen 
• de är motiverade att vidta åtgärd 
• att de hinner anpassa hastigheten så att de kan stanna om så behövs. 

 
Förares val av hastighet och sidoläge vid passering av stillastående skolskjuts är 
indirekt ett resultat av samtliga ovan beskrivna påverkansfaktorer. Resultat i 
föreliggande studie har dock framförallt fokuserats kring frågan om det är tydligt 
för trafikanterna att det är en skolskjuts som står på vägen, dvs. vilken effekt har 
skolskjutsskylten och vilken effekt har skolskjutsskylt i kombination med 
blinkande ljus. 

Diskussionen har delats upp i en metoddiskussion och en resultatdiskussion.  
 

6.1 Metod 
Det fanns funderingar på dels hur vi skulle kunna återge en situation där skolbarn 
kliver på eller av en skolskjutsbuss på ett naturtroget sätt, samtidigt som vi skulle 
kunna observera förares beteenden, dels hur vi skulle kunna få deras uppfattning 
om sitt eget beteende och deras tankar kring hur man förbättrar trafikmiljön för 
barn som åker skolskjuts. Vi ansåg att det bästa sättet var att arrangera ett kvasi-
experimentellt försök (dvs. ett försök där man inte har full kontroll över alla 
variabler).  

En idé var att låta barn medverka som statister och då försökspersonen 
passerade med mätbilen skulle barnen låtsas gå av eller på bussen. Detta hade 
givit fördelen av att det på ett naturtroget sätt framstått att barnen befann sig i en 
verklig skolskjutssituation, vilket var förutsättningen för ett tidigare försök kring 
en speciellt anpassad hållplats för barn i skolskjuts (Anund, Falkmer & Hellsten, 
2003). Idén med barn i försöket förkastades dels på grund av etiska skäl, dels på 
grund av att vi då skulle begränsa den tid vi kunde genomföra experimenten till 
någon timme på morgonen och dito på eftermiddagen. Därmed löpte vi risken att 
vi skulle bli tvungna att genomföra försök i alltför skiftande väglag (torrt, vått, 
snö och is), vilket vi ville undvika. Nu genomfördes försöken under fyra dagar i 
oktober och vädret var regnigt eller mulet under hela perioden. Försökspersonerna 
körde nu istället under tider då ordinarie skolskjuts inte förekom, dvs. från 9.00 
och fram till ~15.30. Viss skolskjutstrafik förekom dock på teststräckan. Genom 
att presentationsordningen av de olika utmärkningarna roterades (se bilaga 5) samt 
det faktum att försökspersonerna fördelades jämnt över tider på dagen relativt kön 
försökte vi minimera systematiska effekter av vår försöksdesign, vilket också 
lyckades (se bilaga 6). 
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Vi valde att placera bussarna på platser som inte var hållplatser för andra 
bussar. Orsaken till detta var att om vi valde ordinarie platser skulle vi tvingas 
flytta experimentets bussar var gång det kom en ordinarie buss till hållplatsen. 
Detta hade kunnat medföra stor påverkan i försöket. Nackdelen med detta var att 
bussarna nu stod på platser som inte var naturliga hållplatser. Samtidigt är det just 
den situationen som många barn i skolskjuts upplever. Placeringarna var därför 
inte onaturliga för skolskjuts. För att öka realismen var det viktigt att bussförarna 
satt i bussarna under försöket då vi vet från andra undersökningar av ögonrörelser 
(Crundall & Underwood, 1998; Falkmer, 2001; Groner, 1988) att förare söker 
ögonkontakt med varandra för att ta reda på vad den andre kan tänkas ta sig till 
härnäst. Detta framkom också tydligt i detta försök, en stor andel av fixationerna 
var riktade mot bussförarna, vilket också bekräftades av bussförarna själva, som 
upplevt sig haft ögonkontakt med många av förarna. Så även om vi inte hade barn 
i och omkring bussarna så bekräftades realismen i försöket såväl av mätdata som 
av utsagor från förare (13 % av dem hade faktiskt sett barn väntandes kring 
bussarna) och bussförare. 

Data från fyra försökspersoner togs bort ur den slutgiltiga analysen. Detta 
berodde dels på att eye-trackern inte klarade av att mäta ögonrörelsedata i 
kombination med vissa glasögon där bågarnas design interfererade med 
mätutrustingen. Vidare utsattes sidolägesmätaren på mätbilens tak för prövade 
trafikmiljöer då mittlinje saknades och/eller då multipla reflexer från vägen skulle 
läsas av. De försökspersoner som exkluderades ersattes under försökets gång och 
avsikten att erhålla data från 24 försökspersoner som speglade verklig trafik på 
tänkta sträckor klarades av. Däremot klarade vi inte av att erhålla sidolägesdata 
för alla sex busspositionerna. Här uppstod ett systematiskt fel då inga mätdata för 
buss 1 vad gäller sidoposition samlades in. Dock finns såväl hastighetsdata som 
fixationsdata för buss 1 insamlat. När det gäller sidolägesdata så fanns det i 
jämförelse med andra observationsdata en större mängd interna bortfall, men som 
framgår av resultaten så var bortfallen inte systematiska. Vi har därför valt att 
inkludera sidolägesdata i analyserna med undantag för bussposition 1 (vilket inte 
innebär systematiska fel med avseende på skyltförsöksbetingelserna). 

Man kan fundera på varför vi inte hittade några skillnader i sidoposition mellan 
de olika utmärkningskonditionerna då vi tittade på alla sex områdena. En 
förklaring skulle kunna vara att det helt enkelt inte fanns så mycket mer plats att 
hålla ut från bussen, då 70-vägarna saknade vägren och var enkelfiliga. Bussarna 
stod placerade så att de täckte delar av den mötande vägbanan men inte hela och 
det innebär att ett avstånd från mittlinjen till vänster framhjul om 83–89 cm i 
själva verket kanske var det dubbla faktiska avståndet till bussen. Möjligen är det 
så att själva förutsättningen för försöket, de enkelfiliga vägarna utan egentlig 
vägren, omöjliggjorde en större sidolägesförändring än den vi uppmätte för alla 
tre utmärkningar på 70-väg. Man kan då ifrågasätta valet av bussarnas position. 
Dock är det så att i många fall ser verkligheten ut på detta sätt, barn väntar vid 
sidan av en väg utan vägren, vilket motiverar vårt val av plats för bussarna på 70-
sträckorna. Vi fann inte heller skillnader på 50-vägar men däremot var de 
genomsnittliga avstånden där större vilket analogt med denna förklaring nog 
berodde på att vägen faktiskt var bredare på 50-avsnitten än på 70-avsnitten.  

Dessutom kan man förvänta sig att med högre hastighet (70 km/h) så behövs 
det större sidolägesmarginaler även ut till höger vägkant än om man kör 
långsammare (50 km/h eller mindre), vilket ytterligare skulle kunna förklara de 
resultat som diskuteras nedan. 
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6.2 Observerat beteende 
Syftet med projektet var att avgöra om den nuvarande utmärkningen av 
skolskjutsfordonen i Sverige kan förväntas medföra en ökad säkerhet, mätt som 
anpassning av trafikbeteende hos medtrafikanter, jämfört med att ingen 
utmärkning ha. Denna analys har baserats på förutsättningen att skyltning kan ske 
dels genom att man endast visar en ikon (skolskjutsskylten) eller att den 
kombineras med ett blinkande ljus. Det som denna studie tydligt visat är att det 
blinkande ljuset har en avgörande betydelse för såväl körbeteende och visuellt 
beteende. Tydligast märks dessa fynd på 70-väg. Det är också på 70-vägar och 
vägar med högre tillåten hastighet som den största andelen omkomna barn i 
samband med skolskjuts återfinns (Anund et al., 2003). Detsamma gäller de svåra 
skadorna dessa barn ådragit sig i skolskjutsrelaterade olyckor. Att kunna sänka 
medelhastighet och öka avståndet vid passage av skolskjutsbuss är en av 
nycklarna till att kunna öka säkerheten för barn i skolskjuts.  

Vid en tidigare studie där en hållplats med blinkande/rinnande ljus testades 
som indikator för att barn fanns i närheten av hållplatsen (se bilaga 4, fråga 22) 
nåddes samma resultat, men med en avsevärt större magnitud avseende hastighet 
och placering (Anund, Falkmer et al., 2003). I denna tidigare studie mättes dock 
inte ögonrörelser. Bägge dessa fynd (sänkt hastighet och ökad säkerhetsmarginal i 
positionering) bygger på det faktum att människan kan uppfatta och ta till sig 
rörlig visuell information presterad perifert i synfältet utan att detta för den skull 
påverkar den primära köruppgiften negativt (Falkmer, Nilsson & Törnros, 2000). 
Samma resultat visar sig även i detta experiment.  

Resultaten på 50-väg visar att hastigheten var lägre då blinkade ljus fanns 
tillsammans med skylten i de två områdena närmast bussen, vilket ju är de 
områden som har störst trafiksäkerhetsmässigt intresse. Däremot var det ingen 
skillnad mellan att bara ha skylt eller ingenting alls. 

På 70-väg var såväl medelhastighet under hela den observerade sträckan lägre, 
som i varje delsträcka, då det blinkade ljuset var närvarande. Återigen finner vi att 
det inte var någon skillnad mellan att bara ha skylt eller ingen utmärkning alls. 
Särskilt tydligt blir det när man tittar på hur förarna justerar sin hastighet relativt 
avståndet till bussen (delsträckorna 6 – bromssträckan). Medan man under de 
andra två skyltsituationerna (dvs. ingen skylt eller endast skylt) ser en 
hastighetsökning eller kontinuerlig hastighet fram till bussen så sker en minskning 
av hastigheten då den blinkande skyltningen utgör utmärkningen av skolskjutsen. 
I detta försök nåddes inte den hastighetsminskning om 20 km/h som nåddes i det 
ovan beskrivna försöket (Anund, Falkmer et al., 2003), men väl en genomsnittlig 
hastighetsminskning på ~9 km/h i bromssträckeavsnittet (område 1 i figur 8).  

En hastighetsminskning om ~9 km/h innebär trots allt att föraren avsevärt ökar 
sina möjligheter att kunna stoppa fordonet, även om en genomsnittlig 
passagehastighet om 54,7 km/h ändå är för hög för att den vanligaste typen av 
olycka i skolskjutssammanhang, den då barnet kliver ut bakom (och framför) 
bussen, kan undvikas. Däremot kan följderna av dem minskas mätt i skadenivåer.  

Det är dock inte bara hastighet utan även avståndet till en potentiell 
olycksituation som är viktigt. I denna studie kunde inte någon signifikant skillnad 
konstateras avseende sidoplacering på 70-väg eller 50-väg, oavsett typ av 
utmärkning av bussen. Det fanns en tendens att hålla ut från bussen ju närmare 
man kom den men variationen inom de olika konditionerna var större än mellan 
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dem. Vad gäller sidoposition på 50-sträckorna är fynden lite mindre entydiga. 
Visserligen fanns inte heller här någon skillnad mellan de tre olika 
utmärkningarna mätt över sträcka 1–6, men genomgående så kan man se ett ökat 
avstånd till bussen då den är försedd med blinkande ljus jämfört med de andra två 
konditionerna. Vidare är det genomsnittliga avståndet till bussen – oavsett 
utmärkning – större på 50-sträckorna än på 70-sträckorna. Skillnaderna i 
sidoposition mellan 50-väg och 70-väg är ett faktum. Förarna håller ut mer på  
50-sträckor. En förklaring kan vara att förarna upplever en mindre risk att inte 
kunna vara placerad i eget körfält när hastigheten är lägre. En annan teori kan vara 
att ökad sidoposition bort från bussen skulle vara kopplat till högre hastighet 
vilket resultaten inte kan bekräfta. Tvärtom är det så att, baserat på dessa resultat, 
det skulle finnas ett omvänt samband, alltså att ju fortare man kör desto närmre 
kör man bussen vid ett möte. Troligen är dock förklaringen att det helt enkelt 
fanns mer plats i sidled på 50-sträckorna och att förarna därför hade lättare att 
hålla ut från bussen vid mötet. Fyndet att skylt (men inte skylt försedd med 
blinkande ljus) ger en ökad variation i genomsnittlig sidoposition ska nog ses mot 
denna bakgrund. Dessutom krävs det större marginal åt höger vid högre hastighet, 
vilket tidigare nämnts. 

När det gäller fixationsdata så kan det konstateras att den genomsnittliga 
fixationstiden för materialet är hög samt att det råder en stor spridning vad gäller 
fixeringstider. En förklaring till att långa fixationer förekommit är att data 
analyserats enligt en metod där s.k. ”smooth persuit” tillåts att klassificeras som 
en fixation (Falkmer & Gregersen, 2001, 2005). ”Smooth persuit” betecknar den 
situation som uppstår då man med sitt centrala seende följer ett rörligt objekt i 
synfältet. Ett exempel på ett sådant objekt kan vara att man möter bussförarens 
blick medan man passerar bussen. Just i detta försök var ”smooth persuit” en 
vanlig visuell avsökningsstrategi, därav det ovanligt höga genomsnittsvärdet för 
fixationsduration. Dock kan det noteras att medianvärdet var 400 msek vilket är 
ett 30 % lägre värde och mer i linje med de värden man vanligen finner denna typ 
av forskning i reell trafikmiljö (t.ex. 172 msek, SD 62, upp till 207 ms SD 93 i 
ovan nämnda studier). Visserligen gjordes fixationsanalyserna i 50 Hz innan de 
transformerades till 10 Hz, men lika fullt innebär detta förfarande att fixationer 
endast kan anta durationsvärden om 100, 200, 300… etc. msek, vilket innebär att 
t.ex. genomsnittsvärdet 172 msek från ovan nämnda studie kommer att klassas 
som 200 msek. Det är således inte helt förvånande att de genomsnittliga 
fixationstiderna blir längre än då data kan analyseras i 50 Hz eller snabbare.  

Fyndet att den blinkande skylten, oavsett 70- eller 50-vägar, drar till sig den 
visuella (centrala) uppmärksamheten, att den samtidigt inte minskar antalet 
fixationer på föraren och att den är förknippad med sänkt hastighet, större 
sänkning ju närmare bussen man kommer, talar för att det blinkande ljuset är den 
visuellt intressanta ”ikonen” för att skylta skolskjuts. Däremot fanns ingen 
avgörande skillnad mellan ingen skylt alls eller skolskjutsskylten med avseende 
på dessa parametrar. Det verkar som om det blinkande ljuset ger förarna en 
uppfattning om att här behövs extra försiktighet. Vidare rapporterar såväl förarna 
som bussförarna en acceptans för ett blinkande/rinnande ljus som indikator för att 
man som förare ska iaktta särskild försiktighet. Just acceptansen är viktig, då 
förares beteende är relaterat till bl.a. den faktorn. Man har också en tilltro till att 
barnens säkerhet skulle öka som en följd av att förare varslades om barnens 
närvaro i trafikmiljön, vilket ytterligare stärker fyndet att blinkande/rinnande ljus 
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är den typ av ikon som har störst potential att öka säkerheten för barn i skolskjuts. 
Men räcker det med blinkande/rinnande ljus? 

I en komplex trafikmiljö med många stimuli är det svårt att guida föraren till 
det mest prioriterade området annat än genom att förarens inre schema förändras 
så att man vet att här finns det barn i närheten eftersom det man ser är en skolbuss 
(Lansdown, 1996; Neisser, 1967). Det är denna princip som det amerikanska 
skolbussystemets höga säkerhet delvis bygger på. Den svart/gula bussen utgör en 
ikon i sig. I Sverige sker dock ungefär var tredje skolskjutsresa med ordinarie 
linjetrafik (Anund et al., 2002) och de två tredjedelar som sker med upphandlad 
skolskjuts sker i bussar som inte på något sätt (annat än med skolskjutsskylten) 
markerar att det rör sig om skolskjuts. Det ställs med andra ord stora krav på den 
ikon som ska kunna dra till sig en förares uppmärksamhet i en varierad och 
komplex trafikmiljö. Den måste vara lätt att finna i synfältet och samtidigt 
specifik nog att aktivera särskild uppmärksamhet när det väl behövs. Det första 
kravet uppfylls genom att blinkande ljus uppfattas som en rörelseförändring av det 
perifera seendet (Falkmer et al., 2000) vilket inte kräver foveal (dvs. central 
visuell) uppmärksamhet. Medan skolskjutsikonen måste registreras fovealt så går 
det utmärkt att både registrera och förstå rörlig ljusinformation presenterat perifert 
i synfältet (Falkmer et al., 2000; Lansdown, 1996; Leibowitz, 1986). Det sker 
dessutom lika fort och korrekt som om man presenterar information centralt i 
synfältet. Dock lämpar sig inte all information att presenteras perifert, t.ex. kan 
man inte där uttyda färger eller text. Eftersom den rörliga ljusinformationen i detta 
fall, samt i de allra flesta fall i trafiken, har till syfte att påtala för föraren att här 
behövs extra uppmärksamhet är det mycket lämpligt att signalera extra 
försiktighet där barn i skolskjuts finns just genom att använda rörlig information. 
Detta är vida överlägset information som måste läsas av med hjälp av det centrala 
seendet, vilket ju är fallet med skolskjutsskylten när det presenteras utan 
blinkande ljus. 

Det är således knappast förvånande att man i denna studie i stort sett inte finner 
några fördelar med skylt utan blinkande ljus jämfört med ingenting alls. Det 
faktum att fixationstiderna och antalet fixationer på föraren inte skilde sig åt 
mellan dessa bägge utmärkningar styrker ytterligare testen att skylt utan blinkande 
ljus fyller en begränsad funktion för att öka barns säkerhet vid skolskjutsning. I 
vissa parametrar ter sig till och med ingen skyltning alls som minst likvärdigt med 
enbart skylt.  
 
6.3 Självrapporterat beteende 
När det gäller förarnas självrapporterade data så kan man konstatera att man sett 
det blinkande ljuset och att det medfört att man säger sig ha vidtagit 
försiktighetsåtgärder såsom hastighetssänkning och ökat avstånd till bussarna. 
Hastighetssänkningen bekräftades genom mätbilens registrering av hastigheten. 
Dessutom trodde man att även andra förare skulle öka sina säkerhetsmarginaler 
om skolskjutsfordon indikerades med hjälp av blinkande/rinnande ljus. Denna 
åtgärd ställdes i relation till att endast använda skylten, att följa det amerikanska 
skolbussystemets princip att låta bussen genom en speciell målning i sig utgöra 
ikonen eller genom att tillföra extra reflexmaterial till bussens sidor. Inget av de 
andra förslagen bedömdes ha lika stor potential för höjande av säkerheten som 
just det blinkande/rinnande ljuset. Som framhållits ovan är just föraracceptans och 
tilltro till en trafiksäkerhetshöjande åtgärd avgörande för att den just ska bli det. 
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Förarnas svar indikerar att så skulle kunna vara fallet med blinkande/rinnande ljus 
som indikator för att barn i skolskjuts finns i trafikmiljön.  

I tidigare undersökning kring den speciellt utformade hållplatsen (Anund, 
Falkmer et al., 2003), fann man att de som rapporterade sänkt hastighet och ökad 
säkerhetsmarginal mätt i sidoposition till hållplatsen också tillämpade detta. Det 
som var förvånande i det försöket var att även de som inte sade sig ha vidtagit 
några försiktighetsåtgärder också uppvisade samma beteende. Slutsatsen i den 
studien var att det blinkande/rinnande ljuset också har effekt på förare som själva 
inte säger sig beakta indikatorn. Blinkande/rinnande ljus ger både direkta och 
indirekta effekter. Resultaten från denna studie bekräftar detta antagande. 

Kanske kan man konstatera att det blinkande/rinnande ljuset är en förutsättning 
för att göra förare uppmärksamma på att det finns något i trafikmiljön som kräver 
speciell försiktighet. Dock räcker det inte med att göra förare uppmärksamma, 
man måste veta vad man ska vara uppmärksam på och också vilken åtgärd man 
ska vidta.  

I detta försök användes en rektangulär version av skylten ”varning för barn” 
som indikator för att barn fanns i närheten. Denna skylt är den som normalt 
används i skolskjuts och som föreskrivs i trafikförordningen. I detta försök verkar 
den inte ha tillfört något alls, resultaten är i stort sett desamma vare sig bussen är 
skyltad eller ej. Det krävs alltså någon annan form av ikon som påtalar för föraren 
att här rör det sig om barn som ska kliva på eller av skolskjuts. Försöksdesignen 
har inte medgivit att pröva olika typer av alternativ skyltdesign. Dock kan man 
tänka sig att det inte i sig är de stiliserade barnen som är det vikiga i ”varning för 
barn” skylten, utan det är den triangulära formen som i alla andra trafik-
sammanhang är förknippat med varning för fara. Ska man skapa en ny ikon som 
talar om för förare att här finns barn bör man således använda den etablerade 
triangulära formen, vilket talar om för förarna vad de ska göra (dvs. iaktta 
försiktighet) samt kanske fylla den med en annan typ av innehåll än de stiliserade 
barnen vilket uppenbarligen inte fyllde någon funktion i detta försök. Att 
bestämma vilket detta innehåll ska vara kräver mer forskning. I en studie 
genomförd av SP, Sveriges Provnings- och Forskningsinstitut (1998), belystes 
framtagning av underlag till ny norm avseende skolskjutsskylt. På basis av 
resultaten förordades att skolskjutsskylten bör vara 800 mm x 800 mm vid 
användande på buss. Detta för att möjliggöra en avläsning av dess innehåll på 
behövligt avstånd. Vidare förordades en förbättring avseende reflexmaterialen 
samt att kombination av blink och blixtlykta. Allt för att förbättra upptäckbarheten 
av skolskjutsen. 

Något som inte berörts i detta försök, men väl i ett tidigare är det faktum att 
barnen utsätts för fara medan de väntar på en skolskjutsbuss och sedan de klivit av 
den och den lämnat närtrafikmiljön. Det amerikanska skolbussystemet har inte 
löst detta bekymmer eftersom det är bussen i sig som är ikonen och indikatorn för 
att andra förare ska iaktta försiktighet. Finns ingen buss på plats finns heller ingen 
indikator. Detta talar för att man istället ska koppla indikatorn till barnet. Befinner 
sig barn som ska åka skolskjuts i närtrafikmiljön, oavsett om de ska åka eller kliva 
av från upphandlad skolskjuts eller skolskjuts i linjetrafik så bör förare varslas 
genom ett blinkande/rinnande ljus att här bör försiktighet iakttas. Denna indikator 
skulle kanske på sikt finnas vid var hållplats i enlighet med det system som 
beskrivs av Anund et al. (2003) för att minska hastigheterna kring hållplatserna. 
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Ett första steg i denna riktning har tagits genom beslutet att på försök begränsa 
hastigheten kring stillastående skolskjuts till 30 km/h, men denna åtgärd har tyvärr 
ingen direkt koppling till barn.  

Det blinkade/rinnande ljuset verkar således vara nyckeln till att indikera för 
förare att särskild försiktighet i körningen ska iakttas. Det bör undersökas om 
denna indikator bör kompletteras med en triangulär ikon som informerar om att 
här finns barn i skolskjutssammanhang samt att man bör sakta ner och hålla ett så 
stort säkerhetsavstånd som mjöligt till den plats där barnen kliver av och på 
skolskjutsfordonet. Hur denna/dessa ikoner ska se ut vet vi ännu inte, det krävs 
mer forskning för att fastställa detta. Vidare är det som för de flesta andra åtgärder 
som vidtas svårt att bedöma de långsiktiga effekterna av en åtgärd som blinkande 
ljus. 

 
6.4 Slutsats 
Svaret på den inledande frågan om ”nuvarande krav på utmärkning av 
skolskjutsfordon i Sverige kan förväntas medföra en ökad säkerhet, mätt som 
anpassning av trafikbeteende (hastighet, sidoposition och blickfixering) hos 
medtrafikanter” bedöms på basis av erhållna resultat vara följande: 

Förare som möter stillastående skolbussar på 70-väg sänker inte sin hastighet 
och ökar inte sidoavståndet till skolskjutsen i de fall skolbussen endast är utmärkt 
med den traditionella skolskjutsskylten. Om skylten däremot kompletteras med 
blinkljus sänker förarna sin hastighet och fixerar blicken fler gånger och längre tid 
på skolbussen. Det kunde noteras att skillnaderna i fixeringstid var större mellan 
de tre olika utmärkningarna ju längre bort från bussen man var. Längst 
fixeringstid hade förare då bussen hade skylt och blinkljus. Inga signifikanta 
skillnader i sidoposition kunde noteras oavsett utmärkning.  

Förare som möter stillastående skolbussar på 50-väg sänker hastighet då 
skolskjutsskylt används jämfört med om ingen utmärkning fanns alls. Det kunde 
inte noteras någon signifikant skillnad i hastighet då skylten kompletterades med 
blinkljus. Tendensen var dock att försökspersonerna sänkte sin hastighet i området 
allra närmast bussen då denna var utmärkt med både skolskjutsskylt och blinkljus. 
Sidopositionen påverkas inte om bussarna är utmärkta med skolskjutsskylt och 
blinkljus. Med skylt och blinkljus fixerade förarna blicken på bussen längre, dvs. 
ökade sin centrala visuella uppmärksamhet jämfört med endast skylt, men även i 
jämförelse med bussar som inte var utmärkta. Det kunde noteras att skillnaderna i 
fixeringstid var större mellan de tre olika utmärkningarna ju närmare bussen man 
var. Detta var en klar skillnad mot resultaten från sträckor med 50 km/h. Längst 
fixeringstid hade förare då bussen hade skylt och blinkljus. 

Resultaten visade således att det var det blinkade ljuset som påverkade förare 
att vidta en extra försiktighet när de mötte en stillastående skolbuss placerad på 
70-väg. På 50-väg kunde inga signifikanta skillnader i hastighet eller sidoläge 
noteras för utmärkningen skylt och blinkljus, annat än i de allra närmaste områden 
kring bussen. Den blinkande skylten gjorde förare visuellt uppmärksamma 
samtidigt som den inte minskade antalet fixationer på andra viktiga objekt som 
t.ex. bussföraren. När det gäller försökspersonernas egna åsikter kan det 
konstateras att man rapporterade sig ha sett det blinkande ljuset och att det enligt 
dem själva medfört att de har vidtagit försiktighetsåtgärder såsom hastighets-
sänkning och ökat avstånd till bussarna. Då data från individernas 
självrapporterade beteende jämfördes med det faktiska beteendet kunde en 
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hastighetssänkning bekräftas. De som sade sig ha sänkt hastigheten hade även 
gjort så. Vidare kunde noteras att det fanns de som sade sig inte ha sänkt 
hastigheten trots allt hade gjort detta. 

Studien visar att den skylt som i dag föreskrivs enligt trafikförordningen inte 
påverkar trafikanternas beteende på 70-väg. I de fall skylten kompletteras med 
blinkljus kan en viss effekt observeras. Resultaten i form av effekt är inte de 
samma på 50-väg. De krav som finns i dag är således inte tillräckliga för att 
säkerställa att trafikanter som möter en stillastående skolbuss ska anpassa sin 
hastighet och hålla ett tillräckligt säkerhetsavstånd till skolbussen. Slutsatsen från 
studien är att det finns klara skäl att verka för en förbättrad utformning av 
informationen till dem som möter eller kör om en stillastående skolbuss. 
Utmärkningen bör innehålla blinkande ljus. Den skylt som finns i dag bör 
utvecklas avseende ikonens form, budskap och synbarhet.  

Förslagsvis bör kommande krav på utmärkning av skolskjutsfordon förtydligas 
i syfte att säkerställa att trafikanterna: 

• inser att det krävs en ökad uppmärksamhet vid platsen 
• att det handlar om att det kan finnas barn i närheten  
• samt vilken åtgärd de förväntas vidta. 
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7 Fortsatt forskning 
På basis av genomförd studie kan vi konstatera att det finns flera områden inom 
vilka en ökad kunskap eller försök med åtgärder på sikt kan förväntas förbättra 
säkerheten för barn som åker skolskjuts.  

En förutsättning är självklart att det kontinuerligt görs uppföljning avseende 
omfattningen av skolskjutsrelaterade olyckor. Det är angeläget att framtida 
olycksregistrering beaktar om inträffade olyckor är skolskjutsrelaterade. Detta är 
nödvändigt för att säkrare veta problemets omfattning, veta vilka åtgärder som 
behöver vidtas, men även för att följa upp vidtagna åtgärder.  

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

 
Trafikanten/Barnet 

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

 Hur ser egentligen barnen på sin egen situation som skolskjutsåkare. En 
kvalitativ studie i vilken barnen får ta ställning till eventuella risker i 
samband med resor till och från skolan förväntas ge en ökad insikt i hur 
barnen agerar och därmed ytterligare närma oss lösningar till problemet. 
Baserat på redan inträffade olyckor kan intervjuer med barn göras för att 
ta del av deras uppfattning om orsak till olyckan och ta del av barnens 
förslag på hur detta kan undvikas. Ett sådant projekt pågår för 
närvarnade.  

 
Fordon 

 Är det amerikanska systemet med kontrollarm fram/bak på fordon som 
används vid skolskjutsning en åtgärd som även kan användas av svenska 
skolskjutsar? Vilka effekter kan vi förvänta oss? 

 Vilka effekter på trafikflöde skulle ett passeringsförbud ha? 
 
Förarstöd 

 Flertalet av de olyckor som sker då barn blir klämda eller påkörda vid 
hållplatser visar sig bero på att förarna inte hade tillräckligt god sikt i 
områdena omkring fordonen. System som bygger på t.ex. kamera-
övervakning av döda vinklar, fotgängardetektering, backsignaler etc. kan 
förväntas öka möjligheterna för förarna att undvika denna typ av misstag. 
Detta gäller även skolskjutsskylten i denna studie. 

 Ett förbättrat system för att indikera att passagerare befinner sig i 
området kring dörrarna kan förväntas ha en säkerhetshöjande effekt. 

 
Vägutformning 

 I flera av de olyckor som skett på landsbygden då barn har passerat 
framför/bakom buss så har det inte funnits någon hållplatsficka för 
bussen att nyttja. Valet av hållplatser samt hållplatsens utformning kan 
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förutsägas vara central för säker på- och avstigning. Riktlinjer som kan 
vara till stöd för kommuner/entreprenörer/förare vid val av hållplatser 
som används för skolskjutsning.   

 Försök med speciellt utformade skolskjutshållplatser med dynamiska 
skyltar, som bara är aktiva då barnen finns där har visat mycket positiva 
resultat. På basis av resultaten är det dock inte möjligt att uttala sig om de 
långsiktiga effekterna av denna typ av hållplats. Detta bör utredas vidare. 

 
Omvärld 

 De krav som ställs i samband med upphandling av skolskjuts har klara 
konsekvenser för om resorna kommer att var trafiksäkra eller inte. 
Förarna är nyckelfigurer i detta sammanhang. För att säkerställa att 
förarna har rätt kompetens för uppdraget så föreslås krav på utbildning av 
skolskjutsförare.  

 Det är viktigt att ta fram riktlinjer för vad kommunerna bör kräva för att 
få maximal trafiksäkerhet ur investerade medel. Vidare är det avgörande 
att ta fram riktlinjer för hur de krav som ställs bör följas upp. 
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Bilaga 1 
Sid 1 (1) 

Underlag använt vid förfrågning om deltagande i studien 

                    2004-09-12 
 
Introduktion vid förfrågning om deltagande i studien  
 
Utformandet av vår trafikmiljö är av stor betydelse för trafiksäkerheten. Som ett 
led i strävan att förbättra trafiksäkerheten har VTI ombetts av Vägverket att 
studera hur förare uppfattar utvalda delar av trafikmiljön. Syftet med detta försök 
är att förbättra trafikmiljön. Förbättringarna kommer bland annat att baseras på 
data som du och andra medverkande hjälper oss att samla in. 
 
Ditt namn har vi fått via ett slumpmässigt urval från fordonsregistret. Som ett led i 
strävan till ökad trafiksäkerhet ber vi dig att hjälpa oss. Du gör det genom att i en 
Volvo V 70 köra en utvald vägsträcka/slinga som innehåller både stads och 
landsvägskörning. Ansvarsförsäkring och försäkring för dig under försöket finns 
vid VTI. Vi vill bland annat mäta dina ögonrörelser när du kör. Slingan tar 
ungefär 30 minuter att köra. Efter körningen vill vi ställa några frågor till dig 
 
Ögonrörelserna mäter vi med hjälp av en kamera som sitter fastsatt på en 
cykelhjälm. Den väger mindre än ett kilo och du får inga besvär under eller efter 
användandet. Den använder infrarött ljus (samma typ av ljus som i en fjärrkontroll 
till en TV) för att detektera dina ögonrörelser. Under körningen finns en 
försöksledare med dig i bilen. Försöksledaren talar om för dig var du ska köra och 
hjälper dig med inställningen av hjälmen om det behövs. När du kör vill vi att du 
försöker köra som du skulle göra vanligtvis. Vi varken mäter eller utvärderar ditt 
sätt att köra. Körningen sker på egen risk och eventuella trafikförseelser du gör 
som leder till påföljd är ditt eget ansvar.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 
medverkan utan att behöva ange ett skäl till varför. Även om du avbryter försöket 
utbetalas en ersättningen om 500 kr plus reskostnader. 
 
Resultat från den här studien dokumenteras i en VTI rapport och publiceras på 
www.vti.se . Vidare publiceras resutlaten som artikel i en vetenskaplig och/eller 
journal. 
 
Kontaktperson och ansvarig vid VTI är Anna Anund och försöket utförs i 
samarbete med Avd. för Rehabiliteringsmedicin, INR, vid Hälsouniversitetet i 
Linköping. 
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Bilaga 2 
Sid 1 (2) 

Informationsunderlag hemsänt till försökpersonerna som accepterat att delta 
      
               2004-09-12 

Information till Dig som deltar i försök där vi registrerar 
Dina ögonrörelser när Du kör personbil. 
 
Utformandet av vår trafikmiljö är av stor betydelse för trafiksäkerheten. Som ett 
led i strävan att förbättra trafiksäkerheten har VTI ombetts av Vägverket att 
studera hur förare uppfattar utvalda delar av trafikmiljön. Syftet med försöket är 
att förbättra trafikmiljön. Förbättringarna kommer bland annat att baseras på data 
som du och andra medverkande hjälper oss att samla in. 
 
Vi har fått ditt namn via ett slumpmässigt urval från fordonsregistret. Som ett led i 
strävan till ökad trafiksäkerhet ber vi dig att hjälpa oss. Du gör det genom att i en 
Volvo V 70 köra en utvald vägsträcka/slinga som innehåller både stads och 
landsvägskörning. Ansvarsförsäkring och försäkring för dig under försöket finns 
vid VTI. Vi vill bland annat mäta dina ögonrörelser när du kör. Slingan tar 
ungefär 30 minuter att köra. Efter körningen vill vi ställa några frågor till dig.  
 
Ögonrörelserna mäter vi med hjälp av en kamera som sitter fastsatt på en 
cykelhjälm (se bilden). Den väger mindre än ett 
kilo och du får inga besvär under eller efter 
användandet. Den använder infrarött ljus 
(samma typ av ljus som i en fjärrkontroll till en 
TV) för att detektera dina ögonrörelser. Under 
körningen finns en försöksledare med dig i 
bilen. Försöksledaren talar om för dig var du 
ska köra och hjälper dig med inställningen av 
hjälmen om det behövs. När du kör vill vi att du 
försöker köra som du skulle göra vanligtvis. Vi 
varken mäter eller utvärderar ditt sätt att köra. 
Körningen sker på egen risk och eventuella 
trafikförseelser du gör som leder till påföljd är 
ditt eget ansvar.  
 
Ditt deltagande i undersökningen är frivilligt och du kan när som helst avbryta din 
medverkan utan att behöva ange ett skäl till varför. Även om du avbryter försöket 
utbetalas en ersättningen om 500 kr plus reskostnader. Resultaten från försöket 
kommer att publiceras på VTI:s hemsida www.vti.se under rubriken rapporter, 
under 2:a halvåret 2005. 
 
Kontaktperson och ansvarig vid VTI är Anna Anund (013-20 40 00 vx.). Försöket 
utförs i samarbete med Avd. för Rehabiliteringsmedicin, INR, vid 
Hälsouniversitetet i Linköping, Universitetslektor, Med. Dr. Torbjörn Falkmer.  
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Bilaga 2 
Sid 2 (2) 

Jag godkänner att delta i försök där mina ögonrörelser registreras när jag kör 
personbil i Linköpings kommun. Jag godkänner vidare att data som samlats in 
från frågeformulär ögonrörelsemätningen, video och bilkörningen får användas 
inom ramen för ett av Vägverket finansierat projekt syftande till att öka 
trafiksäkerheten.  
 
Mitt deltagande i undersökningen är frivilligt och jag kan när som helst avbryta 
min medverkan utan att behöva ange ett skäl. Jag erhåller en ersättningen om 
500 kr plus reskostnader oavsett om jag fullföljer eller inte.. Data jag bidrar med 
behandlas konfidentiellt och efter projektets slut (2005-06-30) kommer ingen 
koppling till min person att kunna göras. 
 
Linköping 2004-  -   
 
Namn: ___________________________________________________ 
 
Adress ____________________________________________________ 
 
           _____________________________________________________ 
 
Tfn:   __________________________________________________ 
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Bilaga 3 
Sid 1 (1) 

Sammanställning av tillgängliga sidopositionsdata från försöket.  

FP Buss 1 Buss 2 Buss 3 Buss 4 Buss 5 Buss 6 
1  ok ok ok ok ok 
2  ok ok ok ok - 
3  ok - - ok ok 
4  ok ok ok ok ok 
5  ok - ok ok - 
6  ok ok ok ok ok 
7  ok ok ok ok ok 
8  enstaka fel ok ok ok ok 
9  - - - - - 
10  ok ok ok ok ok 
11  ok ok ok ok ok 
12  ok ok ok ok ok 
13  ok ok ok ok ok 
14  ok ok ok ok ok 
15  ok ok ok ok ok 
16  - ok ok ok ok 
17  ok ok ok ok ok 
18  ok enstaka fel - - - 
19  ok ok ok ok ok 
20  ok ok ok ok ok 
21  ok ok ok ok ok 
22  ok ok ok ok ok 
23  ok ok ok ok ok 
24  ok ok ok ok - 
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Bilaga 4 
Sid 1 (8) 

Enkät som fylldes i efter genomförandet av försöket - självrapporterat beteende 

 
    2004-10-17  
Frågeunderlag till intervju efter genomförd körning 
 

FP nr __________  
Datum __________  

 
1 Kön? 

Man   
Kvinna  

 
2 Vilket år är du född?   _____________ 

 
3 Hur många år har du haft körkort? ________________ 

 
4 Hur många mil kör du ungefär per år? 

 < 500 mil/år 

 500-1500 mil/år 

 >1500 mil/år 

 Vet ej 

 
Vi är intresserade av hur du uppfattade trafikmiljön utmed den 
vägslinga du just har kört. Dina svar kommer att behandlas 
konfidentiellt.  
  

5 Hur ofta reser du på någon av vägarna du just kört? 
 Dagligen 

 En eller flera gånger per vecka, men inte dagligen 

 En eller flera gånger per månad, men inte varje vecka 

 En eller flera gånger per år, men inte varje månad 

 Mer sällan/aldrig 
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Bilaga 4 
Sid 2 (8) 

Nu följer några frågor som berör den del av vägslingan som börjar då 
du svängt av från Rv 34. 
 
6 Vilken hastighetsbegränsning råder på följande vägsträckor? 

(markera med ett kryss på varje rad)      
 30 km/h 50 km/h 70 km/h 90 km/h Vet ej 
Mellan Rv 34 och Slaka      
I Slaka      
Mellan Slaka och Lambohov      
I Lambohov      

 
7 Var det något speciellt i trafiken som du lade märke till under 

körningen? 
Ja  
Nej  
Vet ej/kommer inte ihåg  

  
Om ja, vad 
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
___________________________________________________
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Bilaga 4 
Sid 3 (8) 

 
Utmed vägslingan du har kört har det stått sex bussar utplacerade, 
tre inom Lambohov och tre på landsbygdsslingan dvs. utanför 
Lambohov. De kommande frågorna handlar om dessa bussar. 
 
8 Var det något som framförallt drog till sig din uppmärksamhet 

avseende någon/några av bussarna.  
Ja, skolskjutskylten   
Ja, blinkande ljuset  
Ja, bussen/arna i sig  
Kommer ej ihåg  
Nej, jag uppmärksammade inte bussarna  
Annat_______________  
 

9 Noterade du om bussarna hade olika typer av utmärkning? 
Ja   en buss  
Nej   två bussar  
Vet ej/kommer inte ihåg   tre eller fler bussar  
   Minns ej  
 

10 Noterade du om det fanns barn som väntade vid bussarna?  
Ja   vid en buss  
Nej   vid två bussar  
Vet ej/kommer inte ihåg   vid tre eller fler bussar  
   Minns ej  

 
11 Saktade du ner när du passerade någon/några av bussarna?  

 Ja, när skolskjutsskylten fanns på bussen 
 Ja, när blinkande ljus fanns på bussen 
 Ja, när både skolskjutsskylt och blinkande ljus fanns på bussen 
 Ja, oavsett om bussen var försedd med skolskjutsskylt och/eller 

blinkande ljus 
 Ja, därför att_________________________________________ 
 Nej 
 Vet ej/kommer inte ihåg 
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Bilaga 4 
Sid 4 (8) 

 
12 Ändrade du din placering på vägen (dvs. längre avstånd till bussen) 

när du passerade någon/några av dem? 
 Ja, när skolskjutsskylten fanns på bussen 
 Ja, när blinkande ljus fanns på bussen 
 Ja, när både skolskjutsskylt och blinkande ljus fanns på bussen 
 Ja, oavsett om bussen var försedd med skolskjutsskylt och/eller 

blinkande ljus 
 Ja, därför att_________________________________________ 
 Nej 
 Vet ej/kommer inte ihåg 

 
Nu följer ett antal frågor om vad du i allmänhet tror är bra åtgärder 
för att öka säkerheten för barn som åker skolskjuts. 
 
13 Jämfört med när du närmar dig en vanlig buss, skulle du köra med 

större säkerhetsmarginal om du närmade dig en buss som var 
utmärkt enligt något av följande alternativ?: (markera med ett kryss 
på varje rad)      

 Ja Nej Vet ej
Skolskjutsskylt fram och bak på bussen, men utan 
blinkande ljus? 

   

Skolskjutsskylt fram och bak på bussen samt blinkande 
ljus? 

   

Enhetligt målade skolbussar t.ex. gula    
Extra reflexlinjer utmed fordonets sidor    
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Bilaga 4 
Sid 5 (8) 

 
14 Jämfört med hur andra trafikanter närmar sig en vanlig buss, 

tror du att de skulle köra med större säkerhetsmarginaler om de 
närmade sig en buss som var utmärkt enligt något av följande 
alternativ? (markera med ett kryss på varje rad)     

 Ja Nej Vet ej
Skolskjutsskylt fram och bak på bussen, men utan 
blinkande ljus? 

   

Skolskjutsskylt fram och bak på bussen samt blinkande 
ljus? 

   

Enhetligt målade skolbussar t.ex. gula    
Extra reflexlinjer utmed fordonets sidor    

 
15 Tror du att det ökar barnens säkerhet om man har en speciellt 

utmärkt skolbuss med någon av följande utmärkning? 
 Ja Nej Vet ej

Skolskjutsskylt fram och bak på bussen, men utan 
blinkande ljus? 

   

Skolskjutsskylt fram och bak på bussen samt 
blinkande ljus? 

   

Enhetligt målade skolbussar t.ex. gula    
Extra reflexlinjer utmed fordonets sidor    

 
16 Tror du att det är säkert för barn att åka skolskjuts? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
Motivera gärna ditt svar: 
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________
_________________________________________________ 
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Bilaga 4 
Sid 6 (8) 

17 I vilket av följande moment tror du att skolskjutsbarnen löper 
störst risk att skadas? (markera med ett kryss under ”Till skolan” och 
ett kryss under ” Hem från skolan”) 
Till skolan   Hem från skolan  
På väg från hemmet till 

hållplatsen 
 På väg till hållplatsen från 

skolan 
 

Väntan vid hållplatsen 
 

 Väntan vid hållplatsen  

Resan med bussen 
 

 Resan med bussen  

Avstigning från bussen vid skolan  Avstigning från bussen vid 
hållplatsen hemma 

 

Vägen från hållplatsen till skolan  Vägen från hållplatsen till 
hemmet 

 

 
18 Har du egna erfarenheter från resande med skolskjuts? (flera 

kryss är möjliga)     
 Ja, jag har själv åkt skolskjuts  
 Ja, mitt/mina barn åker skolskjuts 
 Ja, mitt/mina barn har åkt skolskjuts 
 Nej 

 
19 Anser du att det ska finnas en lag som förbjuder all passage och 

omkörning av skolbussar som står stilla för att ta ombord eller 
släppa av barn? 

 Ja 
 Nej 
 Vet ej 

 
20 Vilka av följande hastighetsgränser anser du är rimliga vid en 

plats som används för att ta på och släppa av barn som åker 
skolskjuts?   

 30 km 
 50 km  
 70 km  
 90 km eller mer 
 Vet ej 
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Bilaga 4 
Sid 7 (8) 

 
21 I vilka situationer tänder föraren av skolskjuts de blinkande 

lamporna på bussens skolskjutsskylt? 
 bara då barn ska korsa vägen 
 de sak alltid blinka på en skolbuss 
 bara vid på och avstigningsplatser 
 bara när det är förbjudet att köra om en skolbuss 
 bara när det är förbjudet att passera eller köra om en skolbuss 
 bara när hastighet vid passering eller omkörning av skolbussen ska 

sänkas till 30 km//h 
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Bilaga 4 
Sid 8 (8) 

Nu kommer en fråga som handlar om en ny typ av hållplats som kan 
användas för barn som åker skolbuss. Vid hållplatsen finns, förutom 
skylten med barn, en ljusramp med blinkande/rinnande ljus. Detta 
ljus är aktiverat då barnen finns inom en radie på 50 meter från 
hållplatsen. 
 

22 Tror du att en hållplats med blinkande/rinnande ljus skulle öka 
barnens säkerhet vid hållplatsen. 

 
Ja  
Nej  
Vet ej/kommer inte ihåg  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
23 Har du några förslag på åtgärder man kan vidta för att öka 

säkerheten för barn som åker skolskjuts? 
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________________________
__________________________________ 

 
Tack för att du svarade!
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Bilaga 5 
Sid 1 (2) 

 

Randomisering av betingelser vid genomförande av försök  

 
Skyltning av bussen  

Inget= I, Bara skylt utan blinkljus=S; Skylt med blinkljus=SB FP# 
<100=♂ 
>100=♀ 

Buss 1 
(70 km/h) 

Buss 2 
(50 km/h) 

Buss 3 
(70 km/h) 

Buss 4 
(70 km/h) 

Buss 5 
(50 km/h) 

Buss 6 
(50 km/h) 

13 I S I SB S SB 
2,  SB I SB S I S 
3,  S SB S I SB I 
4,  S I S SB I SB 
5,  I SB (blev 

felaktigt I) 
I S SB S 

14 SB S SB I S I 
8 I S S SB I SB 
7 SB I I S SB S 
Ej använd av♂ men 
av 108 & 114 

S SB SB I S I 

10 S I I SB S SB 
11 I SB SB S I S 
12 SB S S I SB I 
101,  I S I SB S SB 
Ej använd av♀ men 
av 2 

SB I SB S I S 

103,  S SB S I SB I 
104,  S I S SB I SB 
105 I SB I S SB S 
106  SB S SB I S I 
113, I S S SB I SB 
107, 9 (inga 
fixationer buss 5&6)  

SB I I S SB S 

108, 114 S SB SB I S I 
110 (inga fixationer 
buss 5&6) 

S I I SB S SB 

111 I SB SB S I S 
112 SB S S I SB I 
Fp 1 & 6, samt 102 & 109 utgick  
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Bilaga 5 
Sid 2 (2) 

 

Buss 
1 2 3 4 5 6 Fp nummer 
I S I SB S SB 101 

SB I SB S I S  
I S I SB S SB  
S SB S I SB I 103 

SB I SB S I S 2 
S SB S I SB I 3 
S I S SB I SB 4 
S I S SB I SB 104 
I SB (blev 

felaktigt I) 
I S SB S 5 

I SB I S SB S 105 
SB S SB I S I 106 
I S S SB I SB 113 

SB I I S SB S  
I S S SB I SB 7 

SB I I S SB S 8 
S SB SB I S I  

SB I I S SB S 9, 107 
S I I SB S SB 10 
S SB SB I S I 108, 114 
S I I SB S SB 110 
I SB SB S I S 11 
I SB SB S I S 111 

SB S S I SB I 112 
SB S S I SB I 12 
I S I SB S SB 13 

SB S SB I S I 14 
Inget= I, Bara skylt utan blinkljus=S; Skylt med blinkljus=SB –  

 Gråmarkerat innebär att denna design utgick  
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Bilaga 6 
Sid 1 (1) 

Fördelning av stimuli relativt ordning och kön. 

Skyltad 
hastighet 

Buss 
nummer 

Stimulus  
I, S, SB1  

Totalt antal  Antal 
♂ 

Antal 
♀ 

Kommentarer 

I 8 4 4  
S 8 3 5  

1 24 

SB 8 5 3  
I 9 5 4  

S 8 4 4  
3 

SB 7 

24 

3 4  
I 8 3 5  

S 8 5 3  

70 km/h 

4 

SB 8 

24 

4 4  
I 9 6* 3 *En SB ♂ blev 

I 
S 8 4 4  

2 

SB 7 

24 

2 5  
I 7 4 3  

S 8 3 5  
5 

SB 9 

24 

5 4  
I 8 3 5  

S 8 5 3  

50 km/h 

6 

SB 8 

24 

4 4  
 144 144 72 72  
 
Totalt antal I ♂ 70km/h / 50 km/h:  12/13 = 25 
Totalt antal S ♂ 70km/h / 50 km/h:  12/12 = 24 
Totalt antal SB ♂ 70km/h / 50 km/h:  12/11 = 23 
 
Totalt antal I ♀ 70km/h / 50 km/h:  13/11 = 24 
Totalt antal S ♀ 70km/h / 50 km/h:  12/12 = 24 
Totalt antal SB ♀ 70km/h / 50 km/h:  11/13 = 24 
 

                                                 
1 Inget= I, Bara skylt utan blinkljus=S; Skylt med blinkljus=SB 
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Bilaga 7 
Sid 1 (1) 

Klassificering av vad försöksperonser fixerat på. 

ANALYS AV VIDEOFILER MED VIRTUAL DUB MPEG2 
Syfte med analysen är att identifiera fixationer gjorda av förare när de kör om 6 
stycken bussar placerade längst vägen. Vi vill ta reda på hur många fixeringar 
förare gör på olika bussar, hur långa de är och var föraren tittar på bussen.  
 
VIDEOANALYS  

• Identifikation av första fixering på bussen 
o  koden som finns på bilden i röd text 
o ’frame’ nummer som finns längst ner i programmet fönster 

• Identifiera slutet på fixeringen och skriv enbart ’frame’ nummer 
 

 
 
Objekt Kod 
Första fixation på buss 1 
Andra fixation på buss 2 
Tredje fixation 3 
Fjärde fixation 4.. 
…etc. …etc. 
Buss nära – skylt 100 
Buss nära – belysning 101 
Buss nära – förare 102 
Buss nära – bussens vä sida 103 
Buss nära – bussens hö sida 104 
Buss nära – bussens övre sida 105 
Buss nära – bussens nedre sida 106 
Buss nära – skylt + belysning 107 
Buss nära – belysning + förare 108 
Buss nära – belysning + förare + skylt 109 
Buss nära – annat 110 
Buss nära – oklart 111 
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Bilaga 8 
Sid 1 (13) 

Resultat från variansanalys 

I följande bilaga presenteras resultaten från variansanalyserna vilka är gjorda med 
hjälp av programvaran SPSS. Var och en av analyserna baseras på att studera 
skillnader för en beroende variabel, denna kallas för ”Dependent variable”. För en 
noggrann beskrivning av de oberoende variabler som ingått i modellen se kapitel 
4.3.3. 

 
En kort sammanfattning ges nedan. 

• Buss (buss) 
• Område (omr) 
• Skyltning (skyltn: I=ingen skyltning, S=bara skylt, SB=skylt och 

blinklkjus) 
• Försöksperson (fp) 
• Kön (kön) 

 
Tukeys post hoc test har använts. Betingelse 1 motsvarar ingen skylt (I), 
betingelse 2 motsvarar skylt (B) och betingelse 3 motsvarar skylt och blinkljus 
(SB). 
 
ANOVA – Bussar som varit placerade på sträckor med 50 km/h 
Dependent Variable: MHAST  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 795467,593 1 795467,593 2831,726 ,000Intercept 
Error 5899,292 21,000 280,913(a)    
Hypothesis 34,665 2 17,332 ,770 ,465BUSS 
Error 4346,405 193 22,520(b)    
Hypothesis 675,092 4 168,773 15,014 ,000OMR 
Error 984,443 87,577 11,241(c)    
Hypothesis 280,250 2 140,125 6,222 ,002SKYLTN 
Error 4346,405 193 22,520(b)    
Hypothesis 5899,891 21 280,947 24,083 ,000FP(KÖN) 
Error 1185,198 101,594 11,666(d)    
Hypothesis 1,942 1 1,942 ,007 ,935KÖN 
Error 5972,982 20,946 285,161(e)    
Hypothesis 990,391 88 11,254 ,500 1,000OMR * 

FP(KÖN) Error 4346,405 193 22,520(b)    
Hypothesis 49,694 2 24,847 1,103 ,334SKYLTN * 

KÖN Error 4346,405 193 22,520(b)    
Hypothesis 139,600 8 17,450 ,775 ,625OMR * 

SKYLTN Error 4346,405 193 22,520(b)    
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Bilaga 8 
Sid 2 (13) 

 
 

Dependent Variable: MHAST  
Tukey HSD  

(I) SKYLTN (J) SKYLTN 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

          Lower Bound Upper Bound 

1  2 -1,9498(*) ,64582 ,008 -3,4752 -,4244
  3 -,3333 ,64735 ,864 -1,8623 1,1957
2 1 1,9498(*) ,64582 ,008 ,4244 3,4752
  3 1,6165(*) ,65033 ,037 ,0804 3,1525
3 1 ,3333 ,64735 ,864 -1,1957 1,8623
  2 -1,6165(*) ,65033 ,037 -3,1525 -,0804

Based on observed means. 
*  The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Bilaga 8 
Sid 3 (13) 

ANOVA –50 km/h 
 
Dependent Variable: STHAST  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 230,796 1 230,796 376,584 ,000Intercept 
Error 13,220 21,572 ,613(a)    
Hypothesis 15,778 5 3,156 12,091 ,000BUSS 
Error 145,113 556 ,261(b)    
Hypothesis 5,089 5 1,018 2,781 ,021OMR 
Error 40,951 111,882 ,366(c)    
Hypothesis ,247 2 ,124 ,473 ,623SKYLTN 
Error 145,113 556 ,261(b)    
Hypothesis 13,109 21 ,624 1,784 ,025FP(KÖN) 
Error 49,745 142,176 ,350(d)    
Hypothesis ,282 1 ,282 ,442 ,513KÖN 
Error 13,003 20,427 ,637(e)    
Hypothesis 40,400 110 ,367 1,407 ,007OMR * 

FP(KÖN) Error 145,113 556 ,261(b)    
Hypothesis 1,179 2 ,590 2,259 ,105SKYLTN * 

KÖN Error 145,113 556 ,261(b)    
Hypothesis 5,430 10 ,543 2,081 ,024OMR * 

SKYLTN Error 145,113 556 ,261(b)    

a  ,969 MS(FP(KÖN)) + ,031 MS(Error) 
b   MS(Error) 
c  ,988 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,012 MS(Error) 
d  ,836 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,164 MS(Error) 
e  1,034 MS(FP(KÖN)) - ,034 MS(Error) 
 
 
Dependent Variable: STHAST  
Tukey HSD  

(I) SKYLTN 
(J) 
SKYLTN 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

          Lower Bound Upper Bound 

1 2 ,0489 ,04650 ,545 -,0604 ,1581
  3 ,0103 ,04690 ,974 -,1000 ,1205
2 1 -,0489 ,04650 ,545 -,1581 ,0604
  3 -,0386 ,04724 ,692 -,1496 ,0724
3 1 -,0103 ,04690 ,974 -,1205 ,1000
  2 ,0386 ,04724 ,692 -,0724 ,1496

Based on observed means. 
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Bilaga 8 
Sid 4 (13) 

Anova 70 km/h 
 
Dependent Variable: MHAST  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 1396150,168 1 1396150,168 3105,420 ,000Intercept 
Error 9396,654 20,901 449,585(a)    
Hypothesis 4181,432 2 2090,716 70,284 ,000BUSS 
Error 7049,921 237 29,747(b)    
Hypothesis 690,342 5 138,068 7,568 ,000OMR 
Error 1941,163 106,399 18,244(c)    
Hypothesis 623,293 2 311,646 10,477 ,000SKYLTN 
Error 7049,921 237 29,747(b)    
Hypothesis 9136,177 21 435,056 22,961 ,000FP(KÖN) 
Error 2458,387 129,747 18,947(d)    
Hypothesis 408,527 1 408,527 ,896 ,355KÖN 
Error 9508,478 20,860 455,817(e)    
Hypothesis 2019,692 110 18,361 ,617 ,998OMR * 

FP(KÖN) Error 7049,921 237 29,747(b)    
Hypothesis 23,195 2 11,598 ,390 ,678SKYLTN * 

KÖN Error 7049,921 237 29,747(b)    
Hypothesis 398,830 10 39,883 1,341 ,209OMR * 

SKYLTN Error 7049,921 237 29,747(b)    

a  1,036 MS(FP(KÖN)) - ,036 MS(Error) 
b   MS(Error) 
c  1,010 MS(OMR * FP(KÖN)) - ,010 MS(Error) 
d  ,948 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,052 MS(Error) 
e  1,051 MS(FP(KÖN)) - ,051 MS(Error) 
 
 Multiple Comparisons 
 
Dependent Variable: MHAST  
Tukey HSD  

(I) SKYLTN (J) SKYLTN 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. 95% Confidence Interval 

          Lower Bound Upper Bound 

1 2 ,6589 ,66768 ,586 -,9159 2,2336
  3 3,7805(*) ,67721 ,000 2,1832 5,3777
2 1 -,6589 ,66768 ,586 -2,2336 ,9159
  3 3,1216(*) ,68335 ,000 1,5099 4,7333
3 1 -3,7805(*) ,67721 ,000 -5,3777 -2,1832
  2 -3,1216(*) ,68335 ,000 -4,7333 -1,5099

Based on observed means. 
*  The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Bilaga 8 
Sid 5 (13) 

Anova 70 km/h 
 Tests of Between-Subjects Effects 
 
Dependent Variable: STHAST  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 183,027 1 183,027 328,394 ,000Intercept 
Error 11,275 20,231 ,557(a)    
Hypothesis 13,274 2 6,637 22,687 ,000BUSS 
Error 69,334 237 ,293(b)    
Hypothesis 1,813 5 ,363 ,935 ,461OMR 
Error 41,985 108,314 ,388(c)    
Hypothesis ,489 2 ,245 ,836 ,435SKYLTN 
Error 69,334 237 ,293(b)    
Hypothesis 11,512 21 ,548 1,436 ,115FP(KÖN) 
Error 45,487 119,135 ,382(d)    
Hypothesis ,725 1 ,725 1,292 ,269KÖN 
Error 11,181 19,921 ,561(e)    
Hypothesis 42,532 110 ,387 1,322 ,040OMR * 

FP(KÖN) Error 69,334 237 ,293(b)    
Hypothesis 1,602 2 ,801 2,739 ,067SKYLTN * 

KÖN Error 69,334 237 ,293(b)    
Hypothesis 5,565 10 ,557 1,902 ,046OMR * 

SKYLTN Error 69,334 237 ,293(b)    

a  1,036 MS(FP(KÖN)) - ,036 MS(Error) 
b   MS(Error) 
c  1,010 MS(OMR * FP(KÖN)) - ,010 MS(Error) 
d  ,948 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,052 MS(Error) 
e  1,051 MS(FP(KÖN)) - ,051 MS(Error) 
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Bilaga 8 
Sid 6 (13) 

Anova 50 km/h 
 
Dependent Variable: LPM  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 2529820,390 1 2529820,390 370,442 ,000Intercept 
Error 143420,594 21,001 6829,197(a)    
Hypothesis 42477,789 2 21238,894 16,001 ,000BUSS 
Error 256178,703 193 1327,351(b)    
Hypothesis 19129,679 4 4782,420 13,217 ,000OMR 
Error 31562,369 87,227 361,840(c)    
Hypothesis 5452,362 2 2726,181 2,054 ,131SKYLTN 
Error 256178,703 193 1327,351(b)    
Hypothesis 143428,599 21 6829,933 17,151 ,000FP(KÖN) 
Error 45041,329 113,103 398,232(d)    
Hypothesis 540,417 1 540,417 ,078 ,783KÖN 
Error 144407,789 20,869 6919,650(e)    
Hypothesis 31944,080 88 363,001 ,273 1,000OMR * 

FP(KÖN) Error 256178,703 193 1327,351(b)    
Hypothesis 24280,955 2 12140,478 9,146 ,000SKYLTN * 

KÖN Error 256178,703 193 1327,351(b)    
Hypothesis 5577,187 8 697,148 ,525 ,837OMR * 

SKYLTN Error 256178,703 193 1327,351(b)    

a  1,000 MS(FP(KÖN)) + ,000 MS(Error) 
b   MS(Error) 
c  1,001 MS(OMR * FP(KÖN)) - ,001 MS(Error) 
d  ,963 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,037 MS(Error) 
e  1,016 MS(FP(KÖN)) - ,016 MS(Error) 
 
 
 

 VTI rapport 516 



Bilaga 8 
Sid 7 (13) 

Anova 50 km/h 
 
Dependent Variable: LPST  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 12087,224 1 12087,224 297,901 ,000Intercept 
Error 852,252 21,005 40,575(a)    
Hypothesis 396,796 2 198,398 6,061 ,003BUSS 
Error 6318,028 193 32,736(b)    
Hypothesis 393,324 4 98,331 4,045 ,005OMR 
Error 2132,127 87,715 24,307(c)    
Hypothesis 160,567 2 80,283 2,452 ,089SKYLTN 
Error 6318,028 193 32,736(b)    
Hypothesis 852,090 21 40,576 1,648 ,054FP(KÖN) 
Error 2391,040 97,098 24,625(d)    
Hypothesis 82,556 1 82,556 2,028 ,169KÖN 
Error 832,776 20,460 40,704(e)    
Hypothesis 2139,938 88 24,317 ,743 ,943OMR * 

FP(KÖN) Error 6318,028 193 32,736(b)    
Hypothesis 22,224 2 11,112 ,339 ,713SKYLTN * 

KÖN Error 6318,028 193 32,736(b)    
Hypothesis 100,867 8 12,608 ,385 ,928OMR * 

SKYLTN Error 6318,028 193 32,736(b)    
a  1,000 MS(FP(KÖN)) + ,000 MS(Error) 
b   MS(Error) 
c  1,001 MS(OMR * FP(KÖN)) - ,001 MS(Error) 
d  ,963 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,037 MS(Error) 
e  1,016 MS(FP(KÖN)) - ,016 MS(Error) 
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Bilaga 8 
Sid 8 (13) 

Anova - 70 km/h 
 
Dependent Variable: LPM  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 948028,466 1 948028,466 162,990 ,000Intercept 
Error 122283,844 21,024 5816,470(a)    
Hypothesis 36329,901 1 36329,901 112,803 ,000BUSS 
Error 32850,749 102 322,066(b)    
Hypothesis 16053,412 5 3210,682 26,331 ,000OMR 
Error 13391,804 109,826 121,937(c)    
Hypothesis 628,802 2 314,401 ,976 ,380SKYLTN 
Error 32850,749 102 322,066(b)    
Hypothesis 122413,990 21 5829,238 42,832 ,000FP(KÖN) 
Error 20591,955 151,304 136,097(d)    
Hypothesis 4571,291 1 4571,291 ,767 ,391KÖN 
Error 124991,115 20,961 5962,957(e)    
Hypothesis 13100,311 108 121,299 ,377 1,000OMR * 

FP(KÖN) Error 32850,749 102 322,066(b)    
Hypothesis 6736,104 2 3368,052 10,458 ,000SKYLTN * 

KÖN Error 32850,749 102 322,066(b)    
Hypothesis 1012,517 8 126,565 ,393 ,922OMR * 

SKYLTN Error 32850,749 102 322,066(b)    

a  ,997 MS(FP(KÖN)) - ,012 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,015 MS(Error) 
b   MS(Error) 
c  ,997 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,003 MS(Error) 
d  ,926 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,074 MS(Error) 
e  1,024 MS(FP(KÖN)) - ,011 MS(OMR * FP(KÖN)) - ,013 MS(Error) 
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Bilaga 8 
Sid 9 (13) 

Anova - 70 km/h 
 
Dependent Variable: LPST  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 5588,529 1 5588,529 156,034 ,000Intercept 
Error 755,984 21,107 35,816(a)    
Hypothesis 139,807 1 139,807 7,062 ,009BUSS 
Error 2019,335 102 19,797(b)    
Hypothesis 790,514 5 158,103 9,466 ,000OMR 
Error 1817,441 108,816 16,702(c)    
Hypothesis 18,376 2 9,188 ,464 ,630SKYLTN 
Error 2019,335 102 19,797(b)    
Hypothesis 752,286 21 35,823 2,117 ,006FP(KÖN) 
Error 2168,222 128,138 16,921(d)    
Hypothesis 77,669 1 77,669 2,143 ,158KÖN 
Error 742,913 20,500 36,240(e)    
Hypothesis 1802,751 108 16,692 ,843 ,809OMR * 

FP(KÖN) Error 2019,335 102 19,797(b)    
Hypothesis 17,960 2 8,980 ,454 ,637SKYLTN * 

KÖN Error 2019,335 102 19,797(b)    
Hypothesis 192,089 8 24,011 1,213 ,299OMR * 

SKYLTN Error 2019,335 102 19,797(b)    
a  ,997 MS(FP(KÖN)) - ,012 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,015 MS(Error) 
b   MS(Error) 
c  ,997 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,003 MS(Error) 
d  ,926 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,074 MS(Error) 
e  1,024 MS(FP(KÖN)) - ,011 MS(OMR * FP(KÖN)) - ,013 MS(Error) 
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Bilaga 8 
Sid 10 (13) 

ANOVA – 50 km/h 
 
Dependent Variable: ANTALFIX  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 871,758 1 871,758 106,976 ,000Intercept 
Error 171,137 21,001 8,149(a)    
Hypothesis 34,533 2 17,266 17,636 ,000BUSS 
Error 188,957 193 ,979(b)    
Hypothesis 101,480 4 25,370 19,863 ,000OMR 
Error 112,191 87,838 1,277(c)    
Hypothesis 2,047 2 1,024 1,046 ,353SKYLTN 
Error 188,957 193 ,979(b)    
Hypothesis 171,151 21 8,150 6,438 ,000FP(KÖN) 
Error 117,936 93,155 1,266(d)    
Hypothesis 3,105 1 3,105 ,376 ,547KÖN 
Error 172,938 20,919 8,267(e)    
Hypothesis 112,366 88 1,277 1,304 ,066OMR * 

FP(KÖN) Error 188,957 193 ,979(b)    
Hypothesis 6,941 2 3,471 3,545 ,031SKYLTN * 

KÖN Error 188,957 193 ,979(b)    
Hypothesis 11,086 8 1,386 1,415 ,192OMR * 

SKYLTN Error 188,957 193 ,979(b)    

a  1,000 MS(FP(KÖN)) + ,000 MS(Error) 
b   MS(Error) 
c  1,001 MS(OMR * FP(KÖN)) - ,001 MS(Error) 
d  ,963 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,037 MS(Error) 
e  1,016 MS(FP(KÖN)) - ,016 MS(Error) 
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Bilaga 8 
Sid 11 (13) 

ANOVA – 70 km/h 
 
Dependent Variable: ANTALFIX  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 1516,502 1 1516,502 154,412 ,000Intercept 
Error 204,690 20,842 9,821(a)    
Hypothesis 8,725 2 4,362 4,201 ,016BUSS 
Error 246,090 237 1,038(b)    
Hypothesis 60,029 5 12,006 10,760 ,000OMR 
Error 120,418 107,926 1,116(c)    
Hypothesis 6,742 2 3,371 3,247 ,041SKYLTN 
Error 246,090 237 1,038(b)    
Hypothesis 199,862 21 9,517 8,566 ,000FP(KÖN) 
Error 134,729 121,267 1,111(d)    
Hypothesis ,000 1 ,000 ,000 ,995KÖN 
Error 206,766 20,777 9,952(e)    
Hypothesis 122,645 110 1,115 1,074 ,324OMR * 

FP(KÖN) Error 246,090 237 1,038(b)    
Hypothesis ,970 2 ,485 ,467 ,627SKYLTN * 

KÖN Error 246,090 237 1,038(b)    
Hypothesis 10,978 10 1,098 1,057 ,396OMR * 

SKYLTN Error 246,090 237 1,038(b)    

a  1,036 MS(FP(KÖN)) - ,036 MS(Error) 
b   MS(Error) 
c  1,010 MS(OMR * FP(KÖN)) - ,010 MS(Error) 
d  ,948 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,052 MS(Error) 
e  1,051 MS(FP(KÖN)) - ,051 MS(Error) 
 
Dependent Variable: ANTALFIX  
Tukey HSD  

95% Confidence Interval 

(I) SKYLTN (J) SKYLTN 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

2 ,09 ,125 ,738 -,20 ,391 
3 -,26 ,127 ,096 -,56 ,04

2 1 -,09 ,125 ,738 -,39 ,20
3 -,36(*) ,128 ,016 -,66 -,05

3 1 ,26 ,127 ,096 -,04 ,56
2 ,36(*) ,128 ,016 ,05 ,66

Based on observed means. 
*  The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Bilaga 8 
Sid 12 (13) 

ANOVA – 50 km/h 
 
Dependent Variable: TOTDUR  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 21833,401 1 21833,401 60,065 ,000Intercept 
Error 7633,615 21,000 363,499(a)    
Hypothesis 1081,221 2 540,610 20,916 ,000BUSS 
Error 4988,493 193 25,847(b)    
Hypothesis 2059,133 4 514,783 17,957 ,000OMR 
Error 2517,268 87,809 28,667(c)    
Hypothesis 377,379 2 188,690 7,300 ,001SKYLTN 
Error 4988,493 193 25,847(b)    
Hypothesis 7634,418 21 363,544 12,729 ,000FP(KÖN) 
Error 2686,762 94,071 28,561(d)    
Hypothesis 389,244 1 389,244 1,055 ,316KÖN 
Error 7732,373 20,952 369,050(e)    
Hypothesis 2522,437 88 28,664 1,109 ,276OMR * 

FP(KÖN) Error 4988,493 193 25,847(b)    
Hypothesis 44,835 2 22,418 ,867 ,422SKYLTN * 

KÖN Error 4988,493 193 25,847(b)    
Hypothesis 162,781 8 20,348 ,787 ,614OMR * 

SKYLTN Error 4988,493 193 25,847(b)    

a  1,000 MS(FP(KÖN)) + ,000 MS(Error) 
b   MS(Error) 
c  1,001 MS(OMR * FP(KÖN)) - ,001 MS(Error) 
d  ,963 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,037 MS(Error) 
e  1,016 MS(FP(KÖN)) - ,016 MS(Error) 
 
 
Dependent Variable: TOTDUR  
Tukey HSD  

95% Confidence Interval 

(I) SKYLTN (J) SKYLTN 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

2 -,55 ,692 ,704 -2,19 1,081 
3 -3,09(*) ,694 ,000 -4,73 -1,45

2 1 ,55 ,692 ,704 -1,08 2,19
3 -2,54(*) ,697 ,001 -4,18 -,89

3 1 3,09(*) ,694 ,000 1,45 4,73
2 2,54(*) ,697 ,001 ,89 4,18

Based on observed means. 
*  The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Bilaga 8 
Sid 13 (13) 

Anova - 70 km/h 
  
Dependent Variable: TOTDUR  

Source 
Type III Sum 
of Squares df Mean Square F Sig. 

Hypothesis 35261,823 1 35261,823 122,285 ,000Intercept 
Error 6017,721 20,869 288,358(a)    
Hypothesis 393,720 2 196,860 7,804 ,001BUSS 
Error 5978,436 237 25,225(b)    
Hypothesis 740,737 5 148,147 5,991 ,000OMR 
Error 2664,143 107,730 24,730(c)    
Hypothesis 305,480 2 152,740 6,055 ,003SKYLTN 
Error 5978,436 237 25,225(b)    
Hypothesis 5864,300 21 279,252 11,278 ,000FP(KÖN) 
Error 3029,445 122,351 24,760(d)    
Hypothesis 106,665 1 106,665 ,365 ,552KÖN 
Error 6083,632 20,816 292,264(e)    
Hypothesis 2720,843 110 24,735 ,981 ,540OMR * 

FP(KÖN) Error 5978,436 237 25,225(b)    
Hypothesis 61,672 2 30,836 1,222 ,296SKYLTN * 

KÖN Error 5978,436 237 25,225(b)    
Hypothesis 288,319 10 28,832 1,143 ,331OMR * 

SKYLTN Error 5978,436 237 25,225(b)    

a  1,036 MS(FP(KÖN)) - ,036 MS(Error) 
b   MS(Error) 
c  1,010 MS(OMR * FP(KÖN)) - ,010 MS(Error) 
d  ,948 MS(OMR * FP(KÖN)) + ,052 MS(Error) 
e  1,051 MS(FP(KÖN)) - ,051 MS(Error) 
 
 
Dependent Variable: TOTDUR  
Tukey HSD  

95% Confidence Interval 

(I) SKYLTN (J) SKYLTN 

Mean 
Difference 

(I-J) Std. Error Sig. Lower Bound Upper Bound 

2 ,85 ,615 ,355 -,60 2,301 
3 -2,02(*) ,624 ,004 -3,50 -,55

2 1 -,85 ,615 ,355 -2,30 ,60
3 -2,87(*) ,629 ,000 -4,36 -1,39

3 1 2,02(*) ,624 ,004 ,55 3,50
2 2,87(*) ,629 ,000 1,39 4,36

Based on observed means. 
*  The mean difference is significant at the ,05 level. 
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Resultat och reflektioner från samtal med bussförarna i försöket. 

Samtliga sex bussförare samlades för en gemensam diskussion utifrån ett antal 
frågeställningar. Inledningsvis tillfrågades om deras erfarenheter i rollen som 
skolskjuts/yrkesförare: 
 
Man sade sig ha stor fördel av att bussföraren är kompis och samtidigt en 
auktoritet gentemot barnen, särskilt viktigt var det när det gäller barn som trängs, 
eftersom det då lätt uppstår situationer som kan bli farliga ur säkerhetssynpunkt. 
Det är viktigt att vara konsekvent och samtidigt att lära känna barnen. Tyvärr 
tyckte man sig få för lite stöd från lärarna i skolan i denna strävan. En nackdel 
som lyftes var då skolskjuts läggs ut på flera företag. Enligt förarna ökar risken att 
barnen får okända bussförare som kör.  
 
Lite mer praktiskt så ville man ge följande rekommendationer; det är bra att:  

- lämna bussen och följa barnen över vägen.  
- barnen väntar tills bussen åkt hellre än att låta dem gå över medan man 

står kvar med bussen 
- informera på skolorna inför åkandet. 
- informera på bussen t.ex. skulle man vilja ha en säkerhetsfilm som 

visas i bussen av samma typ som på flyget 
 

Förarna ansåg vidare att det var löjligt med alkolås då det inte har någon 
specificitet (dvs. det går att lura, t.ex. genom att starta bussen nykter). Vidare var 
man negativ till dubbdäck på dessa stora bussar, trots att vissa faktiskt kördes med 
dubbdäck. 
 
Vidare tillfrågades bussförarna om vad de upplevde som riskfyllda situationer vid 
skolskjuts: Avstigning upplevdes som farligare än påstigning. Motivet var att 
barnen ibland springer framför och bakom bussen då de har bråttom. Vissa gånger 
kan det vara så att barnen kivas om vem som ska in först, och då är det bara ett 
ögonblicks verk att någon far under när bussen kommer för påstigning, enligt 
förarna själva. Vissa gånger är det upp till 40 barn som går på samtidigt och då är 
det svårt att ha kontroll. Återigen saknade man här stöd från lärarna. Man 
upplevde att skollärarna säger å ena sidan att alla ska vara bältade, men å andra 
sidan om skolan själv betalar skolskjutsen då kan man åka obältade i den buss 
som saknar bälten. Det upplevs som ologiskt och det ger en felaktig signal till 
barnen. 

 
Mer allmänt tyckte bussförarna att den ekonomiska åtstramningen drabbade 
skolskjutsningen på så vis att kvalitén på fordonen som användes var låg. Man 
ifrågasatte också varför alla barn måste börja klockan 08.00. Om man spred lite på 
skolstarten i tid, så att alla barn inte började samtidigt, så skulle man kunna 
använda mindre bussar och dessutom stävja mobbing som kan förekomma i 
bussen under färd.   
 
Ett sätt att förbättra trafikmiljön vid skolskjuts var att föreslå att en hållplats för 
barnen borde vara en ”ficka” då barnen inte borde stå intill vägen. Vid vissa 
tillfällen kunde man som bussförare tänka sig att blockera hela vägen för att på ett 
säkert sätt släppa av ett barn.  
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Tonåringar upplevdes vara en grupp med speciella problem. Man önskade större 
uppmärksamhet från dem. Förarna upplevde att vissa barn hade ”MP3 i örat” och 
aldrig använde reflexer vilket gör att de är mindre uppmärksamma samt att övriga 
trafikanter inte ser dem lika lätt. 

 
Allför stora bussar, t.ex. de som rymmer 58 personer och för dåliga bussar på för 
dåliga vägar upplevs som ett stort problem för bussförarna. Man inser att denna 
situation uppstår då man vill tjäna pengar på skolskjutsen men idealet anser man 
borde vara 19 personers bussar, vilket minimerar stök och bråk. Växer barnen upp 
med stökig skolskjuts i stora bussar tror man inte att man håller kvar barnen som 
vuxna bussåkare. Att satsa på skolskjuts ansåg bussförarna vara en investering i 
framtida bussåkande för barnen.  

 
Bussförarna tillfrågades om man kunde beskriva kriterier för en säker 
skolskjutshållplats: man beskrev följande: 

- Det ska vara fri sikt från bägge håll från hållplatsen. 
- Hela bussen måste komma av vägen och in i en ”ficka”. 
- Det ska vara en skyltad hållplats (hellre att barnen får gå lite längre längs 

vägen än att kliva av på omarkerade tätt placerade ställen). Skyltningen 
bör vara med en skolskjutsskylt med lampor med blinkande/rinnande ljus.  

- Det bör inte vara lutande väg vid hållplatsen, risken finns då att bussen 
kasar vid halka och det blir svårt att stanna.  

- Önskvärt vore att hastigheten var 30 km/h då barnen kliver på och av om 
det vore realistiskt.  

- Dynamiska hastighetsregler upplevs som bra för säkerheten och inför man 
30 km/h skulle bussen kunna ha visning av den dynamiska hastigheten. 

- Omkörningsförbud (dvs. passeringsförbud) vore också bra. Problemet är ju 
att många av barnen åker linjetrafik som skolskjuts. Har man då skolelever 
i upphandlad skolskjutstrafik så kan vissa kommuner kräva att man i 
upphandlingen ska ha passageförbud men hur gör man då med 
linjetrafiken? Dessutom upplevde förarna att det kan finnas en risk med 
bakomvarande fordon som kör in i den stillastående bussen eller kanske 
något annat fordon som stannat. 

- ”Vändslinga” vore det optimala så man alltid lämnar barnet på rätt sida om 
vägen. 

- En hållplats av den typ som testats med rinnande ljus skulle man lita på 
vad gäller rinnande ljus som indikation för att det finns barn att plocka 
upp.  

 
Bussförarna tillfrågades om deras erfarenheter från försöket. Man ansåg att det var 
ett viktigt försök att genomföra med ett gott syfte. Man förstod att det skulle 
genomföras under så realistiska former som mjöligt. Flera av förarna poängterade 
att just skyltarnas placering till vardags gjorde skyltarna nedsmutsade och därmed 
svåra att se. I värsta fall så fäller vissa barn upp den bakre skylten utan att 
bussförarna kan uppfatta det. Man förordade ett tyskt system där man har skylten 
inne i bussen istället för utanpå.  
 
Bussförarna tillfrågades om de tyckte att försökssituationen fungerade som den 
skulle och man svarade sig vara nöjda. Man hade noterat att de förare som 

 VTI rapport 516 



Bilaga 9 
Sid 3 (3) 

passerade sökte ögonkontakt med dem. Vissa tittade lite på skylten men mycket 
på bussförarna, tyckte man sig se. Det spelade med andra ord stor roll att man 
faktiskt satt som bussförare i bussen när försökspersonerna passerade trots att 
bussen stod stilla. 
 
Vidare tillfrågades bussförarna om man kunde ange några kriterier/egenskaper 
som kännetecknar en bra skolskjutsförare. Man angav att de skulle vara: 

• motiverade, dvs. att köra skolskjuts skulle inte vara ”en restplats” för 
dem som inte är motiverade.  

• stresståliga 
• gilla barn 
• ha tålamod med barnen istället för att se dem som problem. ”Barnen 

vill ju bara testa var gränser går och det kräver att man kan hantera 
det.”  

• kvalificerade och väl betala för tjänsten. 
 
Dessutom ansåg man att en skolskjutsförare bör ha: 

• en rimlig status, då detta är viktigt för säkerheten. Idag är det ”B-
status” att köra skolskjuts, vilket är feltänkt enligt förarna. Man gav 
uttryck för att ”skolskjuts måste få kosta.” 

• uppdaterad kunskap inom barnpsykologi, fordonsmanövrering då man 
kör på sämre vägar, halkkörning, säkerhet, utrymning, brandövning. 
Förarna uppfattade att det nu är ”Learnig by doing” vilket inte är bra. 

• ett gott samarbete med skolorna.  
 
 
Avslutningsvis tillfrågades bussförarna om barnen använder bälten när de finns. 
Man svarade att folk i allmänhet (och barn gör ju oftast som folk i allmänhet) 
använder inte bältet, särskilt inte i linjetrafik eller i chartertrafik. Bussförarna 
uppmanar barnen att ta på dem och de vet om och känner sitt ansvar för barn upp 
till 15 år. Man ser det lite som en generationsfråga också, som vuxen är det lättare 
att förstå värdet av bälte men för barnen kan det vara trevligt att få röra på sig i 
bussen under färd för att t.ex. snacka med kompisar.  
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