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Förord 
Detta projekt, finansierat av Vägverket, har varit unikt på många sätt.  

Dels har ansatsen varit annorlunda än den gängse, vi har försökt att ta barnets perspektiv 
på säkerhet och trygghet i skolskjuts, dels har vi valt att göra det utifrån ett ”hela-resan-
perspektiv” och då också inkluderat den grupp som ofta glöms bort i dessa 
sammanhang; barn med funktionshinder. För att fånga barns tankar och upplevelser 
avseende säkerhet och trygghet i samband med skolskjuts har en kvalitativ metodik 
applicerats, anpassad i fyra olika delprojekt just till de barn eller vuxna som deltagit. 
Arbetet har involverat flera professioner och två utförare, avdelningen för 
rehabiliteringsmedicin, INR, vid Hälsouniversitet i Linköping och VTI.  

Följande personer har huvudsakligen medverkat i de fyra olika delprojekten: 

Delprojekt 1: Anna Lövgren, Kerstin Elkehag och Jonna Nyberg 

Delprojekt 2: Kerstin Elkehag 

Delprojekt 3: Anna Anund och Jonna Nyberg 

Delprojekt 4: Charlotta Elm, Pamela Gustafson och Pia Åkerberg 

Rapporten har granskats av tekn. dr. Anders Wretstrand, Danielsson & co/Lunds 
Universitet och civ.ing. Anna Sjörs, INR. 

Författarna vill rikta ett stort tack till uppdragsgivaren Mats Gummesson samt Jan 
Petzäll vid Vägverket och Barn och Ungdomshabilitering (BUH) i det län vi haft 
förmånen att få samarbeta med dem. Detsamma gäller den kommun som bistått med 
skollokaler och annan nödvändig hjälp för att kunna genomföra projektet.  

Till de barn, föräldrar och personal som tålmodigt ställt upp vill vi rikta ett varmt tack 
och hoppas att vi tillsammans genom denna studie kan komma ytterligare ett steg på 
vägen mot en säker och trygg skolskjuts för alla barn. 

Tack också till Anita Carlsson, Gunilla Sjöberg och Bengt Jansson vid VTI för hjälp 
med tryckandet av rapporten. 

 

Linköping, april 2006  

 

 

Torbjörn Falkmer 

Projektledare och docent i handikappvetenskap vid Linköpings universitet 
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Säkerhet och trygghet i samband med skolskjuts – ur barnens perspektiv 
av Torbjörn Falkmer, Anna Lövgren, Kerstin Elkehag, Charlotta Elm,  
Pamela Gustafson och Pia Åkerberg, INR*, Anna Anund och Jonna Nyberg 
VTI 
581 95  Linköping 

 
Sammanfattning 
I denna rapport har vi utgått från barnets perspektiv.  

Skolskjuts ska vara säker, trygg och tillgänglig för alla skolskjutsbarn med eller utan 
funktionshinder. Omkring 440 000 barn åker varje dag skolskjuts, flera tusen av dessa 
barn har någon typ av funktionshinder. De krav som ställs på skolskjutsningens 
utförande regleras i olika lagar och förordningar. Ingen av dem beaktar dock barnets 
perspektiv. Inte heller definierar de tydligt när och var en skolskjutsresa börjar och tar 
slut. Mer kunskap behövdes för att utifrån barnets perspektiv erhålla förståelse av 
orsaken till att skolskjutsolyckor, trots vidtagna säkerhetsåtgärder, ändå inträffar. Syftet 
med projektet var alltså att beskriva och förstå barns (med och utan funktionshinder) 
tankar och upplevelser avseende säkerhet och trygghet i samband med skolskjuts sett 
med ett ”hela-resan-perspektiv”. Antalet barn som råkar ut för en skolskjutsolycka är 
trots allt litet mätt i relativa tal och kvantitativ metodik fångar inte problemets bakom-
liggande orsak. Projektet har av den anledningen inriktat sig mot användande av 
kvalitativ metodik, vilken ger ett rikt underlag och djupare insikt i den problematik som 
projektet avser att studera. För att få ett så brett och rikt underlag som möjligt har 
projektet innehållit fyra olika delar, vilka varit: 

1. Fokusgrupper med barn, förare av skolskjuts/skolpersonal och föräldrar 

2. Intervjuer med barn med neuropsykiatriska funktionshinder och 
utvecklingsstörning 

3. Intervjuer med barn som varit involverade i skolskjutsolyckor  

4. Fältobservationer i samband med skolskjuts för barn med stora 
hjälpmedelsbehov. 

Vad innebar då begreppen säkerhet och trygghet för barnen? Möjligtvis kan man se en 
tendens till att säkerhet handlade mer om egenskaper hos andra, t.ex. att bälten finns och 
att förarna kan sin sak, medan trygghet mer handlade om barnens egen känsla av att 
vara säker. Medan det för barnen i fokusgrupperna och barnen med funktionshinder till 
stor del handlar om trygghet förknippat med skolskjuts handlar det bland de barn som 
råkat ut för skolskjutsolyckor mer om säkerhet. 

Barnen kände stress och oro kring skolskjutssituationen, särskilt barn med funktions-
hinder. Oron var kopplad till förarens bemötande och situationen inne i fordonet. Trots 
att olyckor företrädesvis sker utanför skolskjutsfordonet så var barnens oro vanligtvis 
relaterad till situationen som passagerare, även hos de barn som faktiskt skadats i 
skolskjutsolyckor utanför fordonet. Barnens oro berodde bland annat på att man inte 
hade klara rutiner för hur resan skulle komma att ske, om man skulle bli avsläppt på rätt 
plats, om man skulle få en bra sittplats – eller en sittplats över huvud taget, om 
rullstolen och andra hjälpmedel var rätt fastspända, om man själv fick hjälp med att ta 
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på säkerhetsbälte, etc. Av de barn som råkat ut för olyckor var s.k. ”bråttom-olyckor” 
vanliga och just tidspress är en väsentlig komponent i barnens oro och stress. Barnen 
förmedlade också den avgörande roll som föraren hade; ett gott bemötande och 
tydlighet framstår som klara framgångsfaktorer för säker och trygg skolskjuts. För 
barnen var väntan utanför bussen inte direkt kopplad till skolskjuts. Istället var det en tid 
för lek och social samvaro, som uppfattades positivt. Passage över hårt trafikerade vägar 
till och från skolskjutsfordonet, trängsel och stökig miljö såväl i väntan på fordonet som 
ombord, åksjuka, grupptryck och bristande säkerhetsrutiner tillhör skolskjutsvardagen 
för de barn som ingår i studien. Oklara ansvarsförhållanden och bristande kunskap hos 
såväl professionella, som barn och deras föräldrar bidrar till att förvärra skolskjuts-
situationen för många barn.   

Det kan konstateras att det är många faktorer som påverkar barnens upplevelse av 
säkerhet och trygghet och också vad som är säkert och inte säkert. De bakomliggande 
orsakerna till att olyckor sker återfinns i trafikmiljön, väg- och hållplatsutformningen, 
hos medtrafikanterna och också hos barnen själva. Utifrån vetskap om barnets 
perspektiv och beteende föreslås följande åtgärder som utifrån denna studie för att göra 
barns skolskjuts tryggare och säkrare: 

• konsensus om att ”hela-resan-perspektivet” måste gälla 

• säkerställ en tydlig dialog och gärna överenskommelser mellan berörda aktörer 
avseende ansvaret för barnen under hela resan, med ett särskilt fokus på de 
moment då barnen är oskyddade 

• utbilda/informera barnen i en anda så de förstår varför man vidtar vissa åtgärder, 
men man kan inte förvänta att de ska ansvara för att de alltid kan följa en viss 
regel 

• strikta, tydliga och enkla rutiner så att barnen kan förutse vad som kommer att 
hända, men så att även risk för avsteg från vardagen minimeras. En del i detta 
kan vara att tydliggöra för barnen via bild eller ljud att skolskjutsföraren vet var 
de ska gå av och gå på eller stiga av 

• inventera hållplatser ur ett säkerhets- och trygghetsperspektiv. Barnens säkerhet 
ska kunna garanteras såväl under vägen till hållplatsen, som vid väntan och vid 
på- och avstigning. Hållplatser som inte uppfyller ställda krav bör åtgärdas t.ex. 
genom förflyttning, ombyggnation eller rinnande ljus  

• införa bestämda sittplatser i skolskjutsen för att minimera trängsel och för att 
säkra att barnen sitter stilla under färd  

• förhindra fallolyckor inne i bussarna genom att bussen inte börjar köra förrän 
barnen har satt sig och tagit på säkerhetsbälten (även i linjetrafik) 

• barn som reser i specialfordon har extra krav på utrymme. Säkerställ att dess 
ställs av upphandlare och att de dessutom tillgodoses 

• utbildning av transportörer och assistenter för barn med omfattande hjälpmedels-
behov (innehåll: i- och urlastning samt fastsättning av såväl hjälpmedel som 
barnet) 

• ta tillvara arbetsterapeuters specifika kunskaper inom trafikplaneringen, dels 
med avseende på transport av personer med omfattande hjälpmedelsbehov, dels 
med avseende på anpassningar för barn med kognitiva svårigheter.  
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Våra förslag till åtgärder utgår från barnets perspektiv men har den vuxnes angreppssätt. 
I Nollvisionens anda är det systemutformarna som har ansvaret för vägtransport-
systemets utformning och trafikanterna har ansvar för att uppställda regler följs. För ett 
barn är det orimligt att förvänta att de ska veta vilka regler som gäller och dessutom tro 
att de alltid kommer att följas. Därför blir det återigen systemutformarens ansvar att 
säkerställa att ytterligare åtgärder vidtas så att barn kan vara barn och välkomna på sina 
villkor i vår trafik. 

Skolskjuts ska, som sagt, vara säker, trygg och tillgänglig för alla skolskjutsbarn med 
eller utan funktionshinder; ovanstående förslag kan bidra till detta.  
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Children’s perspective on safety and security in school transportation 
av Torbjörn Falkmer, Anna Lövgren, Kerstin Elkehag, Charlotta Elm,  
Pamela Gustafson and Pia Åkerberg, INR*, Anna Anund and Jonna Nyberg 
VTI (Swedish National Road and Transport Reserach Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
Summary 
In this report, the children’s perspective constitutes the basis. 

School transportation should be safe, secure and accessible for all children entitled to 
such transportation, regardless of any disability. On a daily basis, 440,000 children 
utilise school transportation, several thousands of them having some sort of disability. 
Laws, rules and regulations concerning school transportation do not take the children’s 
perspective into account. Moreover, they do not explicitly define where and when a 
school transport actually starts and ends. For these reasons, more knowledge was 
needed in order to fully understand why school transportation incidents take place. The 
aim of the project was thus to describe and understand children’s (with and without 
disabilities) thoughts and experiences concerning safety and security in school 
transportation, from a “door-to-door” perspective. The number of individuals affected 
by school transportation incidents is, luckily, limited in relative terms, and quantitative 
methods do not fully catch the reasons behind children’s involvement in these incidents. 
Instead, qualitative approaches have been applied, gaining a rich and deeper insight into 
the problems studied. In order to get as broad and full picture as possible, the project 
was divided into four subprojects: 

1. Focus groups with children, drivers, staff and parents 

2. Interviews with children suffering from neuropsychiatric disabilities 

3. Interviews with children involved in school transportation incidents 

4. Field observations and interviews with children who are in extensive need for 
technical aids. 

What did safety and security in school transportation mean for the children then? A 
tendency towards regarding safety as something to do with external factors such as seat 
belts and driver competencies, while security was regarded as the internal notion of 
feeling safe, was found. While children in the focus groups, as well as those with 
disabilities, felt that school transportation was associated with security, children 
involved in school transportation incidents primarily associated school transportation 
with safety instead.  

The children were stressed and worried in school transportation, especially children 
with disabilities. The worries were linked to the driver’s behaviour towards the children 
and the situation inside the vehicles. Despite the fact that incidents most often take place 
outside of the vehicle, in the boarding/alighting situations, the children’s worries were 
related to being inside, riding as passengers. This was also found among those children 
having been involved in incidents outside their school transportation vehicles. The 
children’s worries were also based on e.g. lack of routines for the entire trip, if the child 
was going to be let off at the correct spot, if the child would find a good seat – or even 
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just an available seat, if the child’s wheel chair and other technical aids were correctly 
tied down, if the child would be supported in putting on the seatbelt, etc. Among those 
children involved in school transportation incidents, so called ”hurry-up”-incidents were 
most common, and time pressure turned out to be a significant feature in the children’s 
worries and for their stress. Furthermore, the impact of the driver’s behaviour was 
underlined by the children, clearly showing that a good and distinct behaviour is a 
crucial factor to ensure safety and security in school transportation.  

Waiting outside for the school transportation vehicle was not experienced by the 
children as a part of their school transportation. Instead this was appreciated as a nice 
time to play and to socialize. To cross roads with dense traffic, crowding and messy 
environments outside as well as inside the vehicles, motion sickness, and insufficient 
safety routines were parts of the daily transportation to and from school for the studied 
children. Unclear responsibilities and lack of knowledge among professionals, as well 
as among children and their parents worsen the situation for many of the children. 

A multi factorial pattern can be found, affecting the children’s notions of safety and 
security, and also on what they think is safe and unsafe. The underlying reasons for the 
school transportation related incidents may be found in the traffic environment, the road 
and bus stop designs, among the fellow road users and the children, themselves. Based 
on the knowledge gained from the children and on knowledge about their behaviour, the 
following measures are suggested, in order to increase safety and security in school 
transportations: 

• Consensus to apply the “door-to-door” perspective among all involved in school 
transportation 

• Ensure a clear dialogue and , preferably, agreements between different actors 
regarding the responsibility concerning the child throughout the entire door-to-
door trip, with special focus on unprotected road user situations  

• Inform/teach the children in a way so that they understand why a measure is 
taken, but do not expect them to be able to follow it strictly 

• Strict, distinct and simple routines should be applied, so that the children can 
predict what is going to happen. Minimize the risk of deviation from daily 
routines. As an example: audio visual bus stop information should be given so 
that the child knows when and where to board and alight 

• An inventory of bus stops from a safety and security aspect should be carried 
out. The children’s safety should be guaranteed on their way to and from the bus 
stop, as well as while waiting to board and alight. Bus stops that do not fulfil 
these requirements should be replaced, re-designed or provided with child 
triggered dynamic running lights 

• Introduction of individual seats in the buses, in order to minimize crowding in 
the boarding process and to make the children remain seated while the bus is 
moving 

• Prevention of tripping and falling incidents inside the bus, by the driver awaiting 
each child to be seated and putting on their mandatory seat belt (also in public 
transport), prior to take off 
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• Enhanced space inside the special vehicles in order to ensure sufficient space for 
the drivers to apply safety measures. This claim could be set by those purchasing 
the transportation  

• Education of transport providers in strategies on how to handle safety equipment 
in special transportation vehicles for children with disabilities; ingress/egress as 
well as safe anchoring of technical aids and the child  

• Implementation of the specific knowledge of occupational therapists in traffic 
planning, with respect to both persons with extensive needs for technical aids, as 
well as for people suffering from cognitive disabilities. 

Our suggestions for measures to be taken, stems from the children’s perspective, but 
have the adult professional approach. The Vision Zero clearly defines that those 
constructing and developing the road transport system are those responsible for it, while 
the road users, in turn, are responsible for the rules and regulation to be followed. We 
should not, however, expect a child within this system to know what rules are applied, 
and believe that if they do they will follow them. Instead, it must be those designing the 
road traffic environment to ensure that also children can participate in it on their own 
premises. 

As mentioned, school transportation should be safe, secure and accessible for all 
children entitled to such transportation, regardless of any disability. We believe that the 
suggested measures contribute to fulfil this goal. 
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1 Inledning 
I denna rapport har vi utgått från barnets perspektiv. Detta avspeglar sig också i valet av 
terminologi. I trafiksäkerhetsarbetet brukar vi försöka att undvika uttrycket trafikolycka 
för att istället kalla det krasch eller incident. Tanken är att komma bort från olycks-
begreppet vilket implicit antyder att man inte kunnat undvika det inträffade. Dock har vi 
frångått detta i denna rapport då vi utgått från barns språkbruk, där trafikolycka är det 
gängse uttrycket. Vi använder olycka synonymt med krasch och incident. Samma 
resonemang ligger bakom att förare och chaufför används synonymt i denna rapport.  

Lite mer komplicerat blir det vad gäller termen ”barn”. Barn är per definition i åldern 
mellan 0–18 år, men många av de äldre barnen skulle kanske inte se på sig själva som 
barn utan kalla sig ungdom, tonåring eller något annat. Dock finns inga givna gränser 
för när man ser på sig själv som inte längre varandes ett barn. Av den anledningen har vi 
valt att referera till samtliga 0–18 åringar som barn. I delstudie 4 ingår faktiskt en 
person som är 19 år men vi har valt att inte separera ut denna person som ”vuxen” då 
detta är av mindre relevans för studiens syfte. 

I Förenta Nationernas konvention om barnets rättigheter anges klart och tydligt att 
barnets bästa alltid ska komma i främsta rummet (Förenta Nationerna, 1989). Det 
betyder att makthavare, beslutsfattare och resursfördelare måste tänka i ett barn-
perspektiv. Konventionsstaterna skall säkerställa att institutioner samt tjänster och 
inrättningar som ansvarar för vård eller skydd av barn uppfyller av behöriga 
myndigheter fastställda normer, särskilt vad gäller säkerhet, hälsa, personalens antal och 
lämplighet samt behörig tillsyn. 

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

Tidigare studier om skolskjuts har inriktats på att kartlägga verksamheten och 
därigenom framkom bl.a. kunskapen om olyckor relaterade till skolskjuts (Anund, 
Larsson et al., 2003). Barn skadas och omkommer i skolskjutsrelaterade olyckor och det 
är främst olyckor där barnen blir påkörda efter att ha sprungit ut bakom eller framför 
bussen efter att ha gått av skolbussen som sker. 

I dagsläget är det utifrån denna kunskap angeläget att ta ytterligare ett steg och försöka 
förstå orsaken till varför dessa olyckor inträffar. För att både få en bred och djup 
kunskap om dessa olyckor är det av vikt att undersöka detta utifrån olika angreppssätt. 
Ett av dessa är att utgå från barnets perspektiv och därigenom få information om 
barnens egna upplevelser och tankar kring skolskjuts och skolskjutsrelaterade olyckor. 

Förhoppningen är att erhållen information i ett nästa skede ska kunna ligga till grund för 
förslag och åtgärder med syfte att förhindra uppkomsten av dessa olyckor. 

För att få en bild av hur skolskjutsverksamheten fungerar har VTI (Statens väg- och 
transportforskningsinstitut) gjort en rad studier inom detta område. Denna forskning har 
bl.a. bestått av en internationell litteraturstudie (Sörensen, Anund et al., 2000), 
diskussioner i fokusgrupp med olika aktörer (Anund, Sörensen et al., 2000) samt tre 
enkätstudier riktade till samtliga kommuner i Sverige (Wretling, Sörensen et al., 2001), 
till förare av upphandlad skolskjuts (Anund, Sörensen et al., 2001) och till föräldrar och 
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barn (Sörensen, Wretling et al., 2001). En studie har också inriktat sig på att kartlägga 
olyckor relaterade till skolskjuts (Anund, Larsson et al., 2003). 

Dessa studier har bidragit med värdefull information bl.a. om hur skolskjutsverksam-
heten fungerar i Sverige. Genom litteraturstudien har man också fått en bild av hur den 
fungerar i andra länder och vilka olyckor i samband med skolskjuts som är mest 
förekommande utanför Sverige. Genom diskussionsgrupperna har information om hur 
olika aktörer ser på skolskjuts framkommit. I enkäten till kommunerna har det kartlagts 
hur kommunerna sköter skolskjutsen, vilka krav som ställs i upphandling av skolskjuts 
m.m. I enkäten till föräldrar och barn framkom föräldrars och barns åsikter om 
skolskjuts. Kartläggningen av olyckor i skolskjuts visade på omfattningen av dessa 
olyckor, men också i vilka situationer olyckor inträffade, dvs. olyckor kopplade till 
händelse och tidpunkt. 

 
1.1 Skolskjuts 
Skolskjuts kan bedrivas dels genom upphandlad skolskjuts, dvs. den utförs av för 
ändamålet inhyrda entreprenörer, dels med den ordinarie linjetrafiken (Wretling, 
Sörensen et al., 2001). Bland elever i förskoleklass och grundskola sker ungefär två 
tredjedelar av skolskjutsresorna i form av upphandlad skolskjuts, medan en tredjedel 
sker med ordinarie linjetrafik.  

 
1.1.1 Reglering av skolskjuts  
Svensk skolskjuts regleras bl.a. av skollagen (Sveriges Riksdag, 1985) och av 
skolskjutsförordningen (Näringsdepartementet, 1970). Genom dessa regleras bl.a. vem 
som har rätt till skolskjuts och hur detta ska avgöras. Även ansvarsförhållanden och 
trafiksäkerhetsaspekter berörs, liksom skolskjutsens utmärkning. Utöver skollagen och 
skolskjutsförordningen finns också andra regler och bestämmelser som direkt eller 
indirekt inverkar på hur skolskjutsverksamheten utförs. 

 
1.1.2 Skollagen – vem kan få skolskjuts? 

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.” 

 

1.1.3 Skolskjutsförordningen – trafiksäkerhet och ansvar 

Skolskjutsförordningen 1 §: 
”Med skolskjutsning avses i denna förordning sådan befordran av elev i förskola, 
grundskola, gymnasieskola eller motsvarande skola till eller från skolan som ordnas av 
det allmänna särskilt för ändamålet och ej är av tillfällig natur. Med icke yrkesmässig 
skolskjutsning avses befordran som ej är yrkesmässig trafik.” 
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När skolskjutsen är anordnad särskilt för ändamålet, det vill säga upphandlad, gör 
skolskjutsförordningen en snävare definition av skolskjutsning än skollagen. 

Det betyder att skolskjutsförordningen inte berör resor med ordinarie linjetrafik, vilket 
innebär att det är svårare att ställa krav på den typen av skolskjuts. 

Skolskjutsförordningen 2 §:  

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

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

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

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

Det är alltså kommunerna som ansvarar för att skolskjuts ordnas för de barn som efter 
bedömning är i behov av den. I skolskjutsförordningen regleras också vem som ansvarar 
för olika delar i den upphandlade skolskjutsen. Det handlar bl.a. om hur skolskjutsen 
ska förläggas på ett trafiksäkert sätt, gällande dels utformning av hållplatser, dels 
undervisning till barnen.  

 
1.1.4 Skolskjutsens utmärkning och utseende 
I Sverige har man tagit fasta på problematiken kring skolskjutsars yttre. Enligt 
Förordning om skolskjutsning SFS 1970:340 skall ett fordon som används för 
skolskjutsning vara försett med en skylt eller liknande som visar fordonets användning 
(Näringsdepartementet 1970). Skolskjutsskylten beskrivs i ”Trafiksäkerhetsverkets 
föreskrifter om anordningar för utmärkning av skolskjuts TSVFS 1988:43” 
(Trafiksäkerhetsverket, 1988). I korthet ska skylten vara försedd med blinklyktor och 
minst ha yttermåtten 400 x 400 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 och släckas ca 100 m efter hållplats. 
När fordonet används för annat ändamål än skolskjutsning skall skylten vara borttagen, 
övertäckt eller vänd. Skylten får dock vara kvar när fordonet transporteras till eller från 
ett skolskjutsuppdrag. 

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

Det som ska observeras är att denna förordning enbart reglerar den upphandlade 
skolskjutsen och det innebär att skolskjuts som sker via linjetrafik inte omfattas av 
innehållet i förordningen. 
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Figur 1  Skolskjutsskylt. 

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

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

I bussar ska föraren och barnen alltså använda bälte om det finns ett sådant på den plats 
de sitter. De behöver däremot inte välja en plats som har bälte. 

 
1.1.6 Föraren och fordonet 
För att få köra skolskjuts krävs att man har ett giltigt körkort för det fordon man kör 
(Sörensen, Anund et al., 2002). Det är däremot inte ett absolut krav att ha yrkesförar-
bevis. Man har genom tidigare studier inte funnit något krav enligt Svensk Lagsamling 
om att föraren behöver ha någon speciell utbildning utöver körkort och yrkesförarbevis 
för att få köra skolskjuts. Körkortsbehörighet för buss (D) gäller bara tills man fyllt 
45 år och därefter kan föraren ansöka om förlängning. Till denna ansökan måste ett 
läkarintyg bifogas som visar att man uppfyller de medicinska kraven för dessa 
behörigheter. Fordon som används i skolskjuts ska genomgå regelbundna kontroller, 
t.ex. av däck och bromsar (Sörensen, Anund et al., 2002). 

 
1.1.7 Vem kan få skolskjuts? 
Villkoren för att få skolskjuts varierar mellan olika kommuner (Sörensen, Anund et al., 
2002). Kommunerna ska beakta färdvägens längd, trafikförhållandena, funktionshinder 
hos en elev eller någon annan särskild omständighet (Sveriges Riksdag, 1985). Oftast är 
det avståndet till skolan som är avgörande. En vanlig gräns för de yngsta barnen är  
2–3 km och för de äldre barnen 4–5 km (Rusk, Börjesson et al., 1994).  

Genom en enkätstudie till Sveriges kommuner framgick att de allra flesta kommuner 
har antagit ett skolskjutsreglemente som används för att avgöra om en elev har rätt till 
skolskjuts eller inte (Sörensen, Anund et al. 2002). Det var ca 65 % av landets 
kommuner som genom detta reglemente sade sig ta hänsyn till alla tre faktorer såsom 
avstånd, trafikförhållanden och funktionshinder hos en elev eller annan särskild 
omständighet. 
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1.1.8 Upphandling 
Kommunerna upphandlar sin skolskjuts och kan därmed ställa krav på entreprenörer 
och därigenom även ställa krav på föraren och fordonen (Wretling, Sörensen et al., 
2001). I tidigare undersökningar har det påvisats att de krav som ställs i upphandling av 
skolskjuts varierade kraftigt mellan Sveriges kommuner. Vanliga krav som ställdes 
gällde fordonet och tre av tio kommuner ställde inga krav vad gäller förare. Ett fåtal 
kommuner ställde kravet att förarna skulle ha genomgått en pedagogisk utbildning. Det 
varierade också i vilken grad det kontrolleras att kraven efterlevdes. Exempel på krav 
som kan ställas är att det finns särskild skyddsanordning för barn (bilkuddar, bältes-
stolar), sittplats för att barn, bälte på samtliga platser, gräns för fordonets ålder, 
vinterdäck, alkolås m.m.  

 
1.2 Skolskjuts i praktiken 
1.2.1 Skolskjutsresans olika delar 
En skolskjutsresa innehåller många delmoment (Sörensen, Anund et al., 2002). I 
skolskjutsresan inkluderas hela resan, dvs. såväl vägen från hemmet till hållplatsen som 
väntan vid hållplatsen, påstigning, resan i bussen, avstigning vid skolan och vice versa 
hem. Barnets skolskjutsresa sträcker sig alltså från dörr till dörr och att ta resans olika 
delmoment i beaktande innebär att inneha det så kallade ”hela resan perspektivet” 
(Carlsson, 2004)  

 
1.2.2 Hur många barn åker skolskjuts? 
Utifrån en enkät som 165 av Sveriges kommuner svarade på år 2000 skattades hur 
många elever som läsåret 1999/2000 hade rätt till kostnadsfri skolskjuts (Wretling, 
Sörensen et al., 2001). Skattningen visade att 250 000 elever i förskoleklass och i 
grundskola hade rätt till kostnadsfri skolskjuts år 1999/2000. Utav dessa var det ca 
170 000 elever som reste med upphandlad skolskjuts och ca 80 000 elever som reste 
med ordinarie linjetrafik. 

I Figur 2 nedan visas den skattade fördelningen, då storstadskommuners skolskjutsandel 
antagits vara densamma som genomsnittet i den region som respektive storstad tillhör. 
En uppdelning har gjorts per stadium samt för det totala antalet skolskjutsbarn. I 
skattningen ingår inte gymnasieelever. 
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Figur 2  Antal skolbarn per stadium (F-Förskola, L-Lågstadiet, M- Mellanstadiet,  
H-Högstadiet) uppdelade efter vilken typ av skolskjuts de har rätt till läsår 1999/2000. 
(Wretling, Sörensen et al., 2001). 
I slutet av 1990-talet hade 20 till 40 % av barnen i grundskolan rätt till skolskjuts och 
för gymnasieeleverna var andelen högre (Wretling, Sörensen et al., 2001). Av de olika 
stadierna i grundskolan är andelen elever som åker med skolskjuts störst i högstadiet. 
Om skolskjutsandelen bland gymnasieelever antas vara 50 % skulle en grov skattning 
innebära att det fanns ca 400 000 skolskjutselever i alla stadier, inklusive gymnasie-
eleverna.  

 
1.2.3 Trafiksäkerhet och ansvar i samband med skolskjuts 
Trafikförhållanden 
För att få reda på hur skolskjutsverksamheten fungerar genomfördes en enkätstudie 
riktad till Sveriges kommuner (Wretling, Sörensen et al., 2001). Resultatet därifrån 
visade att 8 % av Sveriges kommuner inte hade trafikförhållanden som ett kriterium 
inför beslut om en elev har rätt till skolskjuts eller inte. Att avgöra om en väg är 
trafikfarlig eller inte gjordes av skolstyrelsen, kommunerna, trafiknämnden, polisen och 
entreprenören, antingen var för sig eller tillsammans med en eller flera av de övriga. 
Faktorer som var av vikt i bedömningen kunde vara: trafikmängd, hastighet, barnens 
ålder, vägutformning och gatubelysning. Även trafiksignaler, övergångsställen, tung 
trafik, vägren, siktförhållanden, antal barn och järnvägsövergångar var faktorer som 
kunde vara av vikt vid bedömning huruvida ett barn skulle få skolskjuts eller inte.  

 

Ansvarsfördelning 
Vad gäller ansvarsfördelningen för de olika delarna i skolskjutsresan visade enkät-
studierna med skolskjutsansvariga att det inte fanns någon enhetlig bild inom gruppen 
om vem som har ansvar för barnen (Wretling, Sörensen et al., 2001). Även fokus-
grupper som genomförts med kommunrepresentanter och föräldrar visar en oenighet 
vad gäller ansvarsfördelningen mellan de olika inblandade parterna (Sörensen, Anund et 
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al., 2002). Föräldrarna tyckte att det var kommunen som hade ansvar för barnen under 
hela resan medan kommunrepresentanter och skola ansåg att föräldrarna bör ta ansvar 
för förflyttningen mellan hem och på- och avstigningsplats. 

Hitintills har det inte hittats någon information som fullständigt reglerar ansvarsför-
delningen mellan kommun, föräldrar och förare vad gäller de olika momenten i 
skolskjutsresan (Sörensen, Anund et al., 2002). Skollagen och skolskjutsförordningen är 
dock under översyn och en förhoppning är att det i framtiden ska bli tydligare vem som 
ansvarar för barnen under skolskjutsresan. Föräldrar har dock alltid ett ansvar för sina 
barn samtidigt som kommunen också har ett ansvar för barnen när de åker skolskjuts 
(Anund, Larsson et al., 2003). 

 

Utbildning 
Styrelsen för skolväsendet ska ansvara för att barnen får undervisning om hur de ska 
undvika olyckor i samband med att de färdas med skolskjuts (Sveriges Riksdag, 1985). 
För att undersöka i vilken omfattning detta sker har barn och föräldrar tillfrågats 
huruvida de fått information och utbildning om trafiksäkerhet i samband med skolskjuts 
(Sörensen, Wretling et al., 2001). Det visade sig att en stor del av barnen inte hade fått 
någon utbildning i hur man uppträder trafiksäkert. Kommunerna uppgav till stor del att 
det är skolan som har ansvar för trafiksäkerhetsundervisning och 30 % av kommunerna 
uppgav att de inte själva hade genomfört någon information/utbildning (Wretling, 
Sörensen et al., 2001). Av dem som hade utfört utbildning/information hade merparten 
riktat den till barnen. Cirka 10 % hade anordnat utbildning/information till skolskjuts-
förare. Utifrån denna information ifrågasätts i denna undersökning huruvida 
kommunerna uppfyller de krav som nämns i skolskjutsförordningen.  

 
1.2.4 Förarens roll 
Tidigare genomförda diskussioner om skolskjuts med olika inblandade parter visade att 
föraren hade en framträdande och viktig roll i skolskjutsen (Sörensen, Anund et al., 
2002). Synpunkter som framkom var att det var viktigt att chauffören körde samma 
turer varje dag, var pedagogisk, hade bra kontakt med skolorna, hade god ordning på 
barnen i bussen, kunskap om var barnen bor och var de ska gå av och på samt körde 
sakta. Busschaufförerna efterlyste tydligare riktlinjer för vad som ingick i deras ansvar.  

Enligt en enkätundersökning framgick att drygt hälften av förarna inte hade fått någon 
utbildning. Den utbildning som främst var aktuell var utrymning och brandsläckning 
och den utbildning som efterfrågades av flest förare var utbildning i säkra hållplatser 
och säker på- och avstigning (Sörensen, Anund et al., 2002).  

 
1.2.5 Hur går en skolskjutsresa till? 
Genom en enkätstudie till barn och föräldrar erhölls information om hur en skolskjuts-
resa (både upphandlad och linjetrafik) går till (Sörensen, Wretling et al., 2001). De 
flesta barnen hade en restid på under trettio minuter till skolan och en något längre resa 
från skolan till hemmet på eftermiddagen. De yngsta barnen hade i större omfattning än 
de äldre barnen någon vuxen som följde dem till hållplatsen på morgonen. Det visade 
sig att det var vanligare för barnen att gå ensamma hem från skolskjutsen än till 
skolskjutsen. De flesta av barnen hade olika chaufförer som körde skolskjutsen. För de 
yngre barnen på låg- och mellanstadiet visste chauffören i större utsträckning var barnen 
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skulle hämtas upp än för de äldre barnen. Vad gäller bältesanvändning så uppgav mer 
än hälften av barnen att det inte fanns bälte på deras platser. Även om bälte fanns så 
användes det inte alltid och speciellt inte av högstadieeleverna. Genom enkätunder-
sökningen till chaufförerna (Sörensen, Wretling et al., 2001) framkom att var tredje 
förare upplevde att barnen inte sitter stilla under skolskjutsresan. Vad gäller risker i 
samband med skolskjutsresan så uppgav föräldrarna att de var oroliga för de fall där 
barnen släpps av på fel sida av vägen.  

 
1.3 Olyckor i samband med skolskjuts 
För att förbättra säkerheten i samband med skolskjuts är det av vikt att olyckor och 
incidenter rapporteras till entreprenörer och vidare till kommunen (Sörensen, Anund et 
al., 2002). Den ovan nämnda enkätunderökningen till kommunerna visade att det var få 
kommuner som hade någon särskild blankett för detta. Förarna uppgav att de vid 
incidenter ofta rapporterar dem muntligen (Anund, Sörensen et al., 2001). För att 
rapportering ska ske är det viktigt att entreprenörer och förare inte ser rapporteringen 
som en kontroll av hur de sköter sig, utan istället ser rapporteringen som en möjlighet 
att förbättra trafiksäkerheten och sina egna arbetsvillkor (Sörensen, Anund et al., 2002). 

Att få en uppfattning om skolskjutsrelaterade olyckor har tidigare därför varit svårt. 
Ytterligare har detta försvårats eftersom det i Vägverkets trafikolycksdatabas (VITS), 
inte gått att avläsa om ett fordon inblandat i en olycka varit ett skolsjutsfordon eller inte 
(Anund, Larsson et al., 2003). Försök har gjorts till att dels få en överblick i vilken 
omfattning olyckor i samband med skolskjuts inträffar, dels vad det är för typer av 
olyckor. För att få en uppfattning av olycksbilden vad gäller skolskjuts har olika 
metoder använts. Genom enkät till Sveriges kommuner fick kommunerna svara för hur 
många olyckor de kände till under en femårsperiod (Wretling, Sörensen et al., 2001). 
Uppskattningsvis har 115–144 barn skadats och 4–5 barn har omkommit i samband med 
skolskjutsning under en femårsperiod (läsåret 1995/1996 till läsåret 1999/2000).  
Ett annat sätt att få en bild av omfattningen av skolskjutsrelaterade olyckor har varit att i 
ett första steg titta på de olyckor där buss varit inblandad (Anund, Larsson et al., 2003), 
då man vet att skolskjuts till stor del sker i form av busstrafik. För att vidare se vilka 
olyckor som gällt skolskjuts och barn har man därefter gått igenom olycksrapporter och 
urskiljt de olyckor som inträffat i buss under skoltid.  

Man har även haft som avsikt att få reda på var och hur olyckan sker, dvs. att förstå 
händelseförloppet (Anund, Larsson et al., 2003). Detta har också i vissa fall visat sig 
vara svårt då olycksstatistiken inte alltid varit fullständig, dvs. det saknas i vissa fall 
uppgifter om olyckans art, som t.ex. om olyckan skedde i samband med på- eller 
avstigningen.  

Under åren 1994–2001 har totalt 1 515 barn i åldern 6–16 år skadats eller dödats i 
olyckor under skoltid (klockan 6–16.59) där buss/taxi eller gående barn varit inblandade 
(Anund, Larsson et al., 2003). För att få fram vilka av dessa skadefall och dödsfall som 
hade inträffat i samband med skolskjutsning studerades polisrapporter för dessa fall.  

Resultatet visade att 256 olyckor med totalt 361 skadade eller dödade barn hade inträffat 
i samband med skolskjutsresor. Under åren 1994–2001 dödades 15 barn, 96 barn 
skadades svårt och 250 barn skadades lindrigt i olyckor som bedömts vara 
skolskjutsrelaterade, vilket visas i Figur 3. 
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Figur 3  Antal barn (6–16 år) skadade eller dödade åren 1994–2001 i olyckor bedömda 
som ”möjligen skolskjutsrelaterade”. Fördelning på skadekonsekvens och åldersgrupp 
kopplade till låg, mellan och högstadium (Anund, Larsson et al., 2003). 

Den åldersgrupp som utgjorde den största andelen svårt skadade och dödade barn var 
barn i åldern 13–16 år (Anund, Larsson et al., 2003). Gående, dvs. oskyddade 
trafikanter som befann sig utanför bussen, skadades och dödades i högre grad än barn 
som var busspassagerare. Det var en ganska jämn fördelning mellan tätbebyggt område 
och ej tätbebyggt område vad gäller var barnen skadades eller omkom. Något fler barn 
skadades i tätbebyggt område än i ej tätbebyggt område. De dödsfall som inträffat var 
vanligare utanför tätort. Barnen skadades eller omkom vanligtvis på eftermiddagen på 
50-väg. 

Olyckorna som inträffat kategoriserades i grupper av händelser: 

• Barn som går/springer ut bakom buss/taxi 

• Barn som går/springer ut framför buss 

• Barn som går/springer ut mellan bussar vid hållplats 

• Barn som kommer i kläm  

• Barn som har bråttom till bussen 

• Singelolycka buss  

• Kollision mellan buss/personbil och barn 

• Kollision mellan buss/skoltaxi och annat fordon 

• Hård inbromsning med buss – skadade passagerare. 
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Tabell 1 presenterar hur olyckorna har skett, enligt beskrivningen ovan. Uppdelningen 
är även gjord utifrån om olyckorna har skett på morgonen (klockan 6.00–8.59), 
förmiddagen (klockan 9.00–11.59) eller eftermiddagen (klockan 12.00–16.59). 
 

Tabell 1  Antal skolskjutsolyckor inträffade 1994–2001, grupperat efter hur olyckan har 
inträffat samt om olyckan inträffat på morgonen, förmiddagen (Fm) eller eftermiddagen 
(Em) (Anund, Larsson et al., 2003).  
 Morgon Fm Em Totalt 
Springer/går ut bakom buss 10 12 55 77 
Springer/går ut framför buss 13 5 37 55 
Springer/går ut mellan bussar vid hållplats  2 7 9 
Kommer i kläm mellan buss och fast 
föremål/påkörd vid hållplats 

11 6 17 34 

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

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

I Figur 4 presenteras hur de inträffade olyckor fördelar sig på skadehändelse relativt 
fordonet. 
 

Skadehändelse relativt fordonet, skolskjutsolyckor 1994-2001

Skadehändelse 
utanför 

skolskjutsfordonet
77%

Skadehändelse i 
skolskjutsfordonet

23%

 
Figur 4  Procentuell fördelning på skadehändelse i de inträffade olyckorna relativt 
fordonet. (Anund, Larsson et al., 2003).  

I Figur 4 kan noteras att den vanligaste händelsen bland skolskjutsolyckor var att barnen 
skadas utanför skolskjutsfordonet, vilket oftast innebar att de sprungit ut framför bussen 
eller bakom bussen. Några händelser som är vanligt förekommande är även att barn 
kommer i kläm utanför bussen, att de har bråttom till bussen för att hinna med samt att 
de har åkt i bussar som har kolliderat med andra fordon.  

Nedan presenteras gemensamma drag bland några av de mest frekventa händelserna 
kopplade till olyckor, information som framkom genom studien av skolskjutsolyckor. 
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(Anund, Larsson et al., 2003). För de grupper där antal olyckor är stort redovisas ålder 
och kön på inblandade barn. 
 
Springer/går ut bakom buss – 30 procent av olyckorna 
De barn som drabbats av denna typ av olycka är i genomsnitt ungefär 12 år. Det var lika 
många flickor som pojkar som drabbats. 

I polisens rapporter/trafikmålsanteckningar står det ofta att barnet har sprungit fram 
bakom bussen för att korsa vägen. I flera fall står det att barnen har ”sprungit in i 
fordon”. Det vanligaste är att barnen blivit påkörda av fordon som kommer körande i, 
för bussen, mötande körfält. Flera av de barn som har omkommit i samband med denna 
typ av händelse har träffats av tunga fordon, och flera av dessa barn är i början av 
tonåren. Det är inte ovanligt att det är barn som i grupp har korsat vägen och där ett eller 
flera barn har skadats/omkommit.  
 
Springer/går ut framför buss – 21 procent av olyckorna 
De barn som drabbats av denna typ av olycka är även de i genomsnitt ungefär 12 år 
gamla. Det var något fler pojkar än flickor bland de drabbade (63 % pojkar). Precis som 
vid olyckshändelsen springer/går ut bakom buss har polisen noterat att barnen har 
sprungit ut framför bussen. De blir vanligtvis påkörda av fordon som kommer i samma 
riktning som de själva har färdats. Skadeföljden är något mindre i dessa olyckor jämfört 
de där barnen passerat bakom fordonet och blivit påkörda av mötande fordon. 
 
Kommer i kläm mellan buss och fast föremål/påkörd vid hållplats – 13 procent av 
olyckorna 
Vid denna typ av olyckor är det vanligen barn som fått en fot/ben i kläm under bussen, 
barn som halkat in under bussen eller som klämts mellan bussen och räcken vid håll-
platser eller liknande. En vanlig företeelse är att det varit trångt vid hållplatsen och att 
barn knuffats ut mot den ankommande bussen. Det finns även barn som sprungit för att 
hinna med en buss och som då halkat och kommit in under bussen. Det förekommer att 
förare av bussar inte har haft full kontroll på sitt fordon och i samband med att man kör 
fram till hållplatsen kört upp på själva hållplatsen/trottoaren eller så nära att barn fått en 
fot i kläm under fordonet, eller att barnet har klämts fast mellan räcken vid hållplatsen 
och bussen. I några fall har barn snubblat och kommit in under bussen.  

 
Kollision med buss/skoltaxi eller annat fordon – 9 procent av olyckorna 
Vid denna typ av olyckor är det vanligen barn som har suttit i skolbussar som har 
krockat med andra fordon. Det är svårt att utifrån polisrapporter och trafikmåls-
anteckningar avgöra vilken typ av skador dessa barn har ådragit sig. Händelserna i dessa 
olyckor varierar. Några av orsakerna är att föraren varit bländad av solen; missbedömt 
avstånd till mötande fordon i korsning; förlorat fordonskontroll på grund av halka; 
kolliderat med tåg vid obevakad järnvägsövergång; gjort vänstersväng och missbedömt 
mötande fordons hastighet; eller haft bristande uppmärksamhet i korsningar med 
väjningsplikt. Ytterligare en händelse är att mötande fordon har haft nedsatt fordons-
kontroll på grund av punktering och har kommit över på fel sida av vägen. Flera av 
kollisionerna har skett mellan bussar och lastbilar och flera av dessa i samband med halt 
väglag. 
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Kollision med buss/skoltaxi och barn – 8 procent av olyckorna 
Dessa händelser liknar de som inträffar då barn passerar framför eller bakom bussen. 
Skillnaden är att de i dessa olyckor blir påkörda av bussen eller av andra fordon, dock ej 
i direkt anslutning till passering framför eller bakom buss. Flera av olyckorna har 
inträffat då barn har passerat på övergångställen. 

 
Singelolycka buss – 5 procent av olyckorna 
De singelolyckor som skett med skolbuss inblandad har i stort sett i samtliga fall 
orsakats av att det har varit halt väglag. Det är inte möjligt att utifrån polisrapporter och 
trafikmålsanteckningar avgöra om fordonen har varit utrustade med dubb- eller 
vinterdäck. 
 
Bråttom till buss – 5 procent av olyckorna 
En majoritet av dessa olyckor har skett då barnen har sprungit för att hinna med bussen 
till skolan. Åtta av tolv inträffade olyckor har skett i samband med resor till skolan. 
Flera av de drabbade barnen har sprungit över vägen på övergångsställen eller ”genat” 
över korsningar. 

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

 
1.3.1 Internationell forskning om olyckor i buss 
Liksom i Sverige har man i utländska undersökningar funnit att skador och dödsfall i 
samband med bussåkande i stor utsträckning sker vid på- och avstigning (ECBOS, 
2001; Kirk, Grant & Bird, 2001; Reilly, 1995). I Storbritannien är knappt hälften av de 
som skadas eller dödas passagerare som befunnit sig inuti bussen.  

Vad gäller barn som reser med skolskjuts så visas det att de utsätts för större risker när 
de befinner sig utanför bussen än inuti (Cass, Ross & Lamm, 1996; Towle, 1990). I 
USA är endast hälften av dem som skadas passagerare i bussen (NHTSA & Washington 
D.C., 1999). Resterande procent skadade/dödade fördelar sig som följer: 
5 % fotgängare, 10 % bussförarna och 35 % andra trafikanter. Om man tittar enbart på 
dödsfallen så är endast 8 % passagerare. Utav de fotgängare som skadades/dödades så 
var hela 85 % skolbarn och mer än en tredjedel blev påkörda av en skolbuss. I USA är 
mer än hälften av de barn som dödas vid olyckor med skolbuss mellan 5–7 år. 

Man ska dock ha i åtanke att både det amerikanska och det engelska systemet skiljer sig 
från det svenska på avgörande punkter, t.ex. att alla barn åker upphandlad skolskjuts, att 
skolbussfordonen har en egen design, etc. Lika fullt är det viktigt att konstatera att även 
dessa system har samma problem med vid på- och avstigning som vi har i Sverige. 
Däremot är de dödade i det amerikanska systemet avsevärt yngre än i det svenska 
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1.4 Barn med funktionshinder 
Om en person med funktionshinder ska ha möjlighet att leva ett aktivt liv och ha 
tillgång till att delta i samhällslivet så krävs det att transportsystemet bland annat är 
tillgängligt för alla. Enligt regeringspropositionen (1999/2000:79) är det viktigt att i 
frågor som rör samhälls- och trafikplanering utveckla metoder för att barns och 
ungdomars inflytande skall förverkligas i kommunerna.  

 
1.4.1 Resemönster 
Av de barn som är berättigade till skolskjuts i Sverige är 7–10 % barn med funktions-
hinder (Falkmer, 1999). Resemönstret ser annorlunda ut för barn med funktionshinder 
än för barn utan funktionshinder (Falkmer and Fasth, 1999; Falkmer, Anund et al., 
2001). De allra flesta barn med funktionshinder kan inte gå eller cykla själv till skolan. 
Många har dessutom svårt att använda kollektivtrafiken. Istället åker de personbil, i 
form av antingen skolskjutstaxi (46 %), familjens bil (32 %) eller färdtjänsttaxi (14 %) 
(Falkmer, 1999).  

Många barn med funktionshinder är rörelsehindrade och reser sittandes i, eller 
tillsammans med, sin rullstol eller andra förflyttningshjälpmedel. Vanligen har dessa 
barn diagnoser som Cerebral pares (CP), muskeldystrofi eller ryggmärgsbråck (MMC), 
m.fl. (Falkmer, 2001). 

 
1.4.2 Föreskrift om rullstolsplats 
Enligt Vägverkets författningssamling (2003) är en viktig del i trafiksäkerhetsarbetet för 
personer med funktionshinder att öka fordonets tillgänglighet. I Vägverkets föreskrifter 
VVFS 2003: 22 kapitel 40 beskrivs hur en rullstolsplats ska vara utformad. Det är 
viktigt att det finns förankringsanordning för rullstolen som håller rullstolen stadigt, då 
den utsätts för vertikala och horisontella krafter, så den inte välter, ändrar position eller 
vrider sig. Vägverkets författningssamling, (2003) skriver vidare att efter februari 2004 
ska förankringsanordningarna i fordonen vara krocktestade, det ska också i närheten av 
rullstolsplatsen finnas en användningsinstruktion för förankringsanordning. I fordon för 
högst 12 personer ska bilbälte (i dagligt tal kallat säkerhetsbälte) finnas på rullstols-
platsen och i alla fordon sedan 2004 är det obligatoriskt att ha bilbälten på rullstols-
platsen.  

 
1.4.3 Säkerhetsaspekter för resa i rullstol 
Förankring av rullstolen och fastsättning av bilbältet är två separata säkerhetssystem 
(Wallace et al., 1997). En av säkerhetsaspekterna är att rullstolen är säkrad i golvet, för 
att rullstolen ska stå stadigt och att inte rullstolens massa vid en krock ska överföras på 
personen som då utsätts för en större kraft. Rullstolen ska låsas och spännas fast med 
minst fyra remmar (Case-Smith, 2005). Falkmer och Paulsson (2003) påpekar att 
remmarna ska vara placerade diagonalt i 45 graders vinkel och något utåt sidorna. 
Remmarna ska också vara placerade högt upp på rullstolens sittram. I de fall där det 
finns fästmarkeringar på rullstolen som visar var remmarnas ska placeras bör dessa 
användas vid förankring (Case-Smith, 2005). Den andra säkerhetsaspekten är att 
personen förses med trepunktsbälte och att bältet är placerat innanför armstödet eller 
rullstolshjulet för att ansluta tätt intill kroppen (Wallace et al., 1997). Vid en krock 
minskas på detta sätt rörelsen i knä, bröst och huvud, vilket för med sig att skadorna av 
att slå i bussens interiörer reduceras (Wallace et al., 1997). Personen som sitter i 
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rullstolen måste placeras i färdriktningen framåt eller bakåt och inte sidledes, för att 
färdas på ett säkert sätt (Case-Smith, 2005). Parkering av fordonet bör ske på ett plant 
underlag och rullstolsramper och liftar ska ha avåkningsskydd på sidorna och baktill 
(Falkmer & Paulsson, 2003). Dessutom är det viktigt att komma ihåg att spänna fast 
bagaget och andra hjälpmedel så de inte utgör en fara vid en kollision eller inbromsning 
(Case- Smith, 2005). I Wretstrands avhandling (2003) skrivs att flera studier visar att 
förankringsanordningarna för rullstolar har vissa begränsningar. Trots att förankrings-
anordningar för rullstolar är en säker utrustning brukas de inte alltid på rätt sätt. 
Wretstrand (2003) skriver vidare att ytterligare en begränsning är att passagerarna inte 
kan spänna fast sig själva, Figur 5.  

 

 
Figur 5  Exempel på ett bra sätt att spänna fast en rullstol och personen som sitter i 
rullstolen. (Falkmer & Paulsson, 2003). 

 
1.4.4 Skyddsutrustning i fordon för barn med funktionshinder  
Barn med funktionshinder tillhör de individer som är minst skyddade vid en olycka och 
blir också lättast skadade (Falkmer, 2001). Dessa barn färdas ofta i skyddsutrustning i 
bilar som inte har testats ordentligt eller så sitter de i rullstolar och sulkys som är gjorda 
för att klara av gånghastigheter. Kvalitetssäkring har introducerats efter att Vägverkets 
nollvision har omsatts i praktiken genom att ett större ansvar ska tas av systemut-
formarna. De som köper eller själva utför transporter ska ta ansvar för hur dessa 
påverkar miljö och trafiksäkerhet (Nilsson & Eriksson, 2003). På den svenska 
marknaden idag måste alla skyddsutrustningar för barn vara T-godkända eller godkända 
enligt ECE Regulation 44 med tillägg no 3 (ECE R.44/03) för att få säljas. I Sverige 
utförs T-godkännande enligt svenska regler och ECE Regulation 44 med stöd av 
europeiska stadgar (NTF Konsument, 2006). Denna säkerhet gäller inte barn med 
funktionshinder som behöver transporteras i specialstolar, sulkys eller andra 
sitthjälpmedel (Falkmer, 1999). Det finns en brist på kunskap om biomekanik hos barn 
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med funktionshinder, och det har inte utvecklats några testdockor för tester i krascher 
som stämmer för barn med funktionshinder (Anund et al., 2003). 

 
1.4.5 Förarens ansvar med avseende på barn med funktionshinder  
Det är förarens ansvar att se till att passagerarna placeras på ett säkert sätt i fordonet. 
Passagerarna får enligt trafikförordningen (1998:1276) 3:e kapitlet 79 § ”ej /…/ placeras 
på sådant sätt att fara kan uppstå”, vilket innebär att föraren måste se till att rullstolen är 
förankrad vid rullstolsplatsen och även att bilbältet används korrekt. Om inte trafik-
förordningen följs kan föraren dömas till dagsböter och grövre överträdelse kan medföra 
ansvar för vårdslöshet i trafik enligt trafikbrottslagen (1951:648) 1§ första stycket 
(Vägverket, 2006). 

 
1.4.6 Säkerhet och trygghet – olika typer av funktionshinder  
Det är viktigt att alla barn kan färdas i trafiken på ett säkert och tryggt sätt. Barn med 
funktionshinder kan ha särskilda behov när det gäller trafiksäkerhet då de kan vara 
skörare än barn utan funktionshinder (Falkmer, 1999). 

Olycksrisken för barn med funktionshinder har utretts men har inte kunnat fastställas 
(Falkmer 1999; Falkmer, Fulland et al., 2001). Anledningen till detta är att det i 
olycksstatistiken inte anges huruvida den skadade/dödade har ett funktionshinder. 

Tidigare forskning har visat att bältes- och säkerhetsanordningsanvändningen i 
skolskjuts är låg, speciellt för de barn som reser i sina rullstolar eller har andra 
hjälpmedel (Falkmer, 1999). Dessutom förekommer det att man använder skydds-
utrustning på ett felaktigt sätt. 

I tidigare forskning om resesituationen för barn med funktionshinder framkom det att 
föräldrarna till dessa barn i stor grad var oroliga när deras barn färdades med skolskjuts 
(Falkmer 1999; Falkmer, Anund et al., 2001). De var bl.a. oroliga för att chaufförerna 
inte skulle bemöta barnet på det sätt som krävdes för att deras barn skulle känna sig 
trygga. De var också oroliga för att säkerhetsanordningar användes på fel sätt och för att 
barnet skulle ta sig ur anordningarna. 

Att känna till hur barnen fungerar är viktigt oavsett om ett barn har ett funktionshinder 
eller inte, men vad gäller barn med funktionshinder kan det vara extra viktigt att förstå 
det specifika barnets behov (Falkmer and Paulsson, 2003). För de barn som har någon 
form av motoriskt funktionshinder och som reser sittandes i sin rullstol så finns föres-
krifter om hur säkerheten under färden ska tillgodoses med hjälp av fastspännings-
anordningar. För barn med kognitiva och neuropsykiatriska funktionshinder såsom 
ADHD, autismspektrumstörningar och utvecklingstörningar kan det vara svårt för 
barnen att prata med personer de inte känner till (Gillberg, 1997; Duvner, 1998; 
Falkmer, 2001; Falkmer, Anund et al., 2001; Falkmer and Paulsson, 2003). De kan 
också ha svårt att generalisera och förstå vad som kommer att hända. I möten med dessa 
barn är det viktigt att vara medveten om detta så att man finner en miljö som är säker 
utifrån dessa barns förutsättningar. Situationer där rutiner har förändrats exempelvis vad 
gäller byte av chaufför, ändrade restider osv. kan medföra starka känslor och oförmåga 
att hantera de nya situationerna hos dessa barn.  
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1.4.7 Asperger syndrom 
Personer med Asperger syndrom, som är en forma av autismspektrumstörning, har 
svårigheter att se orsak/verkan och att skapa meningsfulla helheter av delinformation. 
Istället fokuserar man på detaljer och fragment (Lögdahl ,1999). Man har också 
svårigheter att planera och komma igång samt en starkt begränsad simultankapacitet. 
Personer med Asperger syndrom är normalbegåvade (Steffenburg, 1999). Språk-
förståelsen är påfallande konkret och de har svårt att uppfatta ironi och bildspråk. 
Personer med Asperger syndrom har förutom svårigheter med social interaktion och 
kommunikation även ofta en annorlunda perception (Gillberg, 1997). 

Att vara extremt ljudkänslig är inte ovanligt (Gerland, 1999). Det innebär att man hör 
alla ljud med samma intensitet och inte klarar av att lyssna selektivt. Ibland väljer man 
då att ”stänga av”. Ljudkänsligheten kan också innebära att man hör när andra 
människor talar även om de befinner sig i ett annat rum. Gerland beskriver också 
ojämnheten i begåvningsprofilen som ett problem eftersom omgivningen tar för givet att 
man klarar av saker baserat på individens starka sidor. 

 
1.4.8 Utvecklingsstörning 
Begreppet förståndshandikapp används synonymt med begreppet utvecklingsstörning. 
Gruppen utvecklingsstörda är en mycket heterogen grupp och det är inta alltid så lätt att 
avgöra vem som är utvecklingsstörd (Grunevald, 1996). Det är ofta först vid skolstarten 
eller åren efter som man får klart för sig att barnet behöver gå i särskola och detta är 
anledningen till att förekomsten (prevalensen) barn med förståndshandikapp stiger upp 
till tioårsåldern. Utvecklingsstörning delas in i tre kategorier; svår, måttlig och lindrig. 
Cirka 24 % räknas till gruppen lindrigt utvecklingsstörda (Grunevald, 1996). Även om 
vissa lindrigt utvecklingsstörda kan läsa, skriva och klara enklare räkneoperationer så 
har de ofta svårt att klara problem där många faktorer samverkar och man har svårt att 
sätta sig in i hypotetiska situationer och abstrakta begrepp. Barn med svårare förstånds-
handikapp går i särskolans träningsklasser medan de med lindrigare utvecklingsstörning 
går i grundsärskolan. 

 
1.5 Trafiksäkerhetsforskning kring skolskjuts 
För att ytterligare förbättra skolskjutsen och göra den säkrare och tryggare krävs 
ytterligare insatser inom detta område. För att se möjligheterna till utveckling inom 
detta område har ett brett perspektiv antagits där man valt att se till olika delar som 
påverkar skolskjutsen. Dessa områden är: trafikanten, fordon, förarstöd, vägutformning 
och omvärld. Utifrån trafikantperspektivet är det bl.a. viktigt att klargöra vilka 
situationer barnen kan förväntas klara av i trafiken och hur medvetna barnen är om 
risker i samband med skolskjuts. Dessa två frågeställningar är också de som i 
föreliggande rapport kommer att bearbetas. 

Vad gäller fordonen så kan det handla om hur man kan utveckla fordonens utmärkning 
för att medtrafikanter ska bli uppmärksamma på att det färdas barn i fordonen. Vad 
gäller förarstöd är frågan hur man på bästa sätt kan ge föraren ett stöd i arbetet så att 
olyckor undviks, det kan t.ex. vara kameraövervakning av ”döda vinklar” runt om 
bussen, backsignaler m.m. Vägutformningen är också en viktig del och där kan det 
handla om att välja rätt hållplatser som tillförsäkrar barnen en säker på- och avstigning. 
Utifrån omvärldsperspektivet nämns krav i upphandlingen av skolskjuts som en central 
punkt, där det är viktigt att också se till att kraven efterlevs. 

28 VTI rapport 548 



 

För att se om nuvarande utmärkning av skolskjuts innebär att medtrafikanterna anpassar 
sitt trafikbeteende gjordes en studie där man undersökte den nuvarande skolskjutsut-
märkningen gentemot andra lösningar (Anund, Kronqvist et al., 2005). I studien 
jämfördes trafikanters beteende i möte med stillastående skolbussar i verklig trafik, 
vilka var utan utmärkning (skolskjutsskylt), med skolskjutsskylt och med skolskjuts-
skylt i kombination med blinkljus. Resultatet visade att förarna som mötte skolbussar på 
70-väg inte sänkte sin hastighet eller ökade sidoavståndet till bussen om bussen enbart 
var utmärkt med den traditionella skylten. Om skylten kompletterats med blinkljus 
sänkte förarna sin hastighet och fixerade blicken under längre tid på skolbussen. På  
50-väg hade skylten tillsammans med blinkljus inte någon stor effekt på hastighet och 
sidavstånd i jämförelse med om endast skolskjutsskylten användes. Dock kunde det 
konstateras en sänkning i hastighet då skolskjutsskylt användes jämfört med om ingen 
utmärkning fanns. Dessa resultat visar på att den skylt som idag föreskrivs enligt 
trafikförordningen inte påverkar trafikanternas beteende på 70-väg. I de fall skylten 
kompletterades med blinkljus kan en viss effekt observeras. De krav som finns idag 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, och den skylt som finns idag bör utvecklas 
avseende form, budskap och synbarhet. 

Med syfte att finna en lösning som kan öka säkerheten för barn som väntar på och kliver 
av sin skolskjuts genomfördes ett test med en hållplats med tillhörande dynamisk skylt 
med blinkande/rinnande ljus (Anund, Falkmer et al., 2003). Det blinkande ljuset 
aktiverades av en sändare som barnen bar och ljusen är bara tända när barnen befinner 
sig i närheten. Resultatet av detta försök visade att förbipasserande sänkte sin hastighet 
och även ökade fordonets avstånd till hållplatsen. Slutsatsen utifrån detta är att det 
enkelt går att konstruera en hållplats som ökar barnens säkerhet. 

Konstruktionen såg ut enligt illustrationerna i Figur 6. 
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Figur 6  Illustrationer av skylt med rinnande ljus vid hållplats samt tillhörande sändare. 

Under våren 2005 presenterade Vägverket ett förslag som innebär att hastigheten ska 
sänkas till 30 kilometer i timmen för bilar som passerar förbi busshållplatser där fordon 
står för att ta på eller släppa av passagerare. Förslaget ska användas på försök i fem 
valda kommuner. En utvärdering skall ske och därefter ska beslut fattas om huruvida 
detta är ett möjligt sätt att öka säkerheten för passagerare, och i synnerhet för barnen.  

För att få ytterligare kunskap om olyckor i samband med skolskjuts så har denna studie 
fokus på trafikanten/barnet och dess upplevelse av skolskjuts. Mer kunskap behövs för 
att utifrån barnets perspektiv erhålla förståelse av orsaken till att skolskjutsolyckor 
inträffar. För att säkerställa att vi i framtiden även har resenärer som väljer att åka 
kollektivt är det viktigt att arbeta för att resenärerna redan i tidiga åldrar både är säkra 
och trygga och känner sig säkra och trygga som kunder i transportsystemet. För att 
uppnå detta är det avgörande att beskriva kundens behov, krav och förväntningar på 
resan. När det gäller elevernas resor med skolskjuts är det således avgörande att utifrån 
barnets perspektiv beskriva barnets egna upplevelser och åsikter om hur en säker och 
trygg skolskjutsresa ska vara. I skolskjutsresa inkluderas som tidigare nämnts hela 
resan, dvs. såväl vägen från hemmet till hållplatsen som väntan vid hållplatsen, 
påstigning, resan i bussen, avstigning vid skolan och vice versa hem.  

Barn med funktionshinder är en kundgrupp där särskilda behov, krav och förväntningar 
föreligger. Tidigare forskning har visat att denna kundgrupp har en särskilt utsatt 
situation i vägtransportsystemet, vad gäller såväl säkerhet som trygghet (Falkmer, 1999; 
Falkmer and Fasth, 1999; Björnehult, 2001; Falkmer, 2001; Falkmer, Anund et al., 
2001; Falkmer, Fulland et al., 2001; Anund, Falkmer et al., 2003; Falkmer and 
Paulsson, 2003). Detta står i kontrast gentemot det transportpolitiska målet om ett 
transportsystem tillgängligt för alla. Att även belysa dessa barns åsikter och upplevelser 
avseende säkerhet och trygghet i samband med skolskjuts är därför ytterst väsentligt. 
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2 Syfte 
Syftet med projektet var att beskriva och förstå kundgruppen barns, med och utan 
funktionshinder, åsikter och upplevelser avseende säkerhet och trygghet i samband med 
skolskjuts med avseende på hela resan. Syftet var också att få en djupare förståelse om 
bakomliggande orsaker till skolskjutsrelaterade olyckor och att utifrån detta kunna ge 
förslag på åtgärder som skulle kunna förebygga, förhindra eller minska uppkomsten av 
skolskjutsrelaterade olyckor. 
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3 Metod 
Begreppen säkerhet och trygghet 
Enligt Nationalencyklopedin (2006) betyder säkerhet ”åtgärder eller egenskaper som 
minskar sannolikheten för att olyckor eller andra oönskade händelser skall inträffa”. 
Säker beskrivs som att det ”inte medför eller innebär fara, som man kan lita på vad 
gäller sanningshalt, funktionsduglighet för att uttrycka att viss framtida händelse e.d. är 
helt förutsägbar”. Begreppet säkerhet beskrivs som den totala säkerheten för trafikanten 
(Peters, Fulland et al., 2000).  

Enligt Nationalencyklopedin (2006) betyder trygghet ”att vara trygg”. Trygg förklaras 
som ”fri från oroande eller hotande inslag, om företeelse som utgör en del av 
människans omgivning, eller som en person som inte behöver känna sig oroad eller 
hotad”. Begreppet trygghet är svårt att beskriva och uppfattas säkerligen olika beroende 
på vilken situation personen befinner sig i. Antonymen otrygghet kan kopplas samman 
med något slags hot som påverkar individens trygghet (Peters, Fulland et al., 2000). 

 
Metodik och delprojekt 
Antalet barn som råkar ut för en skolskjutsolycka är trots allt litet mätt i relativa tal och 
kvantitativ metodik fångar inte problemets bakomliggande orsak. Projektet har bland 
annat av den anledningen inriktat sig mot användande av kvalitativ metodik, vilken ger 
ett rikt underlag och djupare insikt i den problematik som projektet avser att studera. 
För att få ett så brett och rikt underlag som möjligt har projektet innehållit fyra olika 
delar, vilka varit: 

1. Fokusgrupper med barn, föräldrar samt chaufförer och skolpersonal 

2. Intervjuer med barn med neuropsykiatriska funktionshinder och 
utvecklingsstörning 

3. Intervjuer med ett urval av barn som varit involverade i skolskjutsolyckor 2004 

4. Fältobservationer i samband med skolskjuts för barn med stora 
hjälpmedelsbehov. 

Nedan följer en beskrivning av det metodologiska angreppssättet för varje delprojekt. 

 
3.1 Delprojekt 1 – Fokusgrupper med barn, föräldrar samt 

chaufförer och skolpersonal 
3.1.1 Syfte med delstudie 1  
Syftet med delstudie 1 var att få en uppfattning om barnens upplevelser av att åka 
skolskjuts. Avsikten var att därigenom få information om barnens känslor och beteende 
kopplat till skolskjuts och interaktionen däremellan. Förhoppningen var att finna en rad 
faktorer som kan bidra till en förståelse för de olyckor som inträffat. Förhoppningen 
med delstudie 1 var också att den skulle kunna generera information som kunde följas 
upp och utvecklas ytterligare i delstudie 2, 3 och 4.  

 
3.1.2 Val och beskrivning av metod 
Fokusgrupp är en form av gruppintervju där moderator och deltagare samlas med syfte 
att ha en diskussion kring ett givet ämne, dvs. att fokus ligger på ett av forskaren 
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bestämt område (Wibeck, 2000). Fördelen med fokusgrupp som metod är att man 
genom deltagarnas interaktion med varandra kan få en nyanserad bild av det diskuterade 
ämnet. Fokusgrupp lämpar sig också som ett första steg för att få en översiktlig bild av 
det fenomen som valts att studeras, och kan därmed generera viktig kunskap att ta i 
beaktande i framtida/fortsatta studier. Fokusgrupp som metod har därför valts för att 
fånga personers tankar, upplevelser och attityder kring skolskjuts.  

För att på bästa sätt genom fokusgrupp erhålla relevant information utifrån studiens 
syfte är det av vikt att känna till de faktorer som påverkar en fokusgrupp (Wibeck, 
2000). I litteratur om fokusgrupper nämns olika områden vilka påverkar fokusgruppen. 
Detta kan t.ex. vara gruppsammansättning, bl.a. hur väl deltagarna känner varandra 
sedan innan, antal deltagare och gemensamhet kring valt område, bl.a. vad gäller hur 
aktuellt/intressant området är för respektive deltagare osv. Vad gäller antalet deltagare 
rekommenderas en fokusgrupp bestå av tre till sex personer. Vidare kan fokusgrupp 
genomföras mer eller mindre strukturerad. En ostrukturerad fokusgrupp innebär att 
gruppmedlemmarna i stor utsträckning själva får diskutera områden utan så stor 
inblandning från moderatorn. Strukturerad fokusgruppintervju innebär att moderatorn i 
högre grad styr interaktionen mellan deltagarna och de områden som diskuteras genom 
att i större grad ställa frågor. 

Det är av vikt att vara medveten om att den information som framkommer genom 
fokusgrupper inte är ämnad att direkt generaliseras. Istället kan analysen medföra att 
tendenser kan urskiljas vilka möjligtvis kan gälla även för andra personer i en liknande 
kontext (Wibeck, 2000).  

 
3.1.3 Delstudiens genomförande 
I studien utfördes två fokusgrupper med barn, en med barn i åldersgruppen 7–11 år 
(årskurs 1–5) respektive en med barn i åldern 12–15 år (årskurs 6–9). Därefter 
genomfördes fokusgrupper med två olika grupper bestående av vuxna, den ena med 
busschaufförer och skolpersonal och den andra med föräldrar. Inför dessa fokusgrupper 
genomfördes också två pilotfokusgrupper med två olika barngrupper, en med yngre 
barn respektive en med äldre barn. Dessa analyserades inte utan grundlade fortsatt 
arbete vad gäller test och utveckling av intervjuguide. 

 
Pilotfokusgrupp 
Med syfte att testa intervjuguiden genomfördes de två pilotfokusgrupperna med barn 
som färdades med ordinarie linjetrafik (buss) till skolan. Inför genomförandet av dessa 
fokusgrupper togs kontakt med rektor vid aktuell skola. Rektorn förmedlade informa-
tion till lärare och barn fick anmäla sitt intresse. Innan fokusgruppernas genomförande 
fick de intresserade barnen och deras föräldrar ett informationsbrev och en svarstalong 
där de fick ge sitt samtycke till att fokusgrupperna spelades in på video och band. 
Fokusgrupperna genomfördes av en moderator och observatör/er. I fokusgruppen med 
de yngre barnen deltog en observatör och i den äldre barngruppen deltog två 
observatörer. Under fokusgruppen bjöds barnen på fika. Efter dessa fokusgrupper 
omarbetades intervjuguiden delvis. Informationen från barnen analyserades inte och 
presenteras således inte i denna studie. 

Pilotfokusgruppen med de yngre barnen bestod av elever i årskurs 3 (1 pojke) och 
4 (2 flickor). Pilotfokusgruppen med de äldre barnen bestod av elever i årskurs  
7 (1 flicka) och 8 (1 flicka och 3 pojkar).  
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Urval och beskrivning av deltagare  

Fokusgrupper med barn, föräldrar samt busschaufförer och skolpersonal  

Val av kontext 
Syftet med de i studien valda fokusgrupperna var att genom dessa belysa skolskjuts ur 
barnens perspektiv. Önskan var att erhålla information från barnen själva, men också 
från andra människor som står barnen nära och som därav kan ha en uppfattning om 
barnens tankar kring området. Med detta som utgångspunkt valdes även att samtala med 
föräldrar, skolpersonal och busschaufförer. Då en gemensam utgångspunkt kan 
underlätta diskussion i fokusgrupper valdes deltagare med en gemensam bas vad gäller 
kontext. Innebörden av detta var att barn, föräldrar, busschaufförer och skolpersonal 
skulle ha situationen gemensam, dvs. de skulle komma från samma område. Genom 
detta angreppssätt kan även framgå huruvida de vuxna är medvetna om vad barnen 
upplever, i och med att man då diskuterar kring samma fenomen, något som också kan 
vara intressant att känna till. Diskrepanser kan då avslöja kunskapsbrister hos vuxna och 
beslutsfattare. Utifrån detta eftersträvades en diskussion med barn i de olika åldrarna 
vilka hade det gemensamt att de antingen nu går eller har gått i en viss skola. Vad gäller 
deltagande föräldrar var målet att finna föräldrar till de barn som deltagit i fokusgrupp. 
Likaså var strävan att skolpersonal skulle komma från det aktuella skolområdet och att 
busschaufförerna arbetade i det aktuella området. Då 2/3 av skolskjuts utförs genom 
upphandlad skolskjuts valdes att studera skolskjuts utifrån just upphandlad skolskjuts.  

Ett skolområde valdes ut där VTI inte aktivt varit involverad i skolskjutsverksamhet. 
Det visade sig att barn från detta valda område kunde gå i två olika låg- och mellan-
stadieskolor och att barnen därefter under högstadieåren delades upp på två 
högstadieskolor, en för årskurs sju och en för årskurs åtta och nio. Sammanlagt ingick 
tre skolor i studien: en av de två låg- och mellanstadieskolorna (benämns skola a) samt 
två högstadieskolor varav en med elever från årskurs sju (benämn skola b) och den 
andra med elever i årskurs åtta och nio (benämns skola c) 

Skolskjutsen skedde för de flesta barnen med bussar (bussar med en vikt över 5 ton), 
s.k. M3 bussar (DIRECTIVE70/156/EEC 1970). 

 
Val av barn 
Kriterierna inför att välja och tillfråga barn/skolelever var att finna elever som för 
tillfället färdades med skolskjuts men som också gjort det i tidigare årskurser samt att få 
en jämn fördelning mellan könen. 

För att komma i kontakt med barnen som deltog i fokusgrupperna kontaktades 
rektorerna på de aktuella skolorna. Information gavs om projektet till berörda skolor och 
utifrån ovan nämnda kriterier valde lärarna därefter ut elever som tillfrågades om att 
delta i en fokusgrupp om skolskjuts. Ett informationsbrev och en förfrågan om 
samtycke skickades hem till de elever som visat intresse för att delta. I samband med 
detta tillfrågades föräldrarna/vårdnadshavarna till barnen om deltagande i en fokusgrupp 
för föräldrar. Fokusgrupperna med barn genomfördes efter det att samtycke erhållits 
från såväl barn som föräldrar.  

Fokusgruppen med de yngre barnen 7–11 år bestod av åtta barn från samma skola, 
varav ett barn per årskurs från årskurs ett till tre, två barn från årskurs fyra och tre barn 
från årskurs fem. Fördelningen var fyra flickor och fyra pojkar. En del av eleverna åkte 
periodvis bil till och/eller från skolan med föräldrarna.  
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Fokusgruppen med de äldre barnen bestod av nio barn som kom från tre olika skolor.  

Det var tre elever från årskurs sex, och två elever vardera från de resterande årskurserna. 
Fördelningen var fem flickor och fyra pojkar. 

 
Val av föräldrar 
Som tidigare nämnts var önskan att få träffa föräldrar till de skolelever som deltagit i 
fokusgrupp, varvid varje elev som deltog i fokusgrupp även fick med en förfrågan hem 
till sina föräldrar/vårdnadshavare om att delta i en fokusgrupp (bilaga 1f). Genom detta 
förfarande erhölls inte tillräckligt med föräldrar varvid kontakt utifrån klasslista och 
föräldramöte togs med ytterligare ett antal föräldrar. I arbetet med att finna föräldrar 
utöver de som tillfrågades i samband med sina barns medverkan eftersträvades att finna 
föräldrar till barn i olika åldrar. Alla föräldrar fick information om studiens syfte. Till de 
intresserade föräldrarna skickades därefter en inbjudan.  

Fokusgruppen med föräldrar bestod av sju föräldrar varav tre var föräldrar till barn som 
deltagit i fokusgrupper. Alla föräldrar hade barn som åkte skolskjuts. Av de sju 
föräldrarna var fyra kvinnor/mammor och tre män/pappor. 

 
Val av skolpersonal och busschaufförer 
Vad gäller skolpersonal var avsikten att hitta personal som dagligen träffar barnen men 
som även har ett intresse eller en arbetsuppgift som rör skolskjutsen. För att hitta 
lämplig skolpersonal tillfrågades rektorerna på de tre aktuella skolorna. På en skola 
tillfrågade rektor personal om att delta och på de andra skolorna gav rektorerna förslag 
på personal som kunde kontaktas. Kontakt med aktuella busschaufförer togs efter att ha 
fått information från skolorna om vilket bussbolag som stod för skolskjutsen i detta 
område. I samband med förfrågan om att delta fick skolpersonal och busschaufförer 
även information om studien och dess syfte samt en inbjudan till fokusgruppen. 

Fokusgruppen med skolpersonal och chaufförer bestod av tre busschaufförer vilka var 
de som körde skolskjuts dagligen i området. Alla var män och hade kört skolskjuts i 
området i flera år. Från låg- och mellanstadieskolan kom tre lärare som arbetade som 
lärare i ettan respektive femman, samt en speciallärare. I lärarrollen ingick bl.a. att vara 
skolskjutsvakt, vilket innebar att finnas på plats när barnen skulle åka skolskjuts. Från 
den högstadieskola där områdets elever gick i sjuan kom en skolskjutsvärd, vars 
arbetsuppgifter bl.a. innefattade att samordna skolskjutsen. Från resterande skola där 
eleverna gick i åttan och nian kunde ingen av de tillfrågade närvara vid en fokusgrupp. 
Med tanke på eventuella återbud tillfrågades 8–10 personer inför varje fokusgrupp. 
Sammanlagt deltog sex personer i fokusgruppen. 

 

Sammanfattningsvis genomfördes fyra fokusgrupper:  

1. Fokusgrupp med 7–11 åringar, 4 ♀ och 4 ♂ i årskurs (åk) 1 (1 barn), åk 2  
(1 barn), åk 3 (1 barn), åk 4 (2 barn) och åk 5 (3 barn). Alla barn från samma 
skola 

2. Fokusgrupp med 12–15 åringar, 5 ♀ och 4 ♂, åk 6 (3 barn), åk 7 (2 barn), åk 8 
(2 barn) och åk 9 (2 barn). Barn från tre olika skolor 

3. Fokusgrupp med föräldrar, 4 ♀ och 3 ♂, tre av dem föräldrar till barn som 
deltagit i fokusgrupp 1 eller 2. 
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4. Fokusgrupp med skolpersonal och chaufförer, 3 ♀ och 3 ♂, kvinnorna var 
lärare i åk 1 och 5, samt speciallärare, männen var alla tre förare och hade kört 
skolskjuts i området i flera år.  

 
Intervjuguide 
För att fånga barnens resonemang var önskan att finna en form av fokusgrupp som inte 
var alltför styrd och strukturerad. Samtidigt var avsikten att täcka in barnens tankar 
kring vissa valda områden. Detta innebar att intervjuguiden kom att innehålla en mängd 
olika delar vilka var kopplade till skolskjuts. Sammantaget bedömdes de genomförda 
fokusgrupperna vara relativt strukturerade. 

Intervjuguiden utvecklades med stöd av information och kunskap från tidigare studier 
inom området och utifrån erfarenhet från pilotfokusgrupperna. Intervjuguiden utveck-
lades till viss del mellan fokusgrupperna men behöll i huvudsak samma struktur genom 
alla fokusgrupper. Intervjuguiden var i stort sett även densamma för fokusgrupperna 
med barn och med vuxna, med den skillnaden att fokus för de vuxna låg på vad de 
trodde att barnen upplevde och tänkte om de givna områdena och inte vad de själva, så 
som föräldrar, tyckte. 

Målet med intervjuguiden var att den skulle vara ett stöd i arbetet att få information om 
hur barnens känslor påverkar deras beteende i skolskjuts, hur barnen resonerar kring 
olika känslor och begrepp som säkerhet och trygghet och hur de upplever sin skolskjuts-
resa. Intressant var också att fånga barnens tankar kring ansvar, kunskap och olyckor. 
För att täcka in dessa områden innehöll intervjuguiden en rad olika delområden. I bilaga 
1 finns en mer detaljerad beskrivning av intervjuguidens upplägg och syften. 

 
Genomförande av fokusgrupper 
Gemensamt för alla fokusgrupper var att de spelades in med videokamera och med 
digital röstinspelare. Syftet med detta var att det skulle tjäna som ett stöd i den 
kommande analysen av materialet. I barngrupperna fanns en moderator (intervjuare) 
och två observatörer. Observatörerna hade som uppgift att ordna med det praktiska samt 
att kontrollera så att frågeguidens områden hade täckts av den diskussion som genom-
förts. I fokusgrupperna med barn fanns en moderator (intervjuare) och två observatörer 
och i fokusgrupperna med de vuxna fanns en moderator (intervjuare) och en observatör. 

Alla fokusgrupper inleddes med en presentation av deltagare, moderator och 
observatör(er). Deltagarna fick också chans att ställa frågor. Vidare gavs information 
om hur fokusgruppen skulle gå tillväga och där det betonades att moderatorn och 
observatören var nyfikna på de tankar som deltagarna hade. För att deltagarna skulle 
interagera betonades också inledningsvis att meningen var att deltagarna skulle prata 
och diskutera med varandra. 

Under fokusgrupperna med barnen bjöds det på fika antingen inledningsvis eller i 
samband med en paus under genomförandet. I fokusgrupperna med vuxna inleddes 
fokusgrupperna med något att äta och dricka. 

Fokusgrupp med de yngre barnen ägde rum i en skollokal på den aktuella skolan. Efter 
genomförande av den första fokusgruppen med de yngre barnen bestämdes att denna 
fokusgrupp skulle följas upp med ytterligare ett tillfälle då ämnet som diskuterades inte 
var uttömt.  
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Fokusgruppen med de äldre barnen förlades till den skola där de yngsta barnen gick i 
skolan, vilket innebar att en del av de äldre barnen (årskurs 7–9) hade gått på denna 
skola när de gick i låg- och mellanstadiet. Detta innebar att miljön var känd för de flesta 
av eleverna. 

Fokusgruppen med föräldrarna samt med skolpersonal/förare ägde rum vid två separata 
tillfällen under kvällstid.  

Som tack för sitt deltagande erhöll de deltagande biobiljetter. De som hade visat intresse 
för att ta del av materialet kontaktades efter studiens slutförande. 

Moderatorn/Intervjuaren försökte i alla fokusgrupper ha en mer undanskymd roll och 
inte vara så aktiv i diskussionen för att inte styra deltagarna utan ge så stort utrymme 
som möjligt till dem. Interaktionen mellan deltagarna i fokusgrupperna med de vuxna 
fungerade i större grad som en fokusgrupp än de med barn. Uppfattningen är den att 
barnen såg intervjuaren som ledare och därav svarade gemensamt på dennes frågor i 
större grad än att de diskuterade med varandra. Att få deltagarna att samtala med 
varandra och inte enbart med moderatorn är något som moderatorn måste eftersträva. 
Hur interaktionen i en fokusgrupp fungerar kan påverkas av moderatorns skicklighet 
och erfarenhet, antal barn i gruppen och dess förväntningar (Wibeck, 2000). Då de 
yngre barnen var mycket intresserade av att ge information framkom mycket 
information även om de inte samspelade med varandra i den grad som önskades. I 
fokusgrupperna med de vuxna fungerade alltså interaktionen i större grad deltagarna 
emellan och moderatorn hade här en mera undanskymd roll. 

 
Beskrivning av analys och resultatpresentation 
Analysen av fokusgrupperna utgjordes av att materialet lyssnades igenom och 
huvuddelen av informationen kategoriserades utifrån intervjuguidens struktur. Därefter 
sammanfattades informationen och för att belysa och levandegöra olika områden valdes 
citat ut. Den information som presenteras är inte på något sätt direkt generaliserbar utan 
är enbart en beskrivning av skolskjuts som bara representerar de personer som ingick i 
de aktuella fokusgrupperna.  

 
3.2 Delprojekt 2 – Intervjuer med barn med neuropsykiatriska 

funktionshinder och utvecklingsstörning 
Hur skolskjutsen bedrivs kan skilja sig åt mellan barn med och utan funktionshinder och 
för att få en så nyanserad bild som möjligt av skolskjuts är det relevant att även vända 
sig till barn med funktionshinder. Fokus i detta delprojekt låg på barn med kognitiva 
svårigheter. 

 
3.2.1 Syfte med delstudie 2 
Syftet med delstudie 2 var att fånga upplevelser i samband med skolskjuts hos barn med 
neuropsykiatriska funktionshinder och utvecklingsstörning. 

 
3.2.2 Val och beskrivning av metod 
Människors egna upplevelser, tolkningar och konstruktioner av den sociala verkligheten 
står i fokus för interaktionistiska studier. De syftar till att beskriva och producera 
förståelse för ett ”inifrånperspektiv” på olika delar av mänsklig tillvaro och sociala 
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sammanhang (Svensson, 1992). Då den här undersökningens syfte är att lyfta fram ett 
barnperspektiv gällande skolskjuts, trygghet, säkerhet och hur man ser på att skolskjuts-
olyckor kan ske så valdes kvalitativa intervjuer av samtalsliknande karaktär. Genom 
intervjuer är syftet att försöka fånga upplevelser och tolkningssammanhang utifrån 
barnets eget perspektiv, ett förståelseperspektiv där dialog mellan subjekt – människor – 
spelar stor roll.  

I vissa sammanhang används ordet dialog för att betona att det rör sig om en tvåvägs-
process (Eriksson och Wiedersheim, Paul, 1999). Dialogen kan förutom med fysiska 
personer ske med böcker, bilder, anteckningar, observationer osv. för att öka 
förståelsen. 

 
3.2.3 Delstudiens genomförande 
Urval och beskrivning av deltagare 
Totalt genomfördes 14 intervjuer med barn med neuropsykiatriska funktionshinder och 
utvecklingsstörning. Urvalskriterier för delprojekt 2 var barn med kognitiva svårigheter 
som ansågs kunna åka tillsammans med andra barn i vissa fall samt barn med utveck-
lingsstörning inom grundsärskolan med förmåga att förmedla information genom 
samtal. Samtliga elever skulle normalt åka med taxi eller buss till och från skolan. 
Strävan var att intervjua barn i olika åldrar men med tyngdpunkt på de lite äldre barnen 
från ca 12 år och uppåt, då vi vet att hälften av de barn som drabbas av skolskjuts-
olyckor är äldre än så. Jämn könsfördelning var ytterligare ett önskemål. För att nå 
målgruppen och komma i kontakt med personer som kunde och ville medverka i 
undersökningen kontaktades handikapporganisationer, barnhabiliteringen, kommunen 
och särskolan. Genom kommunen ordnades kontakt med en klass i grundskolan i vilken 
barn med Asperger syndrom gick. Via rektor på särskolan kunde hjälp fås med att få 
fram lämpliga klasser för urvalet. Klasslärarna kontaktades och fick genom telefon-
samtal och besök på skolan information om projektet. Samtliga lärare var positiva till att 
fråga eleverna om de ville medverka och ge en första information till eleverna. Lärarna 
frågade de aktuella eleverna om de ville medverka och om de svarade ja fick eleven 
med sig informationsmaterial hem. Föräldrarna fick skriva under ett medgivande till att 
eleverna deltog i intervjuerna och att dessa spelades in med hjälp av digital video-
kamera. I Tabell 2 presenteras översiktligt en bild av de barn som intervjuades i 
delstudie 2. 
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Tabell 2  Generell beskrivning av barn med funktionshinder som deltog i delstudie 2. 
Barn Kön Ålder Klass Färdsätt 

A Pojke 14 år Grundsärskolans högstadium Länsbuss och stadsbuss 

B Pojke 14 år Grundsärskolans högstadium Länsbuss och stadsbuss 

C Pojke  13 år Grundsärskolans högstadium Länsbuss och stadsbuss 

D Flicka 16 år Grundsärskolans högstadium Taxi och stadsbuss 

E Flicka 15 år Grundsärskolans högstadium Stadsbuss 

F Pojke 8 år Grundsärskolans låg- och mellanstadium Taxi 

G Pojke 11 år Grundsärskolans låg- och mellanstadium Taxi 

H Pojke 13 år Grundsärskolans låg och mellanstadium Taxi 

I Pojke 12 år Grundsärskolans låg- och mellanstadium Taxi 

J Pojke 15 år Högstadiet, klass för barn med Asperger Taxi 

K Pojke 13 år Högstadiet, klass för barn med Asperger Taxi 

L Pojke 13 år Högstadiet, klass för barn med Asperger Stadsbuss 

M Pojke 14 år Högstadiet, klass för barn med Asperger Taxi 

N Flicka 13 år Högstadiet, klass för barn med Asperger Taxi 

 

Totalt intervjuades 14 barn varav 11 pojkar och tre flickor. Fyra av barnen gick på 
grundsärskolans låg- och mellanstadium och 10 barn gick på högstadiet. Av dessa gick 
fem elever i grundsärskolans högstadium och resterande fem gick i högstadiet i en klass 
för barn med Asperger syndrom (av barnen och hädanefter i rapporten kallad ”asperger-
klassen”). Barnen tog sig till och från skolan med olika transportmedel. De olika 
färdsätten var länsbuss, stadsbuss och taxi. Skolfärden skedde alltså i vissa fall i en bil 
(taxi) även kallad ett M1 fordon samt med buss, vilket om det är en stor buss kallas för 
M3 fordon (DIRECTIVE70/156/EEC 1970). För barnen som gick i grundsärskolans 
högstadium bestod resan till och från skolan huvudsakligen av buss (M3), enbart i ett 
fall åkte en elev taxi (M1). För barnen i grundsärskolans låg- och mellanstadium samt 
för högstadieeleverna i aspergerklassen skedde skolresan huvudsakligen med taxi och 
enbart i ett fall med stadsbuss. 

Beskrivningen ovan över de barn som intervjuades finns som en hjälp för att läsaren ska 
kunna följa barnens tankar och synpunkter i citaten. Där ges möjlighet för läsaren att 
koppla till vilken skolform och vilket stadium barnen går i samt om det är en pojke eller 
flicka som citeras. 

 
Intervjuguide 
Intervjuguiden som användes bygger på den guide som användes vid fokusgrupp-
intervjuerna och de erfarenheter som gjordes vid deras genomförande (se bilaga 1). 
Intervjuguiden för barnen med funktionshinder var dock något förenklad vilket innebar 
att frågorna var förkortade och att de i högre grad anpassades till det barn som 
intervjuades. 
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Genomförande av intervjuer 
Samtliga intervjuer genomfördes i skolans lokaler, i lediga klassrum, grupprum eller 
konferensrum. Alla intervjuer spelades in på video utom två, med anledning av att dessa 
barn inte ville vara med på film men som däremot tyckte att det var okej med ljudupp-
tagning. En elev ville inte delta, en elev som ville delta fick inte medgivande av förälder 
och en förälder kontaktade intervjuaren för ytterligare information innan intervjun. 
Intervjuerna tog mellan 30 minuter och en timme och den totala inspelningstiden var ca 
tolv timmar. Barnen ombads även att rita en teckning av det som samtalat berört, om de 
ville. De flesta barn ritade, men tre avstod. 

 
Beskrivning av analys och resultatpresentation 
Liksom i delstudie 1 så utgjordes analysen av att materialet lyssnades igenom och 
huvuddelen av materialet kategoriserades sedan utifrån intervjuguidens struktur. För att 
förstärka barnens tankar valdes citat ut. 

 
3.3 Delprojekt 3 – Intervjuer med barn som varit involverade i 

skolskjutsolyckor 
3.3.1 Syfte med delstudie 3 
Syftet med delprojekt 3 var att utifrån barnets perspektiv skapa förståelse för varför 
skolskjutsolyckor sker. I delprojekt 3 var utgångspunkten just barn som varit 
involverade i skolskjutsrelaterade olyckor. Genom intervjuer med dessa barn kan 
kunskap rörande barnets egen uppfattning av olyckan samlas in, och utifrån barnens 
egna berättelser och egna funderingar kring olyckan kan svar fås på frågor som t.ex. 
Vad var det som hände? Varför hände det? Hur ser barnet på skolskjuts, säkerhet och 
trygghet efter olyckan, jämfört med tidigare? 

 
3.3.2 Val och beskrivning av metod 
Delprojekt 3 har, liksom för de övriga delprojekten, inriktat sig mot användande av 
kvalitativ intervjumetodik, vilken ger ett rikt underlag och djupare insikt i den 
problematik projektet avser att studera. Intervju som metod kan användas då man vill 
”få fram människors förståelse av fenomenet” (Widerberg, 2002), och genom enskilda 
intervjuer med berörda barn ges unik möjlighet att komma åt kunskap om barnets egna 
upplevelser och uppfattningar av den olycka det har varit med om samt även om 
skolskjuts överlag. 

Med anledning av resultat från tidigare studier (Anund, Larsson et al., 2003) läggs i 
delprojekt 3 fokus på de situationer då barnen är oskyddade trafikanter, dvs. vid 
hållplatsen och på vägen till och från hållplatsen. 

Delprojekt 3 har prövats och godkänts av Regionala etikprövningsnämnden i Linköping 
(Diarie nr: 131/05, 2005). 

 
3.3.3 Delstudiens genomförande 
Sammantaget har sex intervjuer genomförts avseende fem skolskjutolyckor. Av de 
intervjuade var tre pojkar och tre flickor.  
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Urval och beskrivning av deltagare 
STRADA 
Urvalet för detta delprojekt är hämtat ur olycksdatabasen STRADA (Swedish Traffic 
Accident Data Acquisition), vilket är ett nationellt informationssystem – en olycks-
databas – med uppgifter både från polis och sjukvård över skador och olyckor i 
vägtransportsystemet. Polisen är skyldig att rapportera till STRADA, medan detta görs 
på frivillig basis av sjukvården på vissa akutsjukhus (Nilsson, 2003).  

Det urval som använts i delprojekt 3 är endast hämtat från uppgifter i STRADA som 
berör polisrapporterade olyckor.  

 
Urvalskriterier 
Följande urvalskriterier togs i beaktande initialt: 

1. Tidsram. Olyckorna gäller för ett år, från 2004-01-01 till 2004-12-31. Alla 
vardagar, måndag till fredag, är medräknade, förutom lovdagar. Olyckorna ska 
ha skett under skoltid, dvs. från klockan 6.00 till och med klockan 16.59 

2. Olyckstyper. Bedömningen av olyckans omfattning har skett på basis av de 
uppgifter som finns tillgängliga i STRADA. Utifrån materialet har både svåra 
och lindriga skador valts ut. Fokus låg på olyckor som skett utanför buss, då det 
i tidigare studier visat sig vara dessa typer av olyckor som är mest vanliga   

3. Med anledning av att det finns en tänkbar risk att intervjun väcker svåra minnen 
hos barnet har vid urvalet hänsyn även tagits till olyckans omfattning samt hur 
långt tillbaka i tiden som olyckan inträffade 

4. Ålder. Med anledning av att tidigare studier påvisat att skolskjutsrelaterade 
olyckor ofta drabbar barn mellan 12 och 16 år var det intervjupersoner ur denna 
åldersgrupp som kom att rekryteras  

5. Kön. Inget speciellt fokus på kön 

6. Geografisk spridning. Uppgifter om olyckstyper och ålder har samlats utifrån 
geografisk spridning. På så sätt kan man ur materialet urskilja om t.ex. 
landsbygd resp. stad har någon betydelse för skolskjutsrelaterade olyckor. I 
tidigare studier har det t.ex. framkommit att skolskjutsolyckor är mer frekventa 
på landsbygd än i stad. 

Eftersom barnets perspektiv var i fokus har inte olyckor tagits med där barn omkommit 
eller fått skador som medfört kognitiva funktionsnedsättningar, eller där barnet fort-
farande erhåller sjukvårdsbehandling som hindrar eller försvåras av en intervju. Även 
olyckor som skett i samband med att barnet varit ombord på bussen, eller i annat fordon, 
har exkluderats. 

 
Urval av deltagare 
Ur STRADA selekterades alla personskadeolyckor som inträffat 2004 med barn 6–16 år, 
skoldagar klockan 6.00–16.59 i vilka buss, taxi eller gående varit inblandade. 
Sammanlagt 339 barn fanns bland de barn som drabbats, se Tabell 3. Det var 171 pojkar 
och 168 flickor. 
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Tabell 3  Antal barn 6-16 år som drabbats av personskada skoldagar kl. 6–16.59 och 
där buss, taxi eller gående varit inblandade. 
Olyckans svårhetsgrad Antal barn 

Dödad 9 

Svårt skadad 77 

Lindrigt skadad 253 

Totalt 339 

 

Fälten för fritext i STRADA studerades och bland de 339 barnen var det 74 barn som 
sannolikt drabbats då de sprungit över vägen, till eller från – framför, mellan eller 
bakom bussar i samband med skolskjutsning. Några av dem är sådana som drabbats då 
de fastnat under bussar. Det ska betonas att det är mycket svårt att på basis av fritext-
sökningen avgöra om det är en skolskjutsolycka eller inte.   

På basis av geografisk placering tillskrevs målsmän till 22 av dessa barn där skadan 
klassats som lindrig eller svår. Av dessa var det 11 som direkt sade nej till att medverka, 
6 samtyckte och 5 har vi – trots flera samtal – inte lyckats nå för besked. Att man 
avböjde kunde bero på antingen att en målsman sade nej, att barnet sade nej eller att 
båda sade nej. I några fall motiverade man med att barnen fortfarande var skadade. 

Sammanlagt har sex intervjuer genomförts avseende fem olyckor. Orsaken till att just 
dessa fem olyckor studerats grundar sig således på de accepteranden som erhölls. 

Utifrån olycksstatistik för åren 1994–2001 har, som ovan redan presenterats, nio olika 
typer av skolskjutsolyckor där barn varit inblandade identifierats (Anund, Larsson et al., 
2003). I delprojekt 3 har två av dessa studerats närmare: Barn som går/springer ut 
framför buss respektive Barn som har bråttom till bussen. Orsaken till att just dessa 
olyckstyper studerats grundar sig på de faktiska samtycken som inkommit. 

 
Intervjuguide 
Intervjuguiden för delprojekt 3 var indelad i två huvuddelar (se bilaga 2). I den första 
delen får barnet besrkiva sin skolskjutsresa så som den ser ut överlag, för att få en 
övergripande bild dels av barnets resväg, dels av hur barnet tänker kring skolskjuts. 
Frågorna i denna del är upplagda utifrån de olika momenten i skolskjutsresan, från det 
att barnet lämnar hemmet till det att han/hon är framme vid skolan, dvs. hela-resan-
perspektivet. Varje ”huvudfråga” avslutas med en fråga om vad barnet tycker/känner 
om det aktuella momentet, att t.ex. vänta på bussen. Här är tanken att känslor kan få 
komma in: är du rädd, är det roligt, känns det tryggt osv. (jfr de frågor om känslor som 
ställs i frågeformulären för barnfokusgrupper samt intervjuer med barn med 
funktionshinder – bilaga 1).  

Den andra delen av intervjuguiden bestod av frågor rörande den olycka som barnet varit 
inblandat i. Frågorna kring olyckan är ställda för att kunna ringa in själva olycksför-
loppet och de möjliga faktorer som kan ha påverkat olyckan (t.ex. om barnet hade 
mycket bråttom den dagen för att hinna till en fritidsaktivitet och sprang ut framför 
bussen eller liknande) samt hur barnet tänker och funderar kring det som han/hon har 
varit med om. Frågorna i denna del av intervjun tar dels upp frågor om vad som hände 
precis innan olyckan skedde, dels om själva olyckstillfället. Därutöver ställs frågor om 
tiden efter olyckan. Avslutningsvis ställs även frågor om vad barnet tycker att man ska 
göra för att förhindra att skolskjutsolyckor sker.  
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I den andra delen av intervjun möjliggörs en återkoppling till frågorna och svaren i den 
inledande delen av intervjun, vilken berör skolskjutsresan överlag. I den del av intervjun 
där barnet berättar om olyckan är det t.ex. mycket möjligt att barnet lägger fokus på just 
själva olyckan och inte på aspekter som t.ex. har att göra med hur skolskjutsresan 
egentligen brukar te sig och vilka eventuella speciella omständigheter som präglade den 
aktuella olycksdagen. Dessa aspekter kan täckas in med hjälp av just skolskjutsfrågorna 
i den första intervjudelen och är till hjälp i analysarbetet för att kunna förstå varför 
olyckan skedde. 

 
Genomförande av intervjuer 
Intervjuerna har föregåtts av att skriftlig information om projektet har skickats till 
målsmän och barn, undertecknat av två kontaktpersoner. I denna information medföljde 
också en talong där målsmän och barn kunde svara om de gav samtycke eller ej till 
intervju. Frankerat svarskuvert medföljde. Inom ca en vecka efter utskick av brev 
kontaktades målsmännen – både de som svarat ja till samtycke och de som inte svarat 
överhuvudtaget. Ytterligare information gavs då samt överenskommelse om tid och 
plats i de fall det var aktuellt med intervju. 

Intervjuerna har utförts av de två personer som står som kontaktpersoner i breven till 
målsmän och barn. Varje intervju, som tagit cirka 1 timme i anspråk, har spelats in på 
band vilket har accepterats av samtliga barn och målsmän.  

Intervjuerna har skett på valfri plats enligt önskemål från målsmän och barn. Endast ett 
av barnen valde att intervjuas på annan plats än hemmet, i detta fall i avskild lokal i 
ortens bibliotek. Skälet till detta var rent praktiskt. Målsmän har vid önskan fått delta 
vid intervjun. Av de sex genomförda intervjuerna valde en målsman att närvara.  

Vid intervjuerna har intevjuguiden använts (se bilaga 2) som ett stöd för intervjuaren 
och har anpassats till barnets specifika situation och ålder samt till de fakta som fanns 
kring den specifika olyckan. Intervjuerna har fokuserat kring begreppen säkerhet och 
trygghet i samband med skolskjuts och kring frågor rörande själva olyckan.  

Intervjuerna utfördes under perioden december–mars 2005–2006. Efter varje avslutad 
intervju har barnet och barnets familjemedlemmar erhållit varsin biobiljett. 

Intervjupersonerna kommer att erbjudas ta del av resultaten. 

 
Beskrivning av analys samt resultatpresentation 
Efter transkribering av intervjumaterialet har svaren, i de fall då detta har behövts, 
strukturerats utifrån frågeformulärets utformning. Syftet var att underlätta analysarbetet 
eftersom intervjuerna i praktiken inte alltid strikt följt frågeformulärets upplägg.  

Den del av intervjun som berörde skolskjuts överlag, med alla dess olika moment, har 
strukturerats och behandlats på samma sätt som i de två första delprojekten, med 
undantag av att det i delprojekt 3 var varje enskilt barn som får sin resa presenterad (jfr 
nedan, om upplägg av resultat). När det gäller analys av själva olyckan har dels fakta ur 
polisrapporterna tagits i beaktande, dels barnens egna berättelser. Det empiriska 
materialet har även relaterats till tidigare studier. De olika olyckorna har jämförts och 
likheter respektive olikheter har på så vis framkommit. Utifrån detta har sedan 
materialet analyserats med utgångspunkt i de tidigare redovisade frågorna: Vad var det 
som hände? Varför hände det?  
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Här ska återigen poängteras att syftet inte varit att ge en generaliserande bild av varför 
olyckor sker, utan istället handlar det om en strävan att på ett djupare sätt, genom 
barnens egna tankar och berättelser, försöka förstå och ge exempel på eventuella orsaker 
till varför just dessa typer av olyckor sker. Resultatet kan sedan komplettera och berika 
tidigare samt framtida studier rörande barns inblandning i skolskjutsolyckor.   

Barnens namn, liksom andra förekommande namn i berättelserna, är fingerade. 

 
3.4 Delprojekt 4 – Fältobservationer i samband med skolskjuts 

för barn med stora hjälpmedelsbehov. 
Barn med omfattande rörelsehinder och stora hjälpmedelsbehov åker skolskjuts 
företrädesvis med taxi (M1) och specialfordon (M2, vilket innebär buss med en 
tjänstevikt om <5 ton) (DIRECTIVE70/156/EEC 1970). Deras upplevelser av säkerhet 
och trygghet i skolskjuts är naturligtvis också av intresse men en avgörande skillnad är 
att för deras del behöver intervjuer om deras trygghets- och säkerhetssituation 
kompletteras med fältobservationer.  

 
3.4.1 Syfte med delstudie 4 
Syftet med delstudien var att beskriva upplevd säkerhet och trygghet hos barn med stora 
hjälpmedelsbehov i skolskjuts med hjälp av intervjuer samt observationer.  

 
3.4.2 Val och beskrivning av metod 
Två kvalitativa metoder har använts, semistrukturerad intervju och öppen observation 
för att få svar på syftet. I intervjun gavs, i enlighet med vad Svensson och Starrin (1996) 
anser om kvalitativa intervjuer, möjlighet att förstå egenskaper, se likheter, skillnader 
och hur dessa var fördelade inom ämnet. Genom öppna observationer kom individens 
vardag närmare (Holme och Solvang, 1997). Genom att åka skolskjuts och genomföra 
intervjuer gavs en objektiv bild av händelsen och barnets subjektiva upplevelse av 
utförandet, vilket kunde uppbringa en större förståelse. Svensson och Starrin (1996) 
menar att då två metoder används ges större trovärdighet till resultatet. 

 
3.4.3 Delstudiens genomförande 
Urval och beskrivning av deltagare  
Urvalet i studien var barn i åldern 9–19 år med stora hjälpmedelsbehov, som själva eller 
med stöd av assistent kunde beskriva upplevelsen av att åka skolskjuts. Beskrivning av 
barnens olika funktionshinder ansågs vara av mindre betydelse då fokus var barnens 
behov av stora hjälpmedel. Barnen skulle ha några års erfarenhet av att åka skolskjuts 
för att i en intervju kunna delge sina upplevelser. Urvalet 9 år till 19 år gjordes för att få 
en bred population att arbeta mot. Definition av stora hjälpmedelsbehov var förflyttning 
sittandes i rullstol och/eller användning av flera större hjälpmedel, som till exempel 
rollator, ståskal (ett slags individuellt utformat posturalt stöd) och Permobil (elektriskt 
manövrerad rullstol).   

Med hjälp av arbetsterapeut vid barn och ungdomshabiliteringen (BUH) distribuerades 
25 informationsbrev med portofria svarskuvert till utvalda familjer. Svarsfrekvensen på 
informationsbreven blev fem, två av dessa tackade nej via telefon till att delta i studien, 
vilket medförde att ett påminnelsebrev utformades. Då svarsfrekvensen trots 
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påminnelsebrev endast utökades med två barn beslutades att även kontakta RBU 
(föräldraföreningen Rörelsehindrade Barn och Ungdomar). Ett besök gjordes på RBU:s 
styrelsemöte och informerade om studien samt bad om hjälp att finna deltagare som 
stämde med urvalskriteriet. På styrelsemötet bestämdes att information om studien 
skulle spridas vidare till föräldrar och barn. Sammanlagt efter dessa åtgärder framkom 
en urvalsgrupp om nio barn. Underlaget ansågs vara ett något för litet, vilket medförde 
att två skolor där det fanns barn med rörelsehinder kontaktades. Barnen informerades 
personligen. En biobiljett erbjöds också till alla barn som tack vid deltagande. Efter 
godkännande av föräldrar och barn blev resultatet ytterligare fyra deltagare. Det totala 
antalet blev till slut 12 barn då ett bortfall skedde på grund av sjukdom.  

 
Utformning av intervjuguide  
Med hjälp av semistrukturerade frågor i en intervjuguide (se bilaga 3) genomfördes 
intervjuerna. Abstrakta begrepp är svåra att beskriva och det är först i 12–15 års åldern 
som barn har förmåga att föra formella tankegångar utan åskådligt stöd (Permer, 
Permer, Carlström, Hagman, Larsson & Selghed, 1989). Därför valdes att starta 
intervjun med att utgå från fyra känslolägen: glad, ledsen, rädd och arg. Barnen fick 
berätta om någon gång som de hade känt dessa känslor, kopplade till en upplevd 
händelse för att på så sätt lättare kunna beskriva och förklara hur det kändes i kroppen. 
Avsikten var att med denna metod hjälpa barnen att tydliggöra begreppen säkerhet och 
trygghet och de olika känslorna, för att på detta sätt få svar på frågorna angående 
upplevelsen av att åka skolskjuts. För att ta reda på om det fanns några oklarheter med 
frågorna gjordes tre provintervjuer med barn, vilka hade erfarenhet av skolskjuts dock 
utan egna hjälpmedelsbehov. Genom förfaringssättet gavs en praktisk träning av att 
intervjua barn samt en insikt i hur intervjuguiden skulle kunna förbättras.  

 
Utformning av checklista för observation 
En strukturerad checklista utformades (bilaga 4) som stöd för att på ett objektivt sätt 
kunna observera aktiviteten åka skolskjuts. Med stöd av Wretstrands (2003), Nilsson 
och Eriksson (2003) och Wallace et al. (1996) utformandes checklistan samt 
kompletteras med observationspunkter som ansågs relevanta. I checklistan utformades 
också en punkt för övrigt, vilket enligt Holme och Solvang (1997) är nödvändigt för att 
dokumentera saker som i stunden ifrågasätts och senare behöver diskuteras för att 
förstås. Vidare menar Holme och Solvang (1997) att det är viktigt med en bra 
insamlingsmetod för att säkerställa och ta vara på det som observerats. Metoden blir en 
förutsättning för att kunna göra en analys av värde. Med hjälp av checklistan gavs ett 
underlag för vad som skulle observeras och möjlighet att på så sätt notera det som 
studerades. Till checklistan utformades en förklaringslista (bilaga 4) för att man lättare 
skulle kunna bedöma observationen på samma sätt (s.k. interbedömarreliabilitet). 
Checklistan genomgick en provobservation i färdtjänstbuss där en person sittande i 
rullstol transporterades. På detta sätt kontrollerades interbedömarreliabiliteten i de olika 
momenten. Därefter gjordes vissa justeringar i checklistan.  

 
 Genomförande av intervju och observation 
I nästan alla fall skötte föräldrarna den praktiska informationen till skola och förare, om 
att det fanns ett rum att genomföra intervjun i och att barnen skulle ha en medresenär 
med i skolskjutsen. Två av intervjuerna skedde i barnens hem och ett barn intervjuades 
även på ett fritidshem.  
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Varje intervju genomfördes av två personer varav den ena ansvarade för intervjun och 
den andre för videoinspelningen. Enligt Doverborg och Pramling (1999) är det 
väsentligt att klargöra för barnet att dess medverkan är viktig och betydelsefull, för att 
på så vis motivera till att delta i intervjun. För att inte leda intervjun och på så sätt få 
barnen att avge svar som de trodde intervjuaren önskade, försökte man vara så neutrala 
som möjligt. Enligt Doverborg och Pramling (1999) bör intervjuaren vara medveten om 
att barn lätt utvecklar en följsamhet, så kallad suggestibilitet vid samtal med vuxna. I 
slutet på varje intervju ställde den som skött videokameran kompletterande frågor. 
Enligt Trost (1997) kan en större informationsmängd frambringas med två samspelta 
forskare, vilket skedde i och med detta förfaringssätt. Varje enskilt intervjutillfälle med 
barnen pågick i cirka en timma där intervjuguidens genomförande tog i genomsnitt 
15 minuter.  

Flertalet av observationerna skedde efter att intervjun var utförd. Varje observation 
genomfördes av de två som medverkat vid intervjun. Innan dokumentationen startade 
informerades föraren om studien och tillfrågades om medgivande till video- och kamera 
dokumentation. Den som intervjuade barnet dokumenterade med digitalkamera 
förankring av rullstol, lösa föremål och fastsättning av bältet på barnet. Samma 
observatör åkte också med i skolskjutsen och observerade med stöd av checklistan samt 
förde anteckningar i löpande text på iakttagelser som inte fanns med på checklistan. Den 
andre videofilmade påstigning och följde efter skolskjutsen med personbil, därefter 
videofilmades även avstigning och den första observatören hämtades upp.  

Den första analysen av materialet påbörjades redan i direkt anslutning till varje avslutad 
intervju. Observationerna sammanfattades av dem som utfört den, samma dag den 
genomförts och transkribering av intervjuer skedde inom två dagar efter intervju-
tillfället. När en observation och transkribering var utförda läste alla igenom dessa och 
diskuterade tillsammans vad som framkommit. Efter avslutad datainsamling skrevs 
varje intervju med tillhörande observation ut på olika färgade papper specifika för varje 
sifferkod. 

Man valde i sin analys att separera intervju- och observationsmaterial och använda de 
faser Malterud (1998) beskriver för analysbearbetning. Den första fasen i analysen 
beskriver Malterud (1998) som att ge materialet en helhetsbild då det läses ett flertal 
gånger. Utifrån denna helhetsbild menar Malterud vidare att teman ska plockas ur som 
ett första steg i en organisation av materialet.  

För att ytterligare stärka tolkningen av materialet gicks alla videofilmer från data-
insamlingen igenom i fas två. I samband med detta jämfördes de enskilda teman man 
funnit och dess citat. En upplaga av transkriberad intervju och observation från varje 
barn sparades i sin helhet. Rader räknades och markerades i texten för att lättare hitta 
utklippta citat och styrka att hela materialet använts vid resultatbearbetningen. De citat 
som stämde överens med allas åsikter klipptes ut och placerades i olika kuvert där 
gemensamma teman skrevs. Malterud (1998) förklarar att meningsbärande enheter ska 
plockas fram ur temana för att systematisera materialet. Förfaringssätt där delar tas från 
sin ursprungliga kontext för att sedan användas i sammanhang med liknande text-
element beskriver Malterud (1998) vidare som dekontextualisering. Malterud menar 
också att det är av stor vikt att vara flexibel i detta arbete. Citat flyttades därför mellan 
kuvert då de efter uppläsning och diskussion visade sig passa bättre i en annan 
temagrupp. Organisation och systematisering av citaten ledde fram till meningsbärande 
enheter som blev nya kategorier. Vid detta arbete framkom också undergrupper som 
visade sig vara relevanta. 
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I den tredje fasen sker en abstraktion av enheterna och koderna blir enligt Malterud 
(1998) ett medel för att nå målet. Innehållet kondenserades för att systematiskt finna 
fram innebörden ur de meningsbärande enheterna. Man arbetade med en kategori i taget 
och på en abstrakt nivå sammanfattades text från meningsbärande citat för att belysa 
kategorierna, liknande arbete gjordes med varje undergrupp som framkommit. 

Delar av Malteruds fjärde fas nyttjades vid konklusion av det som framkommit.  
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4 Resultat och analys 
4.1 Delprojekt 1 – Fokusgrupper med barn, föräldrar samt 

chaufförer och skolpersonal 
4.1.1 Upplägg av resultat 
För att få en överskådlig och tydlig bild av skolskjutsresan presenteras i resultatet 
information från fokusgrupperna utifrån skolskjutsresans olika moment. Därefter följer 
framkommen information om kunskap, ansvar och olyckor kopplat till skolskjutsresan. 

Utöver upplevelser av och tankar kring skolskjutsresan presenteras också en del fakta 
rörande själva skolskjutsresan, för att få en bild av och förståelse för hur och varför 
barnen känner och tänker på det sätt som de beskriver. 

Under varje rubrik presenteras barnens berättelser följt av vad de vuxna tror att barnen 
tänker samt varför de vuxna har den uppfattningen. Till viss del presenteras även 
information som de vuxna ser som sina egna tankar och som inte nödvändigtvis handlar 
om vad de tror att barnen tycker och känner. 

Information från barnen presenteras med uppdelning på de yngre respektive de äldre 
barnen. De vuxna benämns utifrån skolpersonal, chaufförer och föräldrar, vilket innebär 
att det framgår vilken kategori informationen kommer ifrån. Vidare innebär detta inte 
att alla barn eller vuxna hade samma tankar. I de fall tankar och upplevelser skiljer sig 
åt nämns detta, men i övrigt betonas inte huruvida det var en eller flera personer som 
hade liknande upplevelser. 

 
4.1.2 Barnens tankar kring känslor 
Barnen uttryckte flera aktiviteter som de tyckte var roliga. Det kunde exempelvis 
handla om att utföra olika fritidssysselsättningar, att få vara med sina kompisar och att 
få göra lite annorlunda och ovanliga saker. De beskrev att de kände sig glada när de fick 
göra något roligt och att de blev pigga och gärna ville fortsätta med det som var roligt.  

Ett citat som ger exempel på vad de yngre barnen nämner som roligt är:  

”Dunken [lek] är populär… och samla löv i lövhögar och kasta på varandra, det är bra 
lek, och hänga i träd.” 

Att ha tråkigt innebar däremot att de kände sig trötta och arga och de beskrev att vissa 
ämnen i skolan var tråkiga. 

Rädsla kunde barnen känna vid olika situationer och de var rädda för situationer där de 
var osams med någon eller för olika saker såsom spöken eller vissa djur. Gemensamt 
var att en vuxens närvaro kunde minska rädsla.  

Att känna sig stressad förknippades med att ha ont om tid eller att inte veta hur man 
skulle göra i olika situationer. Barnen hade olika strategier för att hantera dessa 
situationer, några beskrev att de försökte skynda sig och några försökte ta det lugnare. 
Beteenden som förknippades med stress var att man inte kunde tänka som vanligt. 

”Man gör många fel och blir snurrig och får hjärnsläpp.” 

Begreppet säker relaterade barnen bl.a. till olika saker och ting vilka användes för att 
göra något säkrare, såsom bälte, krockkudde och skyddsutrustning i sporter. Vidare 
beskrev barnen att de känner sig säkra i situationer som de behärskar och också att en 
vuxens närvaro bidrar till en ökad känsla av att vara säker. Att känna sig osäker 
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handlade för barnen om att känna sig ensamma och att inte veta hur de skulle hantera en 
situation. 

”… när föräldrarna är borta och man inte har någon hemma.” 

Begreppet trygghet associerade barnen till att vara med andra människor, barn eller 
vuxna och att vara i en känd miljö där de visste vad som skulle hända. Att känna sig 
trygg gjorde att barnen kände sig glada. 

”Jag känner mig trygg när jag är hemma hos min familj och med kompisar.” 

”Trygghet i skolan, kanske för det är så många lärare, särskilt vår skola för den är så 
liten.” 
Att känna sig otrygg beskrev barnen som motsatsen till trygg, vilket innebar att de 
kände sig rädda när de inte kände igen sig eller när de fick göra något som de visste 
kanske skulle kunna göra ont. 

”När man åker bort, för då känner man nästan inte igen sig.” 

 
4.1.3 Barnens resa från hemmet till skolan 
Att gå till bussen 
Barnen hade olika långt från hemmet till hållplatsen där de väntade på skolbussen. En 
del barn gick själva till och från hållplatsen medan andra gick tillsammans med syskon, 
kompisar eller föräldrar. Bland barnen fanns delade meningar om hur det kändes att gå 
till bussen på morgonen. De beskrev det som roligt att få träffa kompisar, men några 
upplevde mornarna som jobbiga då de var trötta. En del av de yngre barnen upplevde att 
det var långt till hållplatsen. 

”Det är så tidigt man måste gå upp för bussen går sju……, jag orkar inte stressa, jag 
vill ligga kvar i sängen… …, jag brukar söla fastän mamma säger att vi ska snabba oss 
lite.” 

Vid vissa tillfällen kände sig barnen stressade då de inte visste om de skulle hinna med 
bussen. 

”När man går till skolbussen känner man sig lite jäktad för min skolbuss kommer lite 
olika tider ibland.” 

”På tisdagar brukar jag stressa för då är min brorsa med.” 

”Om bussen kommer så brukar man ju springa fram liksom så att man hinner en bit så 
man kan gå över och sen hinna ställa sig vid busshållplatsen så att bussen ser en.” 

Busschaufförerna och personalen på skolan berättade att de inte hörde barnen prata så 
mycket om att ta sig till hållplatsen. Föräldrarna trodde inte att barnen reflekterar så 
mycket över hur de tar sig till skolan och att det för dem är en vana som ingår i 
vardagsrutinerna. Föräldrarna nämnde också att de trodde att barnen i de flesta fall 
tycker det är roligt att ta sig till skolan då de därigenom får en chans att träffa sina 
vänner. De betonade att detta naturligtvis kan vara individuellt från barn till barn och 
från dag till dag. Föräldrarna kunde även tänka sig att barnen till viss del upplever 
mornarna som stressiga. Barnen hade också uttryckt att de kunde känna sig rädda då 
bilar körde förbi snabbt vid deras hållplats, något som även en del av föräldrarna erfarit 
och som har inneburit att föräldrarna följer dessa barn till hållplatsen. Någon förälder 
skjutsade sina barn till annan hållplats då de ansåg att den närmaste hållplatsen var för 
farlig att gå på vid. 
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”De tänker inte på det för det gör de varje dag liksom, det är inte konstigt, det ingår i 
rutinen, det är så bara.” 

Jag tror att det [om det är kul eller inte] är olika vilken ålder det är, min x åring [barn i 
lågstadiet] tycker det ska bli jättekul och springer gärna ut och väntar, bara vänta på 
skolbussen är skoj och min x åring [äldre barn], det är suck pust och stön och det är lite 
så det är. 

”Våran busshållplats den är ju då på andra sidan vägen som de går på då, och det är 
precis vid ett backkrön för oss också så att där … …, har inte vi låtit dem gå själva och 
gå upp där och sen gå över vägen utan då när jag ska lämna dem och de ska åka med 
bussen så åker de med mig upp och går på vid nästa hållplats för det är flera andra 
barn som går på och dessutom sitter det en gatubelysning i korset där.” 

 
Att vänta på bussen 
Barnen stod och väntade på hållplatsen olika lång tid på morgonen. Några av barnen 
hade som de beskrev ”en riktig hållplats”, där det även kom stadsbussar, andra hade en 
liten hållplats vid vägen eller så gick de på längs vägen (ingen utmärkt hållplats). En del 
barn väntade själva medan andra hade flera kompisar som väntade vid samma hållplats. 
I de fall där små barn fanns med kunde någon vuxen också finnas med. När barnen 
väntade vid hållplatsen beskrev de yngre barnen att de lekte olika lekar. De äldre barnen 
stod och pratade med varandra eller lyssnade på musik. Det förekom också att barn 
lekte på vägen för att visa sig tuffa inför andra barn. 

”Min brorsa lade såna här kottar vid vägen en gång för att X [förare] skulle köra på 
dem, han tyckte det var skoj så han fick platta kottar.” 

Barnen beskrev att de skulle stå en halvmeter ifrån vägen då det är säkrare när bussen 
kommer. Ibland kunde de tycka att det var jobbigt att stå och vänta på bussen. 

”Kallt… och grått …och dimmigt, fy fasan.” 

Under vintertid när det finns snö har chaufförerna observerat att barnen springer 
omkring och leker i väntan på att bussen ska komma. De har också märkt att barnen ofta 
försöker att stå en bit in från vägen. Föräldrarna uttryckte att de tror att vissa barn vid 
denna årstid, under höst och vinter, kan känna sig rädda då det är så mörkt. 

 
Att gå på bussen 
När barnen ska gå på bussen kan det innebära trängsel då det är flera barn som vill 
komma på bussen först. De yngre barnen beskrev hur de gärna ville komma på först av 
den anledningen att de ville sitta längst fram för att inte må illa, medan en del av de 
äldre barnen beskrev att de ville sitta längst bak. Under bussresan kunde det också i de 
fall då barn var osams med varandra hända att de som var osams ville sitta långt från 
varandra. 

”Ja, man trängs för att komma först, det är populärt, och de åksjuka, ja en låtsas att 
han blir åksjuk, … … då får den sitta fram.” 

Samma scenario beskrevs av busschaufförerna och de beskrev att barnen var ivriga att 
få komma på bussen och att det oftast är de mindre barnen som försöker att komma på 
först. 
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”Vissa av de mindre speciellt va,…… de ska ju liksom försöka pressa sig före framför 
de här stora, lite större och då blir det lite, det kan ju bli galet,… …  är man på väg in 
till en hållplats som är hal va, …… så kan man ju lätt glida iväg lite…….” 

 
Att åka buss till skolan 
För de äldre eleverna var det för en del aktuellt med bussbyte under resans gång. Ett av 
barnen fick också åka en mindre anslutningsbuss till den större skolbussen. En del av 
barnen tyckte att det var jobbigt att åka skolbuss av olika anledningar såsom t.ex. att de 
mådde illa av det eller ibland tyckte att det var varmt i bussen. Vid vissa tillfällen kunde 
det bli trångt på bussen, speciellt vid friluftsdagar och barnen beskrev då att de kunde få 
sitta i trappen i bussen. De äldre barnen beskrev att det kunde bli livat på bussen när alla 
pratade i mun på varandra. De yngre barnen använde bälte och de beskrev att de äldre 
barnen inte alltid använde bälte trots att chauffören sade till. Några av de äldre barnen 
uttryckte att de tycker det är obekvämt att sitta med bälte och att de därav inte använder 
det. Att åka buss till skolan beskrevs också som roligt då barnen under skolresan fick 
möjlighet att träffa sina kompisar.  

”…får träffa andra som går på andra skolor som man känner.” 

Föräldrarna och busschaufförerna hade till stor del fått intryck av att barnen tyckte det 
var kul att åka skolskjuts. 

”Mina barn får man inte skjutsa till skolan, de ska åka buss,… …sen var det kört, det 
var bara buss som gällde.” 

”Mitt äldsta barn ska åka buss även om jag säger att jag kan skjutsa henne.” 

 
Att gå av bussen 
Barnen beskrev inte detta område så väl. De vuxna hade uppfattningen att de yngre 
barnen har bråttom av bussen för att de ska kunna leka en stund innan skolan börjar. 

 
Att gå till skolan 
De yngre barnen nämnde att de kunde få vänta länge innan skolan började. Högstadie-
barnen däremot kunde ibland ha bråttom till första lektionen. En del av föräldrarna 
upplevde att det vara rörigt när barnen släpptes av på skolgården på morgonen, men 
trodde samtidigt att barnen nödvändigtvis inte uppfattade det så, utan snarare att de 
tyckte det var roligt och något normalt för dem. 

”…,sen har man typ 10 minuter på sig att hämta böcker och så.” 

 
4.1.4 Barnens resa från skolan till hemmet 
Att gå till bussen 
Att gå till bussen från skolan upplevdes olika beroende på vilken ålder barnen var i och 
vilken skola de gick på. De yngre barnen gick på bussen strax utanför skolan och 
behövde inte korsa någon väg. De äldre barnen gick på bussen på en hållplats som 
också var en hållplats för linjetrafiken. De äldre barnen fick ibland vänta väldigt länge 
innan bussen kom, vilket innebar att de försökte hitta på andra saker att göra på skolan 
eller runt omkring skolan innan de begav sig till hållplatsen. Vid vissa tillfällen kunde 
det dock upplevas stressigt, och om bussen redan står och väntar så visste inte barnen 
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riktigt när den skulle gå. Barnen upplevde vid skoldagens slut en längtan efter att få 
komma hem så fort som möjligt, så att de kunde göra andra saker.  

”Det är skönt att få komma hem,…… och lägga sig på soffan och titta på tv.” 

”… på något bra och roligt, att träffa kompisar, något som man ser fram emot när man 
kommer hem.” 

”…roligare att åka hem, då är skolan slut.” 

De vuxna upplevde att de yngre barnen hade bråttom hem. Vidare beskrev personalen 
på skolan att de yngre barnen kan ha svårt att veta när bussen hem ska gå. 

”Resan från hemmet till skolan hör man nästan aldrig någonting om, det enda de tycker 
är jobbigt [när de ska hem] är ju att de får stå och vänta, så väntan skapar irritation 
hos dem. För oftast har de inte hela bilden klar för sig hur alla turer går utan de ser ju 
sin lilla del, … … de vill hem och leka eller om de ska göra läxor m.m.” 

”De vill ju hem så fort de har slutat skolan kortaste och snabbaste vägen.” 

 
Att vänta på bussen 
De yngre barnen leker på skolgården medan de väntar på bussen och ställer sig i led när 
bussen kommer. De äldre barnen sitter och väntar i skolan till dess bussen kommer eller 
gör andra saker då de kan få vänta på bussen en lång tid. En del av barnen kände sig 
osäkra om de skulle hinna med bussen då de inte visste riktigt när den skulle gå. 

”… är stressigt, min buss går jättetidigt.” 

”… man blir stressad om man ser bussen där, man vet ju inte om den ska åka.” 

Föräldrarna uttryckte att de äldre barnen inte har någonstans att ta vägen när de ska 
vänta på bussen och att detta kan medföra att de står och stojar och leker på 
busshållplatsen. 

Skolpersonal beskrev att barnen på låg och mellanstadiet får stå i led i väntan på att de 
ska gå på bussen. Personalen upplevde att de yngre barnen är väldigt noga med att stå i 
sina led.  

”I skolan där har vi ju olika led var dom som åker med speciell skjuts står i led,… … 
och det är de väldigt noga med att de ska stå i rätt led, och där vet de att de ska stå till 
chaufförerna ska komma upp.” 

 
Att gå på bussen 
De yngre barnen beskrev att de vet om att de inte får springa när de ska gå på bussen, 
men att det händer i alla fall. Liksom på resan till skolan vill många barn även på 
hemresan komma först på bussen så att de kan välja sina sittplatser, vilket kan innebära 
att det blir trängsel. De vuxna hade samma uppfattning som barnen om hur påstigandet 
gick till. 

 
Att åka buss 
Barnen hade olika långt hem och därav upplevde barnen hemfärden olika. En del av 
barnen upplevde hemresan som lång och till viss del som jobbig då de led av åksjuka. 
Under hemresan beskrev en del av de yngre barnen att de blev trötta och att de oroade 
sig för att inte bli avsläppta.  
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”…att busschauffören inte ska typ glömma bort att man ska av… …, de har glömt ett 
par barn och åkt till bussgaraget fast det har varit typ ett par barn kvar.” 

Barnen uttryckte vidare tillfällen då detta kunde ske. 

”…om man somnar eller sitter långt bak där busschauffören inte ser en.” 

 
Att gå av bussen 
Oftast är det något lugnare när barnen kliver av bussen än när de ska kliva på bussen. 
Vid tillfällen då barnen är osams kan det hända att de skyndar sig hem för att undvika 
den som de bråkat med. 

Några av barnen behövde korsa en väg och de beskrev då att busschauffören stannar 
mitt i vägen och blockerar trafiken och därefter följer de med barnet/barnen över vägen. 

Barn: Då brukar bussen ställa sig mitt ivägen så får jag gå framför bussen, 

och så kommer det ju bilar där.” 

Moderator: ”Innan du går över, tänker du på något speciellt?” 

Barn: ”Nej, för ingen bil kommer ju över förbi bussen.” 

Moderator: ”Tittar du ändå eller litar du på busschauffören?” 

Barn: ” Jag kollar inte bakom utan andra hållet framför bussen, 

för de ser ju att bussen står där.” 

Om det är en annan chaufför än den vanliga beskrev en del barn att de inte visste hur de 
skulle göra men att de då kan fråga chauffören. Föräldrarna uttryckte att några barn 
tyckte att det var bra att busschauffören stannade bussen mitt i vägen så att de kunde gå 
över vägen utan att några bilar passerade, eller att busschauffören åkte och vände bussen 
för att kunna lämna av barnet på rätt sida av vägen. 

Busschaufförerna beskrev att en del barn oftast ville gå över vägen själva, men att de 
som chaufförer alltid följer barnen över vägen så tillvida att föräldrarna inte gett dem 
klartecken att barnen får gå över själva. 

 
Att gå hem från bussen 
Barnen hade olika typer av vägar att ta sig hem på. Några av barnen blev avsläppta 
väldigt nära hemmet och några fick gå eller cykla en sträcka. Några av de yngre barnen 
uttryckte att det var långt hem.  

”……jobbigt att gå dit eftersom det är så långt att gå och benen är trötta.” 

Huruvida barnen hade bråttom hem eller inte berodde på vad de skulle göra när de kom 
hem. För att komma hem fort valde en del barn att springa hem från hållplatsen. De 
yngre barnen beskrev att de var rädda för djur och något barn tänkte på att man kunde 
bli överfallen. Ibland kunde det även hända att barnen blev jagade av något annat barn 
som de skojat med eller varit osams med. 

”Jag skulle följa med min kompis,… … då var det en stor kille i högstadiet som skulle 
av på samma ställe och då jagade han oss och då sprang vi in och låste.” 

”… obehagligt, där jag går förbi… , jag går förbi en liten dunge där det finns vildsvin, 
och så brukar det prassla därinne när jag går förbi så då blir det obehagligt att gå 
förbi.” 
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4.1.5 Tankar om ansvar 
De yngre barnen hade olika uppfattningar om vem som bestämde om skolskjutsen och 
vem som ansvarade för att se till att barnen skulle komma till och från skolan. De 
nämnde att det var chaufförerna och lärarna som hade denna uppgift. De äldre barnen 
relaterade också till att de själva hade ansvar för att komma till och från skolan på ett 
säkert sätt. En del av barnen uttryckte att de tror att de vuxna tycker att det är barnens 
uppgift att hinna med bussen till och från skolan och att de vuxna tycker att det är bra 
med skolskjuts då de inte behöver skjutsa sina barn. 

”…att det är vårat ansvar…, fröknarna dom har inte ansvar över om vi missar bussen.” 

”…det är dom [busschaufförerna] som har ansvar ifall det händer någonting och dom 
tänker att, som busschaufförerna har ju ansvar när man åker buss att det inte ska hända 
något och då kör ju de försiktigt så det inte ska hända något” 

Bland föräldrarna fanns delade tankar kring huruvida barnen känner ett ökat ansvar 
kopplat till ökad ålder eller inte. Några uppfattade att barnen var mer ansvarfulla i lägre 
åldrar medan andra tyckte tvärtom. En mamma uttryckte att hennes son i övrigt var lugn 
och tog ansvar men att hon inte litade på honom i trafiken. 

”Min grabb är rätt lugn och sansad och han är lite filosof men när han åker skolbuss 
då är det ju någon annan som har ansvaret.” 

Chaufförerna upplever att barnen tror att det är chaufförerna som har ansvaret för att 
barnen ska komma hela vägen till och från skolan. Vidare beskrev chaufförerna sitt eget 
ansvar, att de alltid försöker vara trevliga mot barnen så att de känner sig trygga. 
Chaufförerna berättade också att de säger till barnen att använda bälte men att detta inte 
alltid efterlevs, speciellt vad gäller de äldre barnen. De följer också med barnen över 
vägen om det är sådana situationer där barnen behöver korsa vägen. De uttrycker att de 
har ett stort ansvar för barnen och att det är bra att ha en god kontakt med barnens 
föräldrar. 

 
4.1.6 Tankar kring olyckor 
När är det störst risk att en olycka ske? 
Barnen relaterade olyckor i första hand till vintern och halka och att bussen kunde köra 
av vägen och de berättade att de hör på nyheterna om olyckor i trafiken. De nämnde 
också att de kan bli påkörda av någon bil, att de får backspegeln i huvudet eller om att 
krocka med den ”lilla” skolbussen, vilket var en minibuss som något barn färdades med 
för att komma till den ”stora” bussen. Olyckor som skulle kunna ske på väg in i eller av 
bussen var att de kunde ramla om det var trängsel. 

”…och så hör man ju alltid på radion att det händer varje dag, olyckor, trafikolyckor 
på tv och radio att sen att det är typ skolbussar som har kört i diket och vält och bilar 
som har kört i diket.” 

”Det kan ju komma en bil som är fullgubbe i, då kan man bli överkörd.” 

Vidare berättar de att de försöker att undvika att tänka på olyckor. 

”… försöker att tänka på något annat.” 

”…tänker på något roligt, på kompisar något som man ser fram emot när man ska 
komma hem.” 
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Föräldrarna tror att barnens medvetenhet om faror varierar beroende på barnens ålder, 
personlighet och vilken påverkan de fått ifrån föräldrar m.m. Det finns en tendens till att 
de yngre barnen är mer intresserade av att lära sig saker om att vara säker. De tror inte 
att barnen tror att något kan hända dem, och att de har svårt att ta in information om de 
inte får uppleva något liknande själva. Föräldrarna tror också att det skiljer sig åt från 
barn till barn vad gäller när barnen tror att en olycka kan ske, beroende på att de har 
olika väg till och från skolan. Situationer där de tror att barnen kan uppleva sig osäkra är 
när de står och väntar på bussen och bilar kör fort, på vintern, och/eller när de ska gå 
hem från bussen på eftermiddagen och passera över någon väg.  

”Jag tror att dom tror att det är när de står och väntar på bussen, hemma eftersom det 
är så mycket bilar som kommer.” 

”Det tror jag kanske är lite olika också för att det förstår jag att de tror men andra 
barn som har det lugnare de kanske tror … , att det ska hända något med bussen, men 
det beror ju på vad de har för föreställningar.” 

”Jag är tveksam till om barnen tänker att det ska hända olyckor, jag tror att är det 
mycket trafik är det nog större medvetenhet, men är det som hemma, kommer inte så 
jättemycket bilar och han står ganska säkert och jag tror inte att det finns med i hans 
värld att det kan hända någon olycka, han gör vad han blir tillsagd att göra och då 
känner han sig trygg.” 

”Jag tror vintern och halkan, … då jag kan tänka mig att de kan tänka sig att det kan 
hända någonting, att det är halt, … för de märker ju för varje ställe bussen ska stanna, 
tex den glider lite grann, glider åt sidan och det har ju hänt att bussen har glidit ner i 
diket vid ett par tillfällen…….” 

”Fast jag tror inte att de, om de inte har egen erfarenhet, att de tänker att nu är det 
halt, inte i ett barns värld.” 

”Jag har svårt att tro att barn tänker så mycket på det här med olyckor.”  

Skolpersonal tror att barnen tycker att det är störst risk för en olycka när de åker i 
bussen samt vintertid. 

”Jag tror att det beror på vad det är för årstid, det kan vara vintern kan jag tänka mig. 

Det räcker att mamma eller pappa säger: oj vad halt det är, då får de med sig den 
bilden att oj nu är det halt ute.” 

När de sitter i bussen, jag tror inte att de tänker så mycket på att det är när de går på 
och av bussen.” 

 
Varför händer olyckor? 
När barnen fick fundera på varför olyckor händer och att barn blir påkörda beskrev de 
att det kan bero på att man inte ser sig för, att man kan glömma bort detta och att man 
kan ha bråttom hem. De beskrev att de själva ofta ser sig för men att det kan hända att 
man glömmer eller inte är beredd på att det kan komma en bil eller att man inte ser 
bilarna. De nämner också att de ser sig mindre för om de ska tävla med varandra eller 
om de är stressade. 

”Man kanske är stressad och tänker på vad man ska göra hemma.” 

”Ibland kan det komma en bil och köra på en, man tittar ju åt varsitt håll men är man 
inte beredd på det……” 
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Skolpersonalen kunde tänka sig att barnen är extra trötta efter skoldagen. Föräldrarna 
tror att olyckor händer för att barnen inte alltid är uppmärksamma, att de leker, tänker 
på annat eller har bråttom. Vidare resonerade de kring att barnen kan vara mer 
ouppmärksamma när de är i grupp. Föräldrarna såg också olika risker där olyckor kan 
ske, något som inte nödvändigtvis behöver stämma överens med vad barnen tänker 
kring olycksrisk. Vad föräldrarna såg för risker berodde på hur deras barns skolskjuts 
såg ut. De kunde bl.a. se risker vid påstigandet, vid delar där vägar behövde korsas samt 
vid avstigningen på eftermiddagen. 

”Jag tänker på min, ser han någonting då lufsar han väl bara iväg, det finns ju inte, det 
existerar inte, och vi har pratat om det, det är lugnt säger han……, de väntar på någon 
från någon annan buss och berättar något från något sms …, så när de är 13–15 år så 
litar jag inte speciellt mycket på dem.” 

”…då kanske det kan vara större fara när det är fler barn.” 

 
När känner sig barnen osäkra/säkra respektive trygga/otrygga? 
Barnen beskrev att det är otäckt när det är mörkt eller dimmigt, för då kanske inte 
förarna ser en som barn. Otryggt är det när man inte vet om man ska bli avsläppt eller 
inte. Att gå till och från bussen kan enligt de yngre barnen vara otäckt eftersom de är 
rädda för djur längs vägen. De kan också vara oroliga om de har bråkat med något annat 
barn som också finns med i bussen. Barnen beskrev att de känner sig säkra när vuxna är 
med och när det är bra busschaufförer så att de vet hur de ska göra.  

”Sjyssta busschaufförer som man kan prata med.” 

”… ifall någon har varit arg och slåss omkring sig och man hamnar i närheten av 
den,… …  om någon får utbrott och att sen att den fortfarande är arg och så är det 
läskigt om den sitter i bussen i närheten av en, för då känns det typ som om den ska ,… 
…slå omkring sig och man blir slagen och ingen märker det.” 

De vuxna tror att barnen känner sig säkra och att de ser på busschaufförerna som 
kompisar som de litar på. De tror att barnen är otrygga när det är mörkt. Om det är något 
som skulle oroa dem är det om de är osams med andra barn eller att de blir åksjuka av 
att åka buss. Busschaufförerna märker dock tydligt att barnen blir oroliga om något 
förändras, om det byts chaufför eller om något inte är som det brukar vara. De beskriver 
det som att det då blir kaos och att barnen frågar hur det ska bli och vad de ska göra. 

”Ja de är ju rädda för förändringar, behöver ju liksom vara endast små ……, att jag 
kör din tur eller jag din, känner de sig otrygga.” ”I normala fall kör vi samma turer 
varje dag, ibland byter vi, då blir det förvirring, då stämmer det ju inte, ungarna 
upplever det som kaos, de springer, frågar en gång extra,… allt bygger ju på rutiner, så 
fort det blir annat, blir de oroliga.” 

 
Hur ska skolskjutsen bli ännu säkrare? 
För att göra skolskjutsen säkrare nämnde barnen trepunktsbälten samt att ta bort bilarna. 
De kommenterade även de som kör fulla. De vuxnas egna tankar om att göra skol-
skjutsen ännu säkrare och förhindra olyckors uppkomst handlade om insatser till olika 
målgrupper. De ansåg att det skulle behövas en mer kontinuerlig diskussion om ämnet 
med fall att diskutera omkring tillsammans med barnen. Även medtrafikanter behöver 
påverkas för att bete sig på ett lugnare sätt i trafiken, ansåg de. De betonade också 
tydligt att det är de vuxnas ansvar att förebygga olyckor och att man inte kan förvänta 
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sig att barnen inte ska göra några misstag. Vidare är det viktigt att inte skuldbelägga 
barnen om de har gjort något fel. 

 
4.1.7 Kunskap och utbildning 
Barnen tyckte sig veta hur de skulle bete sig för att komma till och från skolan på ett 
säkert sätt. De berättade att de från föräldrar, chaufförer och från lärare lärt sig att de ska 
se sig för när de går till och från bussen, när de ska gå över vägar, att de ska stå en bit 
ifrån vägkanten på morgonen när bussen kommer så att de kan hoppa undan om det 
kommer någon bil för fort. När det gäller att åka buss så är de medvetna om vad de inte 
ska göra, som att t.ex. stoja, skrika och busa. Istället ska de sitta still och använda 
säkerhetsbälten. Barnen betonade att det fanns barn som inte lydde reglerna i bussen och 
som t.ex. inte använde bälte. Vid hemresan beskrev barnen att de ska stå i led och att de 
inte får gå på bussen förrän de får för busschauffören. De yngre barnen uttryckte att de 
ville lära sig mer om vad vägmärken betyder. De äldre barnen uttryckte inte att de 
saknade någon kunskap om hur de skulle bete sig för att säkert komma till och från 
skolan. 

”Det finns ju skyltar som är i närheten som betyder något som man inte vet.” 

Ett barn trodde att de vuxna förstod hur det kändes att åka skolskjuts. 

”... alla har väl gjort det någon gång, så de vet väl hur det känns och så.” 

Föräldrarna beskrev att barnens beteende i trafik är kopplat till deras mognad. I vilken 
omfattning man som föräldrar litar på sitt/sina barn eller inte beror delvis på barnens 
personlighet, mognad och ålder. Någon förälder beskrev att barn i tonåren inte gör som 
de blir tillsagda utan upproriskt gör på ett annat sätt. Det kan t.ex. handla om att inte 
använda bälte trots uppmaningar från vuxna. 

Föräldrarna tror att barnen till viss del kan vara mer uppmärksamma när föräldrar själva 
inte är med. Föräldrarna beskriver hur de har lärt sina barn att förhålla sig ute i trafiken 
och även hur chaufförerna lär barnen. De tror att det är viktigt att man som förälder tar 
sitt ansvar och lär sina barn hur de ska göra. Barnen har också fått en del kunskap och 
information genom skolan. Skolpersonal tror att barnen tror sig veta hur de ska bete sig 
när de åker skolskjuts och att de vet vad de ska göra för att säkert komma till och från 
skolan, men att de i själva verket inte alltid har den kontroll de tror sig ha. Buss-
chaufförerna nämnde att barnen inte kan uppskatta vissa faror som exempelvis hur lång 
tid det tar att stanna en buss eller bil och att barnen har svårt att förstå faror/risker om de 
själva inte har upplevt något sådant. 

”Jag har försökt som förälder att predika väldigt mycket att man går på sidan av vägen, 
han har inte så långt att gå, 30 m, och man står en bit ifrån, och väntar till bussen har 
stannat innan man går och kliver på och sen tror jag, eller upplever och det säger han 
ibland att X [chaufför] heter han som kör bussen ofta, att han säger till ibland att de 
ska vara försiktiga hur det ska göra, så skolbusschauffören har ett jättestort ansvar.”  
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4.2 Delprojekt 2 – Intervjuer med barn med neuropsykiatriska 
funktionshinder och utvecklingsstörning 

4.2.1 Upplägg av resultat 
Inledningsvis beskrivs barnens tankar och upplevelser av olika känslor. Efter det 
kommer ett avsnitt som beskriver barnens erfarenheter, tankar och känslor när det gäller 
resan till och från skolan. Resan till och från skolan innebär här ett helhetsperspektiv 
från det att barnen går upp på morgonen tills de kommer hem och vad de tänker göra. 
Därefter följer avsnitt som beskriver barnens tankar, synpunkter och erfarenheter när det 
gäller trafiksäkerhet, ansvar för resandet, trafikkunskaper samt taxi- och bussåkande. 
Hur barnen ser på och upplever förarens roll, tankar omkring olyckor och olycksrisker, 
vad de tror att de vuxna i omgivningen tänker om deras resande följer sedan. Sist 
presenteras övriga reflexioner med bland annat ”tips till nya bussåkare”.  

Undersökningen gjordes med individuella intervjuer med barn med funktionshinder, 
och barnens utsagor har fått en framträdande plats för att lyfta fram och tydliggöra deras 
perspektiv. 
 
4.2.2 Tankar om känslor 
Flera elever tycker att det är roligt med innebandy och med sport i allmänhet. Andra 
tycker att det mesta är roligt och att skolan och lektionerna är roliga. 

”Allt är roligt.” (C) 

”Jag tycker det är roligt att gå i skolan.” (E) 

”Matte är roligt och engelska.” (I) 

En flicka tycker det är roligt att hon har kompisar och en pojkvän, och en pojke tycker 
om när han blir överraskad. 

”Roligt är när man gör något som man blir glad av… som till exempel om jag fyller år 
och ingen kommer ihåg det och sen på slutet av dagen så kommer det en överraskning. 
Då blir jag glad.” (G) 

Det var roligt att vara nybörjare på skolan tyckte en elev för de hade fest för honom när 
han började. En något äldre pojke tycker att det är roligt att bråka och åka skateboard, 
något som han tar upp vid flera tillfällen. 

Svaren varierade om vad som var tråkigt. En pojke menade att det är tråkigt med 
naturorienterande ämnen (NO) och syslöjd men också hemma på landet ibland när det 
inte finns något att göra. En flicka tycker det är tråkigt när det är ”tjat i klassen” som det 
är ibland, medan en annan tycker det är tråkigt att bli retad.   

”Inget är tråkigt.” (C) (I) 

”När någon säger dumma saker.” (G) 

”Tråkigt är det att bli retad av brorsan och några på fritids.” (D) 

”När pappa kör på nätterna, när han kommer så sent på nätterna. Jag är orolig för 
pappa att det skulle hända något. /…/ och sen var det en bekant till mig som dog det var 
tråkigt.” (A)  

”Tråkigt är att ligga på sjukhus… Jag hatar sjukhus… det är det värsta som finns.” (J) 
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”Det är tråkigt ibland i skolan… Jag brukar spela mycket dator och då kan det vara 
tråkigt när jag har spelat många spel så där… men så kanske det finns ett nytt spel och 
då kan det bli lite roligt.… man kan ha lite småtråkigt ibland. /…/ och ibland hittar man 
spel som är för svåra så man inte kommer vidare och det är frustrerande.”(K) 

En pojke tänkte på hur ledsen han blev när alla julklappar som han fick av mamma, när 
han var yngre, bara gick sönder. När man slår sig och inte får vara med gör också att 
man blir ledsen liksom att mista en person som står en nära. 

”När jag var liten önskade jag mig mycket av mamma i julplapp men allting gick ju 
sönder typ. Det var innan jag fick diagnosen.” (L) 

”Att man inte fick vara med.” (H) 

”Ja, jag blev ledsen när mormor gick bort. Hon gick bort i augusti… Hon betydde 
mycket.  /…/ .det blev som ett svart moln. Jag var till och med vid [begravningen]. Det 
var läskigt.” (J) 

Glädje är för en pojke att få träffa sin mamma som är sjuk och som han inte fått träffa 
på länge. En flicka beskriver den glädje hon känner över att hon har en så snäll pojkvän. 
Man kan också bli glad när man kommer hem, eller av andra anledningar. 

”… att få träffa min mamma. För nu är det så länge sen och det är stressigt på socialen 
så de har inte haft tid att skjutsa mig dit.” (B) 

”… att jag har en så snäll kille, det gläder mig eller när han säger att jag är snygg eller 
så… då känns det här inne i hjärtat att han gläder mig ordentligt.” (D) 

”Jag är glad för det mesta.” (H) 

”Att man kan gå fram till en som inte är så glad och fråga om den vill leka med en.” 
(G) 

Eleverna gav flera olika exempel på vad som kan göra dem rädda och hur man reagerar 
då. Om man är med och jagar vilt så måste man klä sig så man syns för att inte riskera 
att bli skjuten, berättar en pojke. En annan pojke är ibland rädd för fulla gubbar på 
bussen. En flicka säger att hon håller andan när hon blir rädd och blir det bråk vill hon 
bara springa därifrån. Hon är också rädd att bli påkörd och hon ger ytterligare exempel 
på vad som gör henne rädd när hon berättar om mordet på Anna Lind som blev mördad 
med kniv och att ”det sker mord ibland” och det skrämmer henne. 

”När man går i skogen så är det jägare och man syns inte och då blir man skjuten… 
Det har gjorts så några… De har ju bara kepsar och det syns rätt så dåligt.” (A) 

”När folk bråkar med en. När de säger saker man inte gjort och börjar mucka även om 
man inte gjort det.” (B) 

En flicka är rädd för spöken, fast hon inte tror på dem, och så är hon lite rädd för 
mörker, medan en annan flicka beskriver sin rädsla på natten när hon brukar tänka på 
något läskigt. Hon vill inte prata om det för om hon säger det så finns det kvar på 
hjärnan.  

Trygg kan man känna sig om man ligger i den egna sängen eller när mamma finns i 
närheten när man ska sova. Kompisar och skolan kan också innebära trygghet. Och man 
kan känna sig tryggare om inte bilarna kör så fort och om man slipper mobbing. 

”Ligga i min egen säng och sova, då känns det tryggt.” (A) 

”Trygg när mamma och pappa är hemma.” (N) 
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”Trygg när mamma är nära och man ska sova.” (D)  

”Det var tryggt att jag fick stanna här och lära mig saker.” (H) 

”Jag är trygg i skolan. /…/ Jag är trygg att jag har så många kompisar.”(B) 

”Jag är trygg när jag är med kompisar och när jag är hemma… Att tillhöra ett gäng. 
Då får man beskydd.” (J) 

”... när de inte kör för fort på vägen … och när man inte mobbas för då känner man sig 
ledsen.”(E) 

”Trygg är jag nära pappa, när han och jag ska gå ut med hunden och otrygg är jag 
ibland när jag är hemma själv för jag är ganska mörkrädd.” (G) 
En flicka känner sig otrygg när hon har svårt att somna och en pojke känner sig otrygg 
när han är ensam eller känner att någon tittar på honom, men har han kompisar med sig 
känns det bättre. Bråk kan göra att man känner sig otrygg.  

”Jag är otrygg när jag har svårt att somna.” (D) 

”Jo första gången jag åkte buss då kände jag mig otrygg då var det inga kompisar som 
åkte. /…/  men när jag har kompisar med då känner jag mig inte otrygg.”(B)  

”Jag gillar inte när XXX [äldre bror] bråkar.” (L) 

”När jag är i bråk som jag är ofta. /…/  Det har hänt förut med bussen, innan jag fick 
taxi alltså.” (J) 

De flesta elever uppger att de har bråttom och är stressade när de ska till bussen och att 
det stressar dem ibland och det händer ofta att man får springa för att hinna. Stressen 
finns både morgon och kväll även om det varierar lite mellan eleverna.  

”… det är när man ska till bussen. Om man kommer för sent så kan man missa bussen.” 
(B) 

”… att bussen kommer.” (C) 

”Ja, exempelvis igår när jag skulle åka bussen så kom den så tidigt att vi måste springa 
allt vad vi kan till bussen, så då hade vi bråttom för att hinna med den.” (D) 

”Stressad kan man känna sig att man inte missar bussen, då har man bråttom. På 
morgonen kommer jag i tid men när jag ska hem kommer bussen ibland före och då får 
man springa. Man stannar och tittar sig, sen går man över snabbt.” (E) 

”Ibland [stressigt] på morgonen hemma hos pappa men hos mamma är det lugnt. Hos 
pappa bor vi på fjärde och hos mamma på andra våningen. Jag har inte bråttom.” (L) 

Elever som åker taxi kan också uppleva stress att passa taxin så att den inte ska åka ifrån 
dem. 

”… de vill inte vänta utan vill åka ifrån då.” (D) 

En pojke har aldrig bråttom när han går i skolan men ibland när det är ledigt från skolan 
åker han till bekanta. Då kan det bli bråttom. Han reser själv men blir mött när han 
kommer fram. Att passa tider vid vissa tillfällen kan vara stressande. 

”Till exempel om man säger så här…  Att på fredagar efter skolan och tidigt på 
morgonen när vi har ledigt… då fick jag skynda mig till bussen eller tåget. Det finns ett 
land som heter Västervik… och så har jag åkt buss till ett annat land som heter 
Jönköping men då brukar jag ta bussen.” (H) 
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Säker kan man känna sig med kompisar medan ett par flickor pekar på vikten av att veta 
vad som gäller och att man känner sig trygg i det. En flicka känner sig osäker ”när 
bussen kommer”, men när mamma ger besked känner hon sig säker. När man är ensam 
utan kompisar kan man känna sig osäker. 

”Säker det är jag när jag är med kompisar” (B) 

”… när mamma säger att bussen kommer om 20 minuter.” (C) 

”Osäker det är jag när jag är själv i X, för där finns det de som bråkar jämt, men när 
jag är med kompisar då är jag säker.” (B) 

En flicka beskriver den osäkerhet hon känner när kraven blir för höga och det blir för 
mycket att hålla reda på.  

”Exempelvis på fritids när de säger att först ska du göra det och sen ska du göra det. 
Då blir det körigt! Då blir jag osäker.” (D) 

”Jag brukar ta ett gosedjur när jag är osäker.” (E) 

4.2.3 Barnens resa från hemmet till skolan 
De flesta av barnen blir väckta av föräldrarna på morgonen, ett par barn vaknar av 
väckarklockan och en flicka vaknar av sig själv. Barnen brukar ha samma rutiner varje 
morgon även om tiden blir lite knapp för några. Många är trötta och vill helst ligga kvar 
i sängen men går upp i alla fall. Tankarna på skolan är för det mesta positiva men för 
någon är det blandade känslor och någon vill helst inte åka dit. 

”Pappa väcker mig, sen äter jag och borstar tänderna. Sen så kanske jag bråkar lite 
med syrran och sen säger pappa att nu måste du gå.  Det är roligt att åka till skolan… 
både skolan och kompisarna är roligt.” (C) 

”Jag vill hellre ligga kvar i sängen, jag är jättetrött… /…/ Jag tänker nu är det dags att 
gå upp och gå till skolan. Det känns bra.” (D) 

”Jag vaknar av väckarklockan och tänker att jag ska gå upp, klä på mig, äta frukost 
och gå till bussen.” (E) 

”… tänker att nu ska jag gå till skolan. Det är stökigt med de andra eleverna. De har 
heller ingen ordning och har kepsen på sig i matsalen. När vaktmästaren säger till så 
lyder de.” (B) 

”Det enda jag tänker på är dags att vakna. Allt möjligt sånt, men alltid dags att vakna.” 
(K) 

”Jag vill helst ha sovmorgon ända till nio. För det är då det är lugnt… inga fiender.” 
(L) 

”Jag är ju trött… tills man rört kroppen. Jag brukar tänka på att jag ger mig inte och 
ligger kvar, utan jag ska gå upp och gå ner och stå och vänta tills den [taxin] kommer.” 
(H) 

”Stänger av den… tänker att jag går upp nu.” (I) 

”Vad ska vi göra i skolan idag och…” (A) 

Inget barn har långt till busshållplatsen enligt deras egen beskrivning och de som åker 
taxi blir hämtade vid bostaden och de flesta kan vänta hemma tills taxin kommer och 
det känns bra om det är kallt och ruggigt. Två barn måste korsa en hårt trafikerad väg 
för att komma till hållplatsen för länsbussen, och flera barn måste korsa en gata när de 
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ska till busshållplatsen. Barnen berättar att de ser sig noga för när de ska gå över vägen 
eller gatan och de som åker länsbuss går tillsammans med syskon, kompisar och i något 
fall med förälder som åker till arbetet med samma buss.  

Ingen elev står ensam och väntar på bussen utan det brukar vara några fler, både barn 
och vuxna, som ska med samma buss. Hållplatserna är upplysta och det finns möjlighet 
att sitta och vänta på bussen i de flesta fall. Det brukar vara lugnt på busshållplatsen. En 
elev berättar att de ibland brukar leka ”kull” när de väntar på bussen.  

”Det är bara några stycken och jag brukar ställa mig på den platsen.” (A) 

När det gäller olycksrisk så menar en elev att man kan halka eller ramla på vägen och en 
tror att man kan bli påkörd och ser att bilar kan vara en olycksrisk när man väntar på 
bussen. Man ska också stå en bit in på busshållplatsen för att inte bli påkörd av bussen. 
Det hände en kompis som lekte och kom för nära bussen. Samma pojke tycker att det 
känns säkert att byta buss i stan, även om inte alla bilar stannar.  

”Folk kör snabbt, man kan bli påkörd.”(C) 

”En meter annars får man backspegeln i huvudet. /…/ säkert även att bilarna stannar 
och ibland stannar de inte.” (B) 

 

Bussresan/Taxiresan till skolan 
Var man vill sitta i bussen varierar men de flesta föredrar att sitta bak. Några har ”längst 
bak” som sin favoritplats då där finns mer utrymme, och väljer den om det finns plats 
där. En elev vill sitta i mitten, en annan beskriver att han vill sitta fram på länsbussen 
och bak i stadsbussen av praktiska skäl då det är lättare att hinna av fram på länsbussen 
och att det är rymligare bak på stadsbussen.  

”Det är skönare där [längst bak] för det finns mycket mera säten där… i mitten finns 
det bara fyra men där bak finns det fem typ. Då sätter jag mig längst bak i bussen. /…/ 
Då får man lite ro och kan lyssna på mp3.” (E) 

”Jag sätter mig bak om det finns plats där annars sätter jag mig någon annan stans. 
Som i dag till exempel så var det en kille som låg över sätena. /…./ Det känns tryggast 
[bak]. Och motorn sitter ju där fram. Det är ju där det brukar vara lugnt för jag 
menar… okej på vägen hem så [namn på buss] där brukar jag inte gilla att sitta bak. 
Där sitter jag där framme där är det i och för sig lugnt. Men där bak ser man bättre.” 
(L) 

”En del vill sitta längst bak men det vill inte jag. Jag vill sitta i mitten typ. Det är lite 
lugnare i mitten.” (A) 

”Då kan man gå av fram och då slipper man trängas. I [namn på buss] är det bäst 
utrymme där bak…”(B) 

I länsbussarna finns det säkerhetsbälte men de fungerar inte alltid och det är trångt och 
svårt att komma åt dem ibland, men man använder det om man kommer åt för att inte 
ramla när bussen svänger. De är obekväma och det är mest de vuxna som använder 
dem, men de kanske är bra på vintern resonerar en flicka. Varken förare eller 
medpassagerare säger till barn som inte använder bältet. 

”Det är mest de vuxna som använder bälte, men inte så många barn… .för att inte 
ramla när de svänger så hastigt då. /…/  Då säger de att man får åka utan [bälte] och 
att de ska laga det.” (B) 
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”De är så osköna. De sitter obekvämt vid axeln. /…/ Men kanske måste man använda 
bältet på vintern för om bussen skulle åka av vägen så ramlar jag inte.” (C) 

Några har upplevt att busen kört innan de satt sig. Bussen åker iväg innan man hinner 
sätta sig och då håller man på att ramla. Skolväskorna lägger man på golvet vid sidan av 
sittplatsen, framför fötterna eller i knäet. Man lyssnar på musik eller pratar med 
kompisar under resan. Eleverna ser inte i ett första skede någon olycksrisk i bussresan 
och de anser att bussresan är säker trots en beskriven incident med två pojkar som 
ramlade i bussen. 

”Skulle jag ramla så skulle jag skylla på chauffören… vi har ju sjukhuset nära om det 
skulle hända något.”(L) 

”I måndags var det två killar som ramlade i bussen. De lekte men chauffören sa inte till 
dem.” (E) 

En elev funderar om olycksrisk kan vara det med ”folk som bråkar kanske” (B). Han 
berättar om en för honom skrämmande upplevelse på en länsbuss när två personer tog 
hans väska och ingen ingrep. Han åker nu med en annan buss i stället som inte är lika 
fullsatt. 

”Jag åker inte buss [namn på buss] för där är det folk som håller på med väskorna och 
så. Jag åkte den en gång och då tog de min väska. Det var två som satt som tog den… 
Föraren sa inte till för han såg inte i backspegeln och det var så fullt i bussen att vi fick 
stå.” (B) 

Flera av eleverna är känsliga för ljud och beskriver det som mycket obehagligt och 
påfrestande.  

”Ibland låter den, den gnisslar.  Ibland är det jobbigt när det är en bäbis på bussen som 
skriker. Det är jobbigt.” (L) 

En pojke hade under en period problem med en ”skrikig tjej” i taxin som han uttryckte 
det. Det hände att han skickade iväg taxin och beställde en ny för att slippa åka med 
henne, säger han. Det har också hänt att han fått sitta inklämd där bak med passagerare 
som han stör sig på, bland annat några personer som ska till dagcenter. Och han säger 
att han hellre skulle färdas i bagaget än på det sättet. Han blir åksjuk om han inte får 
sitta fram och dessutom är han överkänslig mot lukter från exempelvis tuggummi och 
parfym. 

”Jag ville verkligen inte åka med X. Jag har så känsliga öron. /…/ Jobbigt att åka med 
de som ska till dagcenter. De sitter och flåsar och så där… Och att bli inpressad i 
baksätet mellan två överviktiga, överparfymerade tanter, det är jättejobbigt för mig. /…/ 
För en dålig taxiresa slutar med att man är trött, kommer till skolan, somnar i 
skolbänken och inte får någonting gjort.” (M) 

Samma pojke berättar att han har stora problem med taxiåkandet och han känner sig 
utsatt i många lägen och han menar att taxiresandet är hans värsta problem. Tidigare 
hade han beslut om ensamåkande i taxi men han valde bort det då han trodde att han 
skulle få samåka med en annan elev, vilket inte blev fallet. Det finns mycket som stör 
honom och som han retar sig på när det gäller resan, till exempel tider, brist på 
samordning och hastighetsöverträdelser. Han tycker att de flesta förare kör som drullar. 
De håller inte hastigheten och gör andra fel som han noterar. Han var rädd att åka med 
taxi en period efter att den taxiförare som släppt av honom vid skolan strax efteråt körde 
in i en telefonstolpe så bilen blev förstörd.  
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”Det har varit mycket kalabalik med den här taxin för tillfället när de håller på. /…/ De 
har ändrat tider och… Det verkar inte som de bryr sig heller. Vi kanske är två som ska 
åt samma håll och så kommer det ändå två bilar och hämtar oss. Generellt sett har jag 
aldrig tyckt om att åka taxi. Jag vill hellre åka tåg eller buss men det skulle ta för lång 
tid. Jättejobbigt med taxi. Det har varit fortkörning och försening. Jag är den som haft 
den senaste taxin hela tiden.  /…/  Sedan fick jag åka med någon som körde 160 på en 
90 väg och det kändes inte tryggt. Efter det var jag skraj varenda dag, när de hade 
krossat bilen och så där.” (M) 

De övriga som åker taxi blir hämtade vid bostaden och tycker att det fungerar bra. 
Oftast hämtar man upp någon mer på vägen till skolan eller så finns det redan andra 
barn eller vuxna i taxin. Flera elever känner inte igen förarna det har hänt att de 
skjutsats till fel plats men de har kommit rätt till slut. Ibland kan det vara svårt med 
utländska förare som inte förstår svenska och att man inte förstår vad de säger. En del 
förare går ur taxin vid skolan och öppnar dörren medan andra sitter kvar och låter 
barnen kliva av själva. 

Den yngste pojken brukar vänta på taxi ute med mamma på sommaren. På vintern 
väntar han inne. Pojken har en favoritförare som kör taxin och de brukar skoja med 
varandra. 

”Jag busar [namn på taxiförare], han säger buse…”(F) 

Några barn bor varannan vecka med mamma och varannan med pappa så restider och 
medresenärer varierar beroende på varifrån man åker. 

 

Gå av bussen/taxin och vägen till skolan 
När eleverna går av bussen vid skolan är det lugnt, för de flesta låter andra gå av först 
för att det ska bli lugnare. Ibland sitter man kvar och väntar tills bussen stannat men 
ibland så ställer man sig vid dörren innan den stannat. Några barn behöver inte korsa 
någon gata för att komma till skolan, men de som måste det ser sig för ”för det mesta”. 

”Lugnt. Brukar vänta till sist. Lugnast.” (A) 

”Inga problem vid avstigning. /…/ bara några elever.” (C) 

”Ibland sitter man tills bussen stannat och ibland ställer man sig vid dörren och 
väntar”.(B) 

”När bussen kommer till rödljusen typ. Då brukar jag ta min väska på axeln och sen 
kanske jag ställer mig.” (L)  

”Ibland så stannar jag och kollar mig för, ibland går jag bara över.” (L) 

Vid två skolor är mycket trafik vid skolområdet med taxi, personalens bilar, skolskjutsar 
och föräldrar som lämnar sina barn. Vid en skola ligger en idrottshall strax intill och en 
elev berättar om en olycka med en elev som blev påkörd vid skolan trots att det inte är 
någon väg i egentlig mening. En elev menar att en olycksrisk kan vara ”om man trillar” 
(E) när man går av bussen. Det finns en cykelbana precis där man går av taxin och där 
kan det hända olyckor för de kommer jättefort, menar en pojke (G). 

Oftast behöver man inte vänta så länge på att få komma in i skolan men ibland kan det 
bli så och då kan det bli lite hårdhänta lekar bland några elever i klassen med 
Aspergerklassen. 
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”[namn på elev] brukar slå mig. Typ hoppa på mig på skämt.  /…/ Han är lite våldsam. 
Han fattar inte det själv.” (L) 

 
4.2.4 Från skolan till hemmet 
Från skolan och väntan på taxi 
Barnen på låg- och mellanstadieskolan får stå och vänta på skolgården med andra 
klasskamrater som åker taxi. Man brukar prata, tänka lite och ibland leka en lek som 
heter ”Ha´n”, en lek där man ska ta fatt på varandra, när man väntar på taxin. De är bara 
på skolgården och springer aldrig ut på gatan. Någon tycker om att plocka blommor när 
de väntar. En flicka i aspergerklassen brukar berätta historier för sig själv när hon väntar 
på taxin men ”tystnar” om någon kommer för då blir det pinsamt. Hon leker aldrig med 
någon. En pojke i samma klass berättar att han bara står där och väntar. 

”Har du hört talas om att det finns en lek som heter Ha´n? /…/  Så ska en försöka ta 
fatt… så får han ha´n.” (H) 

”Jag brukar bara stå och vänta och tänka lite… på dan och lite vad jag ska göra när 
jag kommer hem.” (G) 

”Eller kanske rör lite på väskan för att göra något.” (J) 

Vid den ena högstadieskolan finns en tunnel under vägen så man inte ska behöva gå 
över, men det blir oftast att man går över i alla fall för man har bråttom till bussen. 
Missar man stadsbussen så kanske man också missar länsbussen och då kan man få 
vänta väldigt länge. Alla säger att de ser sig för innan de går över, ”för det mesta”. (D) 
De brukar gå och prata men tror inte att det har någon betydelse säkerhetsmässigt, då de 
litar på varandra. 

”… men har jag bråttom går jag över.” (A) 

”Ibland kan det kännas stressigt.”(C) 

”Ibland känns det stressigt för bussen kommer tidigare ibland och då får man 
springa.”(D) 

”… säkert…  för det är alltid någon som har koll.” (B) 

 

Gå på bussen/taxin och resan hem från skolan 
Beskrivningen av hemresan varierar från att det är stökigt och de springer omkring till 
att det är ”inga problem”, även om man måste stå och det är lite ostadigt. Då får man 
hålla sig i säger en flicka, men hon tycker inte att det är otäckt. En pojke menar att han 
är tröttare när han åker hem. En elev står vid busshållplatsen och väntar tills bussen 
stannat, för det har hon lärt sig vid bussträningen och en annan berättar att hon korsar 
gatan vid ett övergångsställe och finns inte det så ser hon sig för först. 

”… stökigt längst bak i bussen. De springer omkring ibland. Chauffören säger till om 
det blir för stökigt och oftast lyder de.” (A) 

”Inga problem.” (C, D) 

”Spelar ingen roll var jag sitter, det finns ju så många platser i bussen… /…/ Är det 
fullt i bussen måste man stå. Om man svänger till vänster och höger är det vingligt så 
jag svänger fram och tillbaka. /…/ Det har jag lärt mig på bussträningen [att vänta vid 
hållplatsen].”(D) 
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”Då går jag över på ett övergångsställe annars så ser jag mig för först.”(L) 

Det är jobbigt att vänta på bussen, särskilt om man inte vet om det är man själv eller 
bussen som är sen. Ibland kan man vara tvungen att gå hem för att det är för kallt att 
vänta. 

”Då är det jobbigt för bussen kommer sent och det är jobbigt [hemresan]. Som i 
måndags, antingen missade jag bussen eller så kom den bara 40 minuter för sent. 
Berzans bussar kom två stycken och sen tog jag min klocka och kollade ’var fan är 
bussen?’ Jag måste gå hem liksom. Det var ju svinkallt.”(L) 

En pojke tänker på vad han ska göra när han kommer hem. Han brukar leka med en 
kamrat och spela tv-spel. Först åker han hem och äter och sedan tar han cykeln till 
kamraten om han inte är trött och behöver vila. 

”Jag tänker om jag är trött så ska jag vila.” (A) 

En flicka får visa taxiförarna vägen ibland för de hittar inte alltid.  Hon brukar tänka på 
vad hon ska göra när hon kommer hem. De dagar hon åker med en större taxi brukar det 
vara en man som åker med och pratar mycket, och det upplever hon som mycket 
irriterande. Kunde hon ändra på något så skulle det vara att han blev tyst. 

”… gå ut med hunden, hämta posten, se på tv. /…/  Då skulle han vara tyst.” (N) 

 

Gå av bussen/taxin samt vägen hem eller till fritids 
Att gå av bussen beskrivs på samma sätt som när man kommer till skolan. Den elev som 
åker buss till fritids måste korsa en gata för att komma dit och hon går över vid ett 
övergångsställe. Ibland kan det ta lång tid att komma över för det är inte alltid som 
bilarna stannar vid övergångsstället, så hon ser sig för noga. En pojke som åker länsbuss 
står kvar vid hållplatsen tills bussen har åkt innan han går över och även om han 
”glömmer bort sig ibland” tror han inte det är någon olycksrisk om man inte har bråttom 
hem. Samtidigt säger han att det varit nära att han råkat ut för en olycka när han springer 
ut och har glömt bort sig, men han tror inte att det kan hända honom något. 

”Ibland stannar bilarna ibland gör de det inte. /…/ Det händer ingenting. Jag brukar se 
mig för.” (D) 

”Nej, jag tror inte man skadar sig om man inte har bråttom hem… jag brukar vänta fast 
jag har bråttom.” (B) 

En pojke går oftast av vid samma hållplats och ibland går han förbi sin gamla skola och 
hälsar på skolpersonalen. Nu har de gjort om reglerna så det är inte lika lätt längre och 
det tycker han är tråkigt. Ibland tar han andra bussar men det är jobbigt att gå över 
gatan. 

”Jag åker alltid hem. Ibland går jag förbi [namn på skola] och då kanske jag hälsar på 
mina gamla fröknar och så… Men jag får inte gå in nu, det är tydligen nya regler. Det 
tycker jag faktiskt är lite ledsamt för jag har ju gått där i hela mitt liv.  /…/ men helt 
plötsligt kommer det en regel så där.” (L) 

Samma pojke har en lillebror som kan ställa till bekymmer för honom och han berättar 
om att när två ”typ 18-åriga killar” gick förbi så sa lillebror så att de hörde det.  

”Ni är mesar och [namnet på respondenten] kan brotta ner er! ’Nej det kan jag inte 
alls, sa jag. Då tittade de på honom. Då sa jag För helvete lillebrorsan, mamma 
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kommer att ge dig smisk. Vadå sa han, jag har ju inte gjort något. Jag hade tur för 
annars hade jag åkt på jävligt mycket stryk.” (L) 

Flera barn har erfarenhet av att bussförarna inte alltid stannar eller märker när de ska av. 

Några [förare] stannar långt ifrån, några stannar längre ifrån och några stannar inte 
alls. Man står där och ropar ’hallå jag ska av’. /…/  Vi hade gått av och då var 
lillebrorsan i trappan när dörrarna gick igen. Och han stod där och banka när bussen 
åkte iväg. Han är ju pinsam. Hela bussen glodde.” (L) 

Taxiförarna brukar öppna dörren och släppa av barnen och i några fall följer han med 
till dörren. 

”Han följer med mig ända fram till dörren när jag åker hem. /…/  åker till fritids, men 
ska snart sluta.” (G) 

 
4.2.5 Bussförare och bussen/taxiföraren och taxin 
De barn som åker länsbussar känner igen chaufförerna då det ofta är samma förare. En 
del vet man namnet på och någon bor i närområdet. När det gäller stadsbussarna så 
känner man inte förarna till namnet, även om man känner igen flera till utseendet. 
Flertalet säger att det inte spelar någon roll om man känner varandra men ett par barn 
tycker att det är trevligt när de hälsar. Tidigare när man åkte skolbuss till skolan i 
närområdet visste alla vad föraren hette och de visste elevernas namn och var de bodde. 
Alla tycker att förarna kör bra förutom att ”de svänger så hårt” (B) som en pojke 
uttryckte det. Synpunkter på att yngre förare körde snabbare fanns också  

”Det spelar ingen roll hur de är bara man kommer fram.” (J) 

När det gäller länsbussarna är de nya och fina enligt eleverna, men en del bälten 
fungerar inte och det är en pojke kritisk till, och stadsbussen är nerklottrad och förstörd 
menar flera barn. 

”Sämst med bussen är trasiga bälten. /…/  Det finns de som tycker att det är coolt och 
häftigt att kluddra.” (B) 

Barnen som åker taxi menar att det är lite olika hur förarna är, men det spelar ingen roll 
bara man kommer fram, som ett barn uttrycker sig. Andra känner trygghet i att känna 
förarna och att de är snälla, pratar och spelar bra musik. Synpunkter på att kvinnliga 
förare är bättre än manliga framfördes av en pojke. 

”X är snäll och pratar.” (N) 

”Han är ganska snäll och han spelar fin musik.” (G) 

”Tjejerna brukar köra bättre. Killar kör som drullar generellt. /…/  X som har kört taxi 
han var bra.” (M) 

 
4.2.6 Tankar om ansvar och trafiksäkerhet 
Det eleverna tänker på när de hör begreppet trafiksäkerhet handlar om olika slags 
utrustning som lyse på traktorn, cykelhjälm, att ha vinterdäck på vintern, men också att 
man gör som man ska så man inte blir tagen av polisen. En elev tänker på att bilar kan 
köra av vägen.  

”Oftast brukar jag ha lyse på traktorn för då ser man. /…/  Jag har cykelhjälm. /…/ 
Ibland får pappa och jag dra upp bilar. Då ringer de till oss.” (A) 
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”Det är viktigt att man kör rätt och att inte polisen tar en.” (B) 

”På vintern ska man ha vinterdäck. Det brukar vara halkigt på vägarna och har man 
sommardäck så kan man trilla över [visar med händerna hur den tänkta bilen välter].” 
(D) 

”… göra som man ska då händer inget.” (E) 

Några säger att de använder bälte och reflexer när det är mörkt medan det är flera som 
inte följer de trafikregler som man känner till eller använder reflexer, fast de vet att man 
syns bättre. Samtidigt kan man ha synpunkter på andra säkerhetsaspekter som 
exempelvis rattfylleri och att det borde vara alkolås på alla bilar.  

”Stanna vid rött, lämna företräde till gångarna. Hålla hastigheten som jag inte gör. Jag 
ligger långt över.” (J) 

”Alkolås måste det vara. Och att förarna måste sätta på sig bältet direkt. … de väntar 
tills de kommer ut på vägen.” (J) 

”Jag vet inte… ska man gå på höger sida, men det går ju inte. /…/  Den reflekterar. Det 
är nog därför det heter reflex.” (K) 

En pojke funderar över nyttan med reflexer och säger först ”därför”, men sen kommer 
han på en annan anledning. 

”Reflexer ska man ha så inte polisen kommer och tar en.” (F) 

När det gäller ansvar handlar det till stor del om att ta ansvar för busskortet och hålla 
reda på det, på mobiltelefonen och på musikspelaren (mp3-spelaren). En av eleverna har 
blivit bestulen en gång och han tycker att det är lite svårt att hålla reda på allt. På ett 
annat plan handlar det om att ta ansvar för sin resa och att klara av den själv. Man har 
också ansvar att meddela om man blir sen eller om det uppstår problem. Här finns det 
klara rutiner hur man ska agera, och man vet att man får hjälp om det behövs. 

”… ringer till skolan om man blir sen. [namn på buss] går sönder ibland. /…/ Händer 
sällan. /…/ Ingen stress. /…/ Vi ringer och de lyssnar på det och säger okej, ni kommer 
senare.” (B) 

”Har aldrig missat någon av bussarna till skolan.” (C) 

Skulle det hända något på resan så säger man i första hand till läraren, men man kan 
också prata med föräldrarna. 

Ansvar för vad man gör på fritiden, vem man är tillsammans med och hur man kan se 
på skadegörelse beskrivs av en pojke. Han har en ny ”laglös” kompis som brukar göra 
mycket bus, men de ska sluta efter nyår. Fram till dess så begränsar de buset till att 
ringa på dörrar och kasta ägg och ruttna äpplen på bussrutor, för det kostar inte så 
mycket menar han. 

”Jag har en ny kompis nu. Vi har sagt att vi inte ska göra något [bus] efter nyår. Så nu 
passar vi på lite. Kanske plingar på och kastar ägg mot rutor och så. Sen blir det mest 
bussar för de kostar ju inte så mycket. [förtydligar] vi kanske är ute och cyklar och då 
kanske vi kastar ett ägg mot vindrutan. /…/ ibland ruttna äpplen. [namnet på kompisen] 
började göra det för han är liksom laglös… jag vet inte.  /…/ Han la en konservburk där 
det går ner där bussen stannar.” (L) 
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4.2.7 Tankar kring olyckor  
Flera barn tror att det sker mest olyckor i 10-15 årsåldern. En anledning kan vara att de 
känner sig stora då, menar de. Det kan bero på stress och att de tänker på andra saker 
och glömmer bort att se sig för. 

”Ju äldre man blir ju mer självsäker blir man.” (J) 

”Tror att det är de i 11-12 årsåldern. Kanske är för att de är lite stora, jag vet 
inte.”(B). 

”De tänker inte så mycket de bara går. Speciellt folk i min ålder de bryr sig inte ett 
smack om trafikregler… de yngre har respekt för trafikreglerna, det skiter man 
fullständigt i den här åldern.”(M) 

”Anledning till att olyckor drabbar de äldre barnen. De tänker på andra saker som man 
inte ska tänka på.” (D) 

Flera barn tror inte att det kan hända dem något i trafiken trots att de berättar att de 
glömmer att se sig för ibland och de vet att det händer olyckor. Den olycksrisk man ser 
är att man kan ramla när man går av bussen eller att man halkar när det är vinter. En 
flicka menar dock att man kan bli påkörd av bilar som kör fort och en pojke säger att det 
var nära att han råkade ut för en olycka när han sprang ut till sin buss. Han hörde bussen 
men såg den inte. En pojke tror inte att det kan hända olyckor när man åker taxi. 

”Bara ibland bara glömmer bort att se sig för… Man kan halka och slå sig och det är 
inte så himla kul.” (E). 

”... sen hörde jag, men såg inte att bussen kom… det var nära. Det var obehagligt.” (L) 

”Ja, man kan bli överkörd när en bil kör jättefort.”(C) 

Man kan också krocka eller köra av vägen om man är onykter säger en pojke och 
berättar om en olycka där en pojke som han känner dog sedan han blev påkörd av en 
onykter förare. Någon ser obevakade järnvägsövergångar där tåg kan köra på en buss 
som en olycksrisk. 

”Krock, eller kör av vägen ifall föraren inte är nykter. /…/  En har dött som jag känner. 
Det var tragiskt. Han gick mot grön gubbe på ett övergångsställe och sen kom en 
onykter taxichaufför. Utan att kolla hur det var med honom… Han dog på stört. Han 
dog direkt.” (J) 

”Var han gammal?” (Intervjuaren) 

”Tretton… De skulle ha alkolås. Så är det på bussarna. Det borde vara på alla bilar.” 
(J)  

”Obevakade järnvägsövergångar där bussar kör över och blir påkörda av tåget.” (M) 

En pojke tänker inte på att det kan hända någon olycka för det är statistiskt sett liten risk 
att man råkar ut för det, menar han. 

Synpunkter på hur man kan förbättra trafiksäkerheten för skolbarn genom att släppa av 
dem på rätt sida framfördes av en pojke som också hade en mer tekniskt raffinerad 
lösning med reflexsändare och varningslampor i bilen och som varnade för skolbarn 
eller drog åt handbromsen.  

Olyckor kan ske av olika anledningar som t.ex. att man kör för fort och bromsar för 
sent. Taxin kan bli påkörd av en bil menar en flicka, och en pojke menar att det kan 
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hända om man inte sätter på vinterdäck. Han säger också att man kanske tappar en boll 
på vägen, men då gäller det att veta att den inte är viktig. 

”Till exempel om man kör för fort och bromsar för sent kan man köra på en annan bil 
eller om man inte tittar rakt fram och så tittar man åt sidan och då råkar man vrida på 
ratten.”(G) 

”Att det kommer en bil och kör på [taxi].” (I) 

 

4.2.8 Kunskap och utbildning 
Ett par barn säger sig ha fått trafikundervisning i skolan. Flera elever har busstränat 
vilket innebär att de har åkt buss tillsammans med en assistent i skolan och fått lära sig 
hur man ska göra. Bussträningen har pågått så länge eleverna har behövt för att känna 
sig trygga i att de klarar resandet. Ett par elever menar att de lärt sig själva och att 
information finns både i böcker och på dator. Det är aktuellt för en elev som ser fram 
emot att få åka moped till våren och känner att han behöver veta lite mera hur vägarna 
går så han kan hitta. En annan pojke har lärt sig regler på trafikskolan. Han har tagit mc-
körkort.  

”… veta mer om trafik och vägar och hur de svänger… moppe till våren.” (B) 

”I början var det jättepirrigt men nu är jag van. ”(C) 

”Jag har tagit mc-körkort. /…/  Jag fick ta det i förtid.  Jag kör efter eget huvud. /…/ Nu 
säger jag hur det ska vara sen så säger jag min då… Man ska vänta tills det är grön 
gubbe och sen ska man gå över. Det skiter jag i jag går över. Jag korsar gatan. Jag 
skiter i om en snutbil kommer jag går i alla fall. Skit samma. Det har aldrig hänt 
någonting förut så varför ska det hända nåt nu?/…/ Jag ser mig för lite snabbt... äh, skit 
samma.” (J) 

Flera barn menar att de lärt sig själva medan andra menar att det är föräldrarna och 
syskon som lärt dem. Någon har lärt sig på dagis och någon annan genom barnprogram 
på tv. 

”Det har jag lärt mig själv nästan. Jag är nyfiken generellt. Speciellt hur trafikljusen 
fungerade inifrån, själva styrsystemen och det fick mig att lära mig mycket om 
sådant.”(M) 

”Dagis… Och sen har jag lärt mig själv. Mamma har följt med på bussen så att han 
skulle hitta till skolan.” (L) 

”Man ska se sig om åt båda hållen och lyssna innan man går över… Det är en sång 
som jag har lärt mig… På Bollibompa.” (H) 

”Man ska se sig för.” (I) 

 

4.2.9 Taxi eller buss 
Alla elever som åker buss väljer helt klart att åka buss framför att åka taxi. Det är roligt, 
man sitter bra, det finns fler vuxna och att man har kompisar är några skäl för detta. 
Men är man liten kan det nog vara en fördel att åka taxi, menar en pojke på mellan-
stadiet. För några elever i Aspergerklassen är taxi bättre för att det är lugnare och så kan 
man ”tänka bättre”.  
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”Buss framför taxi!! … Om man går i lågstadiet då kan man känna sig otrygg när folk 
knuffas och så. ”då ska man nog åka skolskjuts. Det gjorde jag och det var bra.” (B) 

”Buss! Man sitter bra och man har kompisar… fler vuxna är också bra.” (C) 

”Det är jätteroligt att åka buss tycker jag.” (D) 

”Taxin, det känns lite skönt när den kommer och så sätter man sig och det är lite varmt. 
Det är lite varmare än där ute och så bara sitter man där tills man åker fram. Jag vill 
helst inte att den ska sluta så snabbt för jag vill bara sitta kvar och tänka.   Jag gillar 
när det är rörelser. I en bil kan jag tänka bättre än vad jag kan på en sån här stol.”(K) 

”Taxi! För det är avskilt, mindre stökigt. Det kan ju vara trångare där men taxi är 
bekvämare och mindre folk och så där. Det känns ganska smidigt också.”(K) 

Den pojke som tidigare åkt buss men nu åker taxi längtar till att han ska få busskort 
igen, trots att han känt sig både ledsen och osäker när han åkte buss tidigare. Och får 
han välja mellan buss och taxi så väljer han buss, även om han får gå till busshåll-
platsen. För där finns det mer kompisar och det är skönare att åka. Taxi är dock ”bra på 
sitt sätt”, menar han. Tidigare åkte han buss men han försov sig ofta och kom inte i tid 
så därför fick han taxi. Favoritplatsen i taxin är fram, bredvid föraren och där kan han 
ofta sitta. 

”Det bästa är att jag kommer i tid och det sämsta är att det är tråkigt [taxi]. Det är 
skönare att åka buss.” (J) 

En pojke på mellanstadiet föredrar taxi då det känns tryggast i dagsläget men tror att 
han vill åka buss när han blir lite större. Lägre ljudnivå och att slippa gå upp så tidigt är 
andra fördelar med taxiresan enligt några elever.  

”När jag nuddar taket och jag börjar bli för stor då ska jag nog åka buss.” (H) 

”Taxi är mycket bättre man behöver inte gå upp så tidigt. ”(I) 

 
4.2.10 Vad vuxna tänker angående skolresan  
Några elever pratar om resandet hemma. Och flera vet att både skola och hem tycker att 
de är duktiga som klarar av bussresorna och de får mycket beröm både från hem och 
skola. Den flicka som åker buss till fritids tre gånger per vecka ville själv börja åka buss 
och både hem och skola var positiva till det, så hon fick då börja bussträna. När det 
gäller taxiresorna tror de att föräldrarna tycker att det är bra att de kommer till skolan. 
Ibland kan de tänka att de kan köra fel och i något fall ger taxiresorna upphov till en 
uppgiven suck hos föräldrarna, tror en pojke. 

”Jag tror att de tycker att det är bra att jag lär mig.” (B). 

”De säger att jag är duktig.” (C) 

 
4.2.11 Övriga reflexioner 
Tips till elever från elever 
Eleverna har olika tips till elever som ska börja åka buss till skolan. De menade att det 
var viktigt att sitta fram, lyssna på föraren och att ha en mobiltelefon med sig. Man 
skulle också tänka på att se sig för så det inte kommer bilar. Viktigt var också att tänka 
på trafikregler och att det finns förare som inte är observanta. Vikten av att inte reta upp 
andra är ett viktigt råd från en pojke. 
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”Att man frågar om man får sitta fram och att man ska lyssna på vad chauffören 
säger.” (B) 

”Att sitta långt fram och säga till chauffören så han kan säga till vart man ska gå av.” 
(C) 

”Man ska ha med en mobil så att man kan meddela sig och ringa och säga att man är 
försenad.” (D) 

”… kolla efter bilar. /…/ Säkerhet för mig själv.” (N) 

”Man ska trycka och vänta på att det blir grönt och sen ska man titta för det finns 
klantskallar som inte tittar på trafikljusen.” (M) 

”Var försiktig på gatan och se dig för innan du går över… Tänka på att inte reta alla 
andra… det smäller direkt.”(L) 

 
4.3 Delprojekt 3 – Intervjuer med barn som varit involverade i 

skolskjutsolyckor 
4.3.1 Upplägg av resultat 
Detta delprojekt har ett något annorlunda angreppssätt vad gäller analys än de två första 
delprojekten. Här ligger fokus inte i första hand på skolskjutsresans olika moment, utan 
snarare på det moment och den del av skolskjutsresan som kan kopplas samman med 
den specifika olycka som varje intervju berör. Detta innebär också att upplägget av 
resultat delvis ser annorlunda ut. Från att i de två första delstudierna främst ha tittat på 
”hela-resan-perspektivet”, med alla dess delar och barnens egna tankar kring dessa, görs 
i delprojekt 3 även en ”neddykning” i de moment där faktiska olyckor skett. Fakta kring 
olyckan i kombination med barnets egna upplevelser och tankar kan på så sätt skapa en 
bild av och en förståelse för varför olyckan skedde.  

Resultatet av delprojekt 3 presenteras i form av sex ”fall” involverade i fem olyckor, där 
utgångspunkten är de specifika och faktiska fem olyckshändelser som intervjuerna har 
utgått från. Varje ”fall” presenteras för sig. Inledningsvis beskrivs det aktuella fallet 
utifrån korta fakta om olyckan hämtade från polisrapporten. Därefter följer ett avsnitt 
där barnet har beskrivit sin skolskjutsresa överlag, utan fokus på olyckan. I detta 
sammanhang presenteras materialet på samma sätt som i delprojekt 1 och 2, dvs. med 
ett ”hela-resan-perspektiv”. I avsnittet som följer behandlas själva olyckan, utifrån 
barnets egen berättelse. Slutligen, efter samtliga redovisade fall, diskuteras och jämförs 
de olika presenterade olyckshändelserna.  
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4.3.2 ADRIAN 
Fakta om olyckan 
(hämtat ur polisrapport:) 

Tid: Eftermiddag kl. 15.10 

Väder: Uppehåll 

Väglag: Vägbanan våt/fuktig 

Vägtyp: Gata (allékörbana) 

Trafikanvisningar: (uppgift saknas) 

Trafikmiljö: Tättbebyggt område 

Högsta tillåtna hastighet: 50 

Trafiksignal: Saknas 

Ljusförhållanden: Dagsljus 

Gatu-/Vägbelysning: (uppgift saknas) 

Skada: Lindrigt.  

Ålder vid olyckstillfället: 15 år  

Kön: Pojke 

Beskrivning av händelseförloppet: Fotgängare skulle korsa körbanorna framför 
stillastående buss varvid denne påkördes av personbil.  

Olyckskategori/händelse: Barn som har bråttom till bussen alt. Barn som går/springer 
ut framför buss (Anund, Larsson et al. 2003) 

 
Skolskjuts en vanlig dag 
Adrian beskriver hur hans skolskjutsresa brukar se ut för det mesta. Han åker linjebuss 
till skolan som ligger inne i stan. 

 

Att gå till bussen 
Från hemmet till busshållsplatsen går han ensam, det är ca 100 meter att gå. Hållplatsen 
är på ”rätt sida” av vägen. Bussarna går med ca 20 minuters mellanrum på vardags-
morgnarna.  

Sedan olyckan har Adrian bytt skola, men både den gamla och den nya skolan ligger 
inne i staden, varför själva bussresan från hemmet och in till centrum ser likadan ut idag 
som då han gick på sin gamla skola. Det är bara promenaden från busshållsplatsen inne 
staden och till skolan som är lite annorlunda numera.  

 

Väntan på bussen 
Adrian berättar att bussarna inte följer tidtabellen alla gånger utan brukar vara  
5–10 minuter försenad. Det är något som man får räkna med, och Adrian behöver inte 
skynda sig. Ofta kommer dock 2–3 bussar efter varandra, eftersom alla inte får plats på 
en enda buss. Vid hans busshållsplats står även andra personer och väntar, bl.a. några 
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som han känner. Ibland pratar han med kompisar och har han ingen att prata med så 
lyssnar han på musik istället. Men det är egentligen inte så kul att stå och vänta på 
bussen, speciellt inte på vintern. På sommaren är det ändå ”rätt så okej”.  

I: ”Blir man stressad om bussen inte kommer?” 

Adrian: ”Nej, man blir väl mest orolig, ska man orka vänta? Har man missat den? Eller 
ska man rent ut sagt skita i det?” 

 

Gå på bussen  
Det är ingen trängsel i samband med påstigning då bussen kommit, utan alla står i kö. 

Adrian: ”Man står fint i kön.” 

 
Åka buss till skolan 
Bussresan in till stan tar ca 15–20 minuter, det beror lite på hur ofta den stannar vid 
andra busshållsplatser längs vägen. Adrian funderar inte så mycket över busschaufför-
erna, men tycker att de verkar ganska uttråkade. Överhuvudtaget kan han inte riktigt 
beskriva hur det känns att åka i bussen, men påpekar att det är mycket klotter inne i 
bussarna. Sen beror det också på vilket sällskap man har, om det är bra kompisar med 
som man kan snacka med. Flera gånger har det hänt att man har fått stå upp i bussen, 
”packade som sardiner.”. 

I de nyare bussarna finns det bälten. Men Adrian använder inte bälte och 
busschaufförerna struntar i att påminna passagerarna om bältesanvändning.   

Adrian: ”Det ger dom fan i, kort sagt [busschaufförerna]. /…/ Ingen som använder. Det 
är väl i så fall den där cp-skadade kvinnan. /…/ Man tycker väl egentligen att man ska 
använda. Nja… i så fall anses man vara lite halvfjantig och så. Nä. Nörd…” 

 
Gå av bussen 
Inne i stan kliver han av bussen för att sedan gå till skolan. Han har inte så bråttom med 
avstigningen eftersom lektionerna börjar först halv nio och han är framme i skolan 
redan tio i åtta.  

 
Väntan på bussen 
Efter skolan går Adrian till busstorget för att ta bussen hem. Han vet på ett ungefär hur 
lång tid det tar att gå dit. Om han slutar tidigt går han lite på stan tills dess att bussen 
kommer, eftersom han ändå inte har någonting att göra. Efter skolan skingras eleverna, 
varför Adrian oftast går ensam. I sin nuvarande skola har han inte så många kompisar, 
och han saknar sina gamla kompisar, från den gamla skolan.  

 
Gå på bussen 
Adrian tycker att det är mer trängsel då han ska kliva på bussen hem än då han ska kliva 
på bussen till skolan, på morgonen.  

Adrian: ”Det är när vi ska ta bussen hem, då brukar det alltid vara störst går först. 
[tystnad] Då får man bara finna sig i det.”  
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I: ”Hamnar man längst bak då?” 

Adrian: ”Ja, då hamnar man längst bak.” 

I: ”Vad skulle hända om du också försökte…” 

Adrian: ”Tränga mig före? Ja, om dom är mindre än jag, då skulle det inte vara någon 
större fara. Eller om de är svagare, då är det ingen fara. Men om dom är större… ja, 
då kan man åka på en smäll om man har otur.” 

I: ”Vuxna… är det mest ungdomar som tränger sig?” 

Adrian: ”Nej, det är mest ungdomar. Vuxna brukar inte vara så.” 
 
Gå av bussen  
Då Adrian ska kliva av bussen vid hemmet ligger hållplatsen på ”fel” sida av vägen. Det 
är lite otäckt om det är mörkt, och han tycker att det borde finnas fler lampor i området. 
I övrigt är det ingenting som känns speciellt annorlunda då han stiger av bussen vid 
hemmet, jämfört med då han stiger av vid skolan. Liksom då han kliver av bussen vid 
skolan så känner han inte heller någon brådska då han ska hem, eftersom han inte har 
några tider att passa.  

 
Tankar och känslor kring skolskjutsen överlag 
Adrian tycker inte om skolan. Och eftersom han förknippar skolskjuts med just skolan, 
som han inte tycker om, så är hemresan och avklivningen hemma trevligare än då han 
ska till skolan – då vill han bara hem.  

I: ”Om du tänker på skolskjutsen överlag, känns det bra eller dåligt eller jobbigt…?” 

Adrian: ”Nja, det är väl inte så jättekul att åka till skolan…” 

I: ”Är det mer att du är på väg till skolan, som du inte tycker om?” 

Adrian: ”Inte så jättekul, då är det så här, Gud nu ska jag ha en hel lång dag i skolan… 
/…/ Jag tycker inte om skolan helt enkelt!” 

I: ”Så varför du inte tycker det är så kul att åka buss, det är för att du tänker på dit du 
ska?” 

Adrian: ”Ja, exakt! Inte själva… Bara… snart skolan, jippie…” 

I: ”Hade det varit något kul [resans mål] så hade det känts annorlunda?” 

Adrian: ”Ja, då hade det varit mycket skojigare.”  

I: ”När du åker hem då?” 

Adrian: ”Ja, då är det så här ’åh, skönt att komma hem efter en lång dags arbete…’ 
/…/ Det känns alltid skönare. Sen är det bara skönt att sitta hemma och slappa…!” 
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Olyckan 
Innan olyckan 
Den dagen då olyckan hände var också första dagen på en praktikplats inne i staden. 
Morgonen hade varit som vanligt – han tog den buss som han brukar ta in till 
resecentrum, men istället för att gå till skolan gick han till sin nya praktikplats.  

Efter dagens slut hade han bråttom hem. Bussen skulle snart gå, och han hade absolut 
inte lust att vänta en extra timme tills dess att nästa buss skulle komma. Dessutom hade 
han spillt läsk på sig på sin praktikplats och ville snabbt hem och tvätta sig.  

Adrian: ”Ville inte vänta en timme för att komma hem. [tystnad]. Nej du... Så kul är det 
inte att sitta och vänta på en buss… Nä, nä. /…/ Och jag hade brådis hem. Ville hem 
och äta och dels så vill jag bara hem och tvätta av mig för jag hade spillt en massa läsk 
på mig. /…/” 

I: ”Jag tänker så här… i och med att det var din första dag på praktikplats… Jag vet 
inte, men kände du att du var extra stressig… För jag känner så att när jag ska börja på 
nåt nytt ställe eller bara pröva på nåt nytt, att jag är lite stirrig…?” 

Adrian: ”Nej… Jag kommer inte ihåg så mycket från den där praktiken. Jag minns mest 
bara hur jag blev påkörd. [kort tystnad]. Jag minns bara att jag hade spillt läsk på mig. 
/…/  Jag ville hem och duscha.”  

Adrian ser att bussen redan står inne vid resecentrum och att den är på väg att köra 
därifrån. Han bestämmer sig för att hinna med den. För att komma dit måste han ta sig 
över en trafikerad tvåfilsväg. Att ta sig bort till närmaste övergångsställe skulle ta för 
lång tid. För att ta den snabbaste vägen över måste han passera framför en stillastående 
buss. 
 

Olyckstillfället 
Adrian springer, hör någon tuta och tittar åt vänster där han ser bilen.   

Adrian: ”Sen tittade jag över på vägen där. Jag ser ingenting. Sen när jag springer 
över… Tänkte springa över vägen lite snabbt, för jag ser bussen på väg från 
resecentrum /…/ Tänkte att jag kan hinna om jag skyndar mig på nu. Så springer jag 
över. Sen är det nån som tutar. Tittar jag åt vänster. Och så ser jag en bil. ’Neeeeej!’. 
Pang. /…/ Det var typ under mindre än en sekund, då bara tänkte jag… Jag fick bara 
typ upp en bild från en film jag sett, några dagar tidigare. Som ploppade upp bara. Sen 
såg jag bilen. Tänkte bara ’Åh, shit!’. Pang så låg jag på marken.” 

Sen minns han inte riktigt vad som hände. En enorm smärta i benet och en unge som 
skrek ”Mamma! Är han död?”. Han kravlade mot trottoaren.  

I polisens olycksrapport står det att Adrian sprungit framför en stillastående buss, men 
det är alltså inte den buss som Adrian hade för avsikt att hinna med. Busschauffören 
från den buss som Adrian sprungit framför kommer fram och frågar hur det gick. 
Mannen som körde på honom sa: ”Vad i helvete tänkte du på unge?!”. Adrian sa förlåt, 
men tänkte samtidigt att det ju var mannen som hade kört på honom. Ett ungt par ringde 
efter ambulans. Väntan på ambulansen kändes som en evighet. Och det var mycket folk 
som stod och stirrade.  

Adrian berättar om ambulansresan, hur ont han hade. Benet och armarna var helt 
uppskrapade. Fortfarande, nästan ett år efter olyckan, kan han känna smärta i benet då 
han går.  
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Efter olyckan 
Adrians praktik uteblev, men själv tycker han att det var skönt att få vara hemma. Då 
han kom tillbaka till skolan gick han på kryckor. Andra elever retade honom och den 
här tiden, precis efter olyckan, upplevde Adrian som mycket jobbig och han tänker 
oftare på tiden efter olyckan än på själva olyckan.  

Adrian: ”Jag tänker på det minst tio sekunder varje dag. Fast när jag tänker efter, 
själva den där sjukhustiden där, det var inte det värsta. Det värsta var bara att jag var 
helt försvarslös. X och X och alla andra på skolan kunde ju ge sig på mig. /…/ Det var 
det som jag tyckte var värst. För då var jag helt försvarslös, då kunde jag inte göra 
nånting. Mer än att säga dumma saker tillbaka.”  

Adrian får frågan om varför han tror att olyckan hände. Han svarar att han hade bråttom, 
han ville hinna med bussen och han struntade i övergångsstället. Numer går han över 
vid övergångsställen och väntar hellre en timme än jäktar.  

Adrian: ”Ja, jag är rädd att det ska hända en gång till. /…/ Alla är väl rädda för 
nånting. /…/ Jag gör inte om det där! Jag går nog hellre över vid övergångsställena i så 
fall. Nä, nä. Det är inte värt det. Då står jag hellre och väntar en timme.” 

Och Adrian tror inte heller att han kommer att glömma det han har varit med om. 

Adrian: ”Nej, det kommer jag inte att göra. Det sitter… för djupt, helt enkelt.”  

 

Vad kan man göra för att förhindra skolskjutsolyckor? 
Adrian funderar över om det är något speciellt man kan göra för att förhindra att 
skolskjutsolyckor inträffar. De förslag han kommer på handlar om hur man riskfritt ska 
ta sig till busshållsplatsen, alltså relaterat till den olycka som han själv varit med om.  

Adrian: ”Det var den svåraste frågan hittills…! Jag vet i alla fall en grej. Att det inte 
ska vara så långt mellan busshållsplatserna. /…/ En gång under vägen eller nånting 
[till busshållsplatserna].” 

 
4.3.3 BEATA 
Fakta om olyckan 
(hämtat ur polisrapport:) 

Tid: Morgon kl 8.36 

Väder: Uppehåll 

Väglag: Torr 

Vägtyp: Gata 

Trafikanvisningar: Huvudled 

Trafikmiljö: Tättbebyggt område  

Högsta tillåtna hastighet: 50 

Trafiksignal: (uppgift saknas) 

Ljusförhållanden: Dagsljus 

Gatu-/vägbelysning: Släckt 
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Skada: Lindrigt.  

Ålder vid olyckstillfället: 13 år  

Kön: Flicka 

Beskrivning av händelseförloppet: Bilist körde på yngre person som sprang framför en 
buss som stannat vid hållplats.  

Olyckskategori/händelse: Barn som går/springer ut framför buss  

(Anund, Larsson et al. 2003) 

 
Skolskjuts en vanlig dag 
Beata åker med linjebuss till skolan, som ligger relativt centralt i den stad som hon bor 
i. På vardagsmorgnarna görs en ”specialtur” just med tanke på de elever som ska resa 
till den aktuella skolan. Den skolan hon går i idag är densamma som vid olyckstillfället, 
då hon gick i sjuan.  

 

Att gå till bussen 
Beata bor varannan vecka hos sin mamma och varannan hos sin pappa. Hon tar dock 
samma buss till skolan, eftersom föräldrarna bor nära varandra. Vägen till busshåll-
platsen ser lite annorlunda ut, beroende på var hon för tillfället bor, men Beata upplever 
det inte som så stora skillnader. Det enda hon kan komma på är att då hon går på bussen 
hos pappa så är det inte så mycket folk på bussen. Oavsett om hon ska gå till bussen 
från mamman eller pappan så promenerar hon. När hon är hos pappan går hon först till 
en kompis, sedan till hållplatsen. När hon är hos mamman går hon ensam. Promenaden 
till busshållsplatsen tar ca 5–7 minuter.  

När hon kommer från pappans hus måste hon ta sig över en korsning. Det finns inga 
övergångsställen i närheten, men Beata upplever inte detta som något problem.  

Beata: ”Det är ingenting man tänker på.” 
Beata är morgontrött och måste ofta skynda sig till bussen. Ibland händer det att hon 
missar bussen. I så fall ringer hon någon för skjuts.  

Beata: ”Om ingen är hemma får jag väl ta en annan buss. Fast då går inte den direkt 
till skolan, om jag tar en annan buss. Då får man gå över [namn på bro] och gå…” 

Beata ger ett intryck av att detta med att missa bussen inte är något som gör henne 
speciellt stressad eller orolig. Överlag är vägen till busshållsplatsen ingenting som hon 
funderar över, eller känner något speciellt inför. 

 
Väntan på bussen 
I väntan på bussen är hon med kompisarna, men eftersom hon ofta är sen till bussen så 
hinner hon sällan vänta.  

 
Gå på bussen  
Det är ingenting speciellt som utmärker påstigning av bussen vid hemmet, menar Beata. 
Det är lugnt på morgonen, alla är lite småtrötta.  
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Åka buss till skolan 
Bussresan till skolan tar ungefär 20 minuter. Det är oftast olika busschaufförer som kör, 
och Beata tänker inte på vilka de är. I de nyare bussarna finns bälten, men Beata 
använder dem inte.  

Beata: ”Nä. Man tänker inte på det.” 
I: ”Busschauffören säger inte till heller?” 
Beata: ”Nej.” 
Under bussresan sitter hon mest och sover, eftersom hon är trött. På frågan om hon 
känner sig trygg då hon åker, eller om hon t.ex. oroas av ”konstiga människor” på 
bussen, så svarar hon:  

Beata: ”Nej, tänker jag inte så mycket på.” 

 
Gå av bussen 
Avstigningen vid skolan upplevs som odramatisk, trots att det är många ungdomar som 
ska av. Det är lugnt, och ingen som rusar av.  

 
Väntan på bussen 
De gånger som alla på skolan slutar samtidigt sätts extrabussar in. Ibland får man vänta, 
om man slutar tidigare. En del elever sitter då kvar på skolan och väntar. Själv brukar 
hon gå ner till stan och ta en annan buss därifrån, för ”man vill ju inte sitta och vänta 
två timmar”. Men överlag tycker inte Beata att det är något speciellt med att vänta på 
bussen då hon ska hem efter skolan.   

Beata: ”Man tänker inte på det. Det är väl bra.” 

I: ”Det är ingenting du funderar över?” 

Beata: ”Nä.”  
 

Gå på bussen 
Det är mer folk som ska med bussen hem än då man ska till skolan, och många gånger 
får hon stå upp i bussen. I motsats till den lugna resan in till skolan på morgonen så är 
det mer ”tjafs” på hemresan på eftermiddagen. Och oftast är det de yngre, de som går i 
sjuan, som är stökiga.  

Beata: ”När man gick i sjuan så ville ju alla på bussen jättesnabbt. Nu orkar man inte 
bråka.” 

 

Gå av bussen  
Avstigningen vid hemmet upplevs som lugn, och hon känner sig inte stressad. 

 

Tankar och känslor kring skolskjutsen överlag 
Beata reflekterar inte över sin skolskjutsresa, utan ser det som odramatiskt och 
oproblematiskt. Men det borde finnas fler bussar så man slipper stå upp – inte av 
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säkerhetsskäl utan för att det är mer bekvämt än att stå upp. Att fler bussar borde sättas 
in är något som eleverna har tagit upp i skolan, men ingenting händer.  

Beata: ”Dom [lärarna] skiter i vad vi säger, känns det som.” 

 
Olyckan 
Innan olyckan 
Olyckan hände på morgonen. Sjuorna i Beatas skola skulle till en lokal inne i stan i 
samband med ett skolprojekt. Detta innebar att resvägen såg lite annorlunda ut än 
vanligt denna morgon. Beata tog samma buss som vanligt från hemmet, men istället för 
att kliva av vid skolan så fortsatte hon och hennes klasskompisar att åka in till buss-
torget i stan. Där bytte de till en linjebuss som passerar den lokal där de skulle vara just 
denna dag.  

Ingen lärare hade beskrivit hur de skulle ta sig till platsen för projektet, utan detta fick 
eleverna sköta själva. De visste bara var de skulle samlas och vid vilken tid, men inte 
hur de skulle ta sig dit.  

Beata: ”Då fick man ju ta sig dit bäst man ville, det var ju ingen som sa att man skulle 
göra så och så.” 

Trots att denna dag innebar dels en annan skolskjutsväg än vanligt, dels ett annat 
upplägg av skoldagen så menar Beata att detta inte påverkade henne hur hon mådde. 

I: ”Det var ingenting speciellt som var annorlunda mot andra dagar?” 

Beata: ”Nej. Som vanligt.” 

 
Olyckstillfället 
Bussen stannade vid den hållplats där Beata och hennes klasskompisar skulle gå av. 
Från busshållplatsen skulle de sedan ta sig över vägen, till andra sidan. Längre bort 
fanns ett övergångsställe, men Beata och några till valde istället att ta en kortare väg, 
framför den stillastående bussen. Det var många som skulle kliva på bussen, varför de 
trodde att de skulle hinna över innan bussens fortsatta färd.  

Beata: ”Så var det en massa folk som skulle gå på, så bussen stod still ett tag, och då 
gick vi runt och skulle gå framför bussen. Den stod ju still. /…/ Sen var det några som 
gick bort till ett övergångsställe jättelångt bort. Några gick dit, så gick jag och mina 
kompisar och några till… skulle gå över vägen. Vi gick framför bussen.” 

I: ”Ni tänkte att den skulle stå kvar?” 

Beata: ”Ja, det var massor med folk som gick på.” 

I: ”Kände ni att ni var tvungna att springa eller gå eller? Var det mycket annan trafik 
runtikring just vid det tillfället?” 

Beata: ”Nej, det var två killar som sprang före mig. Då så trodde jag… att det var okej 
att springa, jag tittade inte. Då gjorde jag det med. Så var det inte okej! [skrattar till]. 
Sprang.”  

Precis vid det ögonblick då Beata skulle springa framför bussen kom en bilist som just 
svängt av i den närliggande korsningen. Bilen hade inte så speciellt hög fart, och efteråt 
berättade föraren att han hade kört rätt sakta, just med tanke på att det var mycket folk i 
rörelse vid den aktuella tidpunkten. Beata flög upp på bilens motorhuv och slog i 
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huvudet i framrutan. Bilen bromsade och Beata rullade på asfalten. Hon hann inte tänka 
någonting och hann inte bli rädd.  

Beata: ”Nej. När jag sprang ut i vägen så var det nåt blått, så här. Sen… Jag tror att 
jag stanna… stannade till, jag hann inte reagera. Sprang inte vidare utan stanna.”  

I: ”Du stannade till? Du reagerade med att stanna?” 

Beata: ”Ja.” 

Någon ringde efter ambulans. Bilisten fick panik, medan busschauffören blev arg 
eftersom Beatas olycka sinkade hans tidsschema. Och kompisarna blev rejält 
omskakade. Sjukhusvistelsen blev kort och Beata kom undan med lätt hjärnskakning 
och några skrapsår.  

 

Efter olyckan 
Beata tänker inte så mycket på den olycka som hon varit med om. Hon pratar sällan om 
den med sina kompisar, endast om man pratar om något liknande, då kanske hennes 
egen erfarenhet kommer upp. Olyckan har inte heller påverkat henne vad gäller känslor 
inför att åka skolskjuts. I det sammanhanget finns ingen skillnad mellan före respektive 
efter olyckan. Men på frågan om hon tror att hon skulle ha betett sig annorlunda om inte 
de två killarna hade sprungit före henne, så svarar hon jakande.  

I: ”Om inte dom här två killarna hade gått framför, tror du att du hade… hade hänt nåt 
annorlunda då, att du själv hade tittat…?” 

Beata: ”Ja, det tror jag.” 

I: ”Nu litade du på att dom gick över och klarade sig?” 

Beata: ”Ja.” 

Även om Beata inte tänker och funderar på olyckan så har den ändå till viss del påverkat 
hennes beteende i trafiken. Idag skulle hon inte gå framför en buss och hon tycker inte 
om att gå över stora vägar.  

Beata: ”Jag är fortfarande så här… jag tycker inte om att gå över stora vägar. När 
mina kompisar springer över så skriker jag på dom. Dom tycker att jag är lite löjlig. 
Överbeskyddande.” 

I: ”Går du över vid övergångsställe?” 

Beata: ”Eller stannar och kollar ordentligt!” 

 

Vad kan man göra för att förhindra skolskjutsolyckor? 
Beata utgår från sin egen erfarenhet då hon ska ge förslag på hur man kan förhindra 
skolskjutsolyckor, dvs. att man inte ska springa ut framför bussen. Men samtidigt menar 
hon att det egentligen inte spelar någon roll om det informeras om sådana här typer av 
olyckor, eftersom det inte efterlevs.  

Beata: ”Inte springa ut framför bussen!”  

I: ”Tycker du att ni skulle ha haft mer information om sånt här eller?” 

Beata: ”Nä. Det skulle väl ha hänt ändå, även om jag visste att jag inte skulle göra 
det.” 
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I: ”Jag tänkte på den där situationen just då?” 

Beata: ”Det spelar nog ingen roll, vad jag hade lärt mig ändå.” 

 
4.3.4 CLARA OCH DISA 
Fakta om olyckan 
 (hämtat ur polisrapport:) 

Tid: Morgon kl. 8 

Väder: Uppehåll 

Väglag: Vägbanan våt/fuktig 

Vägtyp: Annan allmän väg 

Trafikanvisningar: Huvudled 

Trafikmiljö: Ej tättbebyggt område 

Högsta tillåtna hastighet: 90 

Trafiksignal: Saknas 

Ljusförhållanden: Gryning/skymning 

Gatu-/vägbelysning: Saknas 

Skada: Svårt skadade 

Ålder vid olyckstillfället: 9 år resp 16 år 

Kön: Flickor 

Beskrivning av händelseförloppet: Två unga flickor gick över vägen till en busshållplats 
och blev då påkörda av privatbilist. 

Olyckskategori/händelse: Barn som har bråttom till bussen  

(Anund, Larsson et al., 2003) 

 
Skolskjuts en vanlig dag 
Systrarna Clara och Disa åkte linjebuss till skolan innan olyckan. De beskriver sin 
skolskjuts och dess olika moment så som den för det mesta tedde sig före olyckan. Vid 
denna tid såg de ingen speciell oro med att åka skolskjuts. Olyckan har dock fått den 
konsekvensen att de idag blir skjutsade med bil till skolan. Det är bara Clara som ibland 
åker med bussen. 

 

Att gå till bussen 
Flickorna gick ensamma till busshållplatsen från hemmet. Att gå till busshållplatsen var 
”helt okej”, menar lillasyster Disa, men Clara påpekar att det kan vara lite obehagligt 
om det är mörkt. 

Clara: ”Jodå, fast när det är mörkt är det väl lite obehagligt. Man ser ju ingenting på 
den här vägen, det finns ingen belysning.”  
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Varken Clara eller Disa tycker om tidiga morgnar, och de berättar att de ofta hade 
bråttom till busshållsplatsen. Båda upplevde det som stressigt. Man fick skynda sig för 
att hinna med.  

Oftast hade de sällskap med varandra. Ibland åkte de cykel, ibland gick de. Den äldsta 
systern, Clara, gick för det mesta eftersom hon tyckte att det var besvärligt att cykla 
med träningskläder. Disa cyklade oftast eftersom hon går så långsamt. Uppskattningsvis 
tar det ca 10 minuter att ta sig till hållplatsen, ”om man ska hinna i tid”.  

Systrarna gick ”den vanliga vägen” fram till korsningen, och där finns en cykelväg som 
de gick längs en bit innan de skulle korsa den stora vägen. Denna väg är hårt trafikerad, 
med många som kör fort. Speciellt motorcyklar, som dessutom är svåra att upptäcka.  

Clara: ”Man måste ju vänta tills det är klart, det är jättemycket bilar på morgonen. Så 
är man lite sen så är det svårt.”  

 

Väntan på bussen 
Hållplatsen, som ligger på ”fel” sida av vägen, utgörs av en insvängning i vägen. Vid 
busshållplatsen brukade också andra stå och vänta, men inga kompisar. Det var en 
tråkig väntan och det fanns ingenting att göra. Dessutom var det obehagligt att stå där, 
med bilar som kör snabbt.  

Disa: ”Man bara står där. Kollar om bussen kommer.  Pratar. Klagar… att bussen inte 
kommer [skratt].”  

 

Gå av bussen vid hemmet 
När de skulle av vid hemmet stannade bussen på ”rätt sida” av vägen. 

 

Tankar och känslor kring skolskjutsen överlag 
Trots den hårda trafiken på den väg systrarna var tvungna att passera för att komma till 
hållplatsen så kände de egentligen ingen oro över detta. Inte heller de övriga momenten 
i skolskjutsresan förknippades med oro eller ängslan.  

 
Olyckan 
Innan olyckan 
Den dagen då olyckan hände var det gryning – det hade precis börjat ljusna och klockan 
var ungefär halv åtta. Clara minns att det var disigt. Det var måndag och det var 
luciamorgon. Det var som så ofta annars stressigt, och de kom iväg ganska sent och fick 
därför skynda sig till hållplatsen. Clara hade egentligen sovmorgon men skulle ta med 
sin lillasyster Disa till busshållplatsen eftersom föräldrarna skulle iväg tidigt till sina 
arbeten. Clara sprang och Disa cyklade.  

Clara: ”Så skyndade vi oss. Disa tog cykeln och jag sprang väl. Och ja… Sen när jag 
kom fram då så stod Disa fortfarande vid cykeln. Jag trodde att du hade gjort det [låst 
cykeln]. /…/ Sa jag åt dig [Disa] att låsa cykeln. För det var några som stod där som 
gick över precis innan oss. Men vi hann inte gå över med dem, för jag sa åt Disa att 
låsa cykeln. Och sen kom vi fram till vägen och det var jättemycket bilar. Och ja, man 
var stressad… Ja…!” 
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I: ”Hur gör ni när ni går över?” 

Disa: ”Vi kollar om det kommer några bilar och om det inte gör det så går vi över.” 

Clara: ”/…/ Jag tror jag höll din hand.” 

Disa: ”Nej, du sa bara Spring Disa, spring Disa.” 

Clara: ”Men så när vi stod där och väntade på en lucka för att komma över, så kom 
bussen och ställde sig på hållplatsen. Så vart man ännu mer stressad.” 

Disa: ”Jag kommer ihåg att du stampade med foten och sa Varför släpper de inte fram 
oss.” 

Clara: ”För bilarna fortsatte ju att köra. Och sen såg det ut att vara en lucka, men den 
var tydligen inte stor nog.  Och sen blev vi påkörda.”  

 
Olyckstillfället 
Det var så stressigt, de hann inte tänka. Men de kommer ihåg bilarna från höger. Bilarna 
var tillräckligt långt borta från höger, men det var svårt att se från vänster. Det kom bilar 
från båda hållen, men mest från vänster. Två billyktor kom emot dem. Sen minns 
flickorna ingenting mer. 

I: ”Kommer ni ihåg vad ni tänkte precis innan?” 

Clara: ”Jag vet inte… Jag tror inte jag tänkte nånting, jag var ju så stressad.”  

Disa: ”Jag såg så här att det kom två billyktor emot oss, sen kommer jag inte ihåg nåt 
mer.” 

Clara var medvetslös i ungefär en kvart, medan Disa vaknade relativt snabbt. Efteråt har 
de fått reda på att de låg tio meter ifrån varandra. 

Disa berättar att hon trodde att det var en mardröm. En bonde kom och frågade efter 
pappas telefonnummer och ringde honom, som tog första tåget hem.  

Clara: ”Jag trodde ju att jag låg där och drömde när jag vaknade, alltså när jag 
öppnade ögonen. Allt var suddigt. /…/ Sen började minnet komma tillbaka från 
morgonen, att jag skulle ta Disa till skolan och så där.” 
Clara och Disa tänker tillbaka på olyckan och menar att de var stressade, de kunde inte 
tänka klart.  

I: ”Vad tror ni att det var som gjorde att ni hade svårt att bedöma avstånd?” 

Clara: ”Jag tror att det var för att jag var så pass stressad, jag kunde inte tänka klart. 
/…/ Och sen var det disigt så det var det som gjorde det svårt att se.” 

 

Efter olyckan 
Systrarna skadades svårt med benbrott och fick ligga på sjukhus, i samma rum. De blev 
borta från skolan en vecka. Ingen av systrarna anklagar bilisten som körde på dem, det 
var inte hans fel.  

Disa: ”Det var inte hans fel. Det var liksom antingen allas fel eller ingens fel, liksom.” 

Efter olyckan följde en tid då de vägrade gå över trafikerade vägar. Familjen stödde 
dem och de övade i att passera trafikerade vägar. 

84 VTI rapport 548 



 

 

Vad kan man göra för att förhindra skolskjutsolyckor? 
Systrarna får frågan om vad de skulle rekommendera andra barn att tänka på då det 
gäller att undvika den typ av olyckor som de själva varit med om. De svarar att man ska 
vara jätteförsiktig då man ska gå över vägar och att man ska stanna kvar om man är 
tveksam. Och Disa hänvisar till sin egen erfarenhet: 

Disa: ”När man liksom står så där vid vägen, då vet man liksom inte att den där bilen 
kör för snabbt. Då kan man liksom inte veta, om man kommer hinna över eller inte. Vet 
man inte förrän olyckan har hänt.”  
En tunnel under vägen till busshållsplatsen skulle också vara bra, menar flickorna. Disa 
menar att det inte skulle spela någon roll med sänkt hastighet, bilisterna skulle inte bry 
sig. Clara föreslår att det kanske skulle hjälpa om man satte upp skyltar som visade var 
barn går över vägen. Och sen så hade det varit bra med belysning, som det är nu så ser 
man knappt hållplatsen då det är mörkt.  

Clara: ”Och man måste ju stå där med ficklampa för att bussen ens ska se en. /…/ Och 
det är ju jätteofta så här morgondis, jättedimmigt. Och det skymmer ju också sikten. 
Också när man ska gå över vägen då. Så är det svårare att se om det kommer en bil 
eller inte. /…/ Och det är ju ändå svårt att bestämma hastighet, när det inte är nåt ljus.” 

 
4.3.5 ERIK 
Fakta om olyckan 
(hämtat ur polisrapport:) 

Tid: 14.40 

Väder: Uppehållsväder 

Väglag: Vägbanan torr 

Vägtyp: Torg etc. 

Trafikanvisningar: Ej huvudled 

Trafikmiljö: Tättbebyggt område 

Högsta tillåtna hastighet: Uppgift saknas 

Trafiksignal: Uppgift saknas 

Ljusförhållanden: Dagsljus 

Gatu-/vägbelysning:Uppgift saknas  

Skada: lindrigt skadad (dock inlagd på sjukhus 1 vecka för lårbensbrott) 

Ålder vid olyckstillfället: 10 

Kön: pojke 

Beskrivning av händelseförloppet: 

Olyckskategori/händelse: Barn som kommer i kläm 

(Anund, Larsson et al., 2003) 
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Skolskjuts en vanlig dag 
Idag är Erik 12 år och går i sjätte klass. Hans intresse är datorn och kompisar. Erik leker 
också mycket med lego. Erik har diagnosen ADHD och går därför i en särskild grupp på 
sin skola. Det är en form av ”alternativgrupp” där han och några barn med liknande 
funktionshinder får extra hjälp. 

Erik åker i liten buss till och från skolan, men en dag i veckan åker han istället i stor 
buss (M3). Det är den dagen han har lektion i spanska. Resan till skolan tar ca tio 
minuter. 

Om man vill följa med en kompis hem, och t.ex. åka med den stora bussen istället för 
den lilla, så kan man göra det utan att behöva ha intyg med sig till busschauffören. 
Kompisarna ringer till varandra och bestämmer; men man måste fråga sina föräldrar 
dagen innan. 

Ibland har man bussmöten på skolan, där alla barn som åker buss samt rektorn är med. 
Erik tycker ”sådär” om dessa möten. Det är oftast samma saker som tas upp, t.ex. att 
man ska använda bussbälte (säkerhetsbälte). De brukar även prata lite om hur man ska 
gå på och av bussen, men Erik minns inte exakt vad som sagts om detta – det var ganska 
längesen de hade bussmöte senast. Han kan inte heller komma på om det skulle vara 
något mer som han önskar att de tog upp under bussmötena. På en mer direkt fråga om 
man pratar om utrymning svarar han ja. När han får frågan om man pratar om t.ex. av- 
och påstigning svarar Erik att han inte kommer ihåg. 

 

Att gå till bussen 
Erik bor på landet, mycket nära en smal landsväg där hastigheten är hög. Familjen har 
inga djur just nu – katterna man haft har blivit överkörda. 

 

Väntan på bussen 
Bussen kommer kl. 7.55 och Erik går ut fem till tio minuter innan bussen anländer och 
står och väntar utanför på garageinfarten. Han känner ingen oro över att föraren inte ska 
se honom eller missa honom. Men det är tråkigt att vänta. Oftast går han omkring lite.  

I: ”Väntar du här inne då, eller går du ut och väntar?” 

Erik: ”/…/ Jag brukar sitta och titta på tv, så avslutas det programmet som jag ser vid 
den tiden, så då är det bara att ta på mig och gå ut.”  

I: ”Och då står du precis härintill och väntar? /…/ Hur känns det att stå och vänta 
tycker du?” 

Erik: ”Man har ju ingenting att göra, men eftersom man inte står där så länge, så…” 

I: ”Känner du dig någon gång osäker om föraren vet att du ska med eller?” 

Erik: ”Jag står alltid där innan han kommer.” 

I: ”Så det känner du ingen oro för?” 

Erik: ”Nej.” 
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Gå på bussen  
Erik kliver på bussen alldeles utanför sitt hus, dvs. på samma sida som han bor.  

Erik: ”Den stannar precis utanför vår uppfart.” 

Det är en liten buss. Erik har svårt att avgöra hur många det är som brukar åka med i 
bussen, men tror att det är tio barn, kanske lite fler.  

 

Åka buss till skolan 
Väl ombord på bussen sitter Erik bredvid sin kompis. De har inga fasta platser i bussen, 
men om det går så sitter de helst längst bak.  

Erik: ”Det är mycket mysigare längst bak.” 

Det är vanligtvis samma förare som kör. Han är aldrig sjuk. För ett par år sedan bytte de 
förare. Den förra var snällare. Då fick man titta på film och ibland bjöd han på saker, 
t.ex. fikabröd.  

Det finns bälten i bussen och Erik använder det. Om man inte gör det säger föraren – 
som själv använder bälte – oftast till.  

Erik: ”Han påminner oss ibland, att ta på oss bälte /…/ Han ser ju, för man kan ju inte 
ställa sig upp i bussen och göra vad som helst.” 

 

Gå av bussen vid skolan 
Busshållsplatsen ligger nära skolan och det är inte långt att gå. Vid skolan finns det ett 
staket intill skolområdet. Just nu bygger man om runt själva skolan eftersom skolan 
även ska få högstadium och därför är det lite rörigt och hållplatsen är tillfällig. Så var 
det inte vid själva olyckan. 

I: ”Just det här med att kliva av bussen vid skolan, hur känner du kring det? Om du 
tänker på innan olyckan, var det nånting som kändes bra, orolig?” 

Erik: ”Nej, jag bara klev av.”  

I: ”Är det andra bilar där också?” 

Erik: ”Den nya busshållplatsen är för tillfället bara till för personal och skolbussen.” 

I: ”Hur var det innan olyckan då?” 

Erik: ”Ja, då fick ju de som skulle hämta folk och lärares bilar parkera där.” 

I: ”Är det här en ändring som har gjorts efter det att din olycka hände?” 

Erik: ”Ja, plus då bygget, eftersom… [utbyggnaden av högstadiet].” 

 

Gå på bussen vid skolan 
Sedan olyckan har rutinerna ändrats vid skolan i samband med busspåstigningen. Nu 
finns där en busskur, barnen får stå i rad och så ropar läraren upp dem en i taget utifrån 
listor. På så sätt sker påstigningen på ett mer lugnt sätt än tidigare, då alla barnen sprang 
till bussarna. Erik tycker att det känns mycket bättre idag.  
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Gå av bussen vid hemmet 
När Erik kommer hem är det inte alltid någon hemma. Det är ingen som möter honom. 
Bussen stannar på fel sida och han får gå över själv. Föraren följer honom inte. Erik 
berättar att bussen kör in på en liten grusficka några få meter från deras uppfart. Han får 
sedan passera vägen själv.  (Objektivt sett vägen är smal, ungefär sex meter bred. Det är 
lite skymd sikt och de som passerar håller hög hastighet.) 

I: ”Stannar bussen precis här utanför?” 

Erik: ”Den stannar vid den (?)… Men så kollar jag mig för, och så får jag gå över.” 

I: ”Går du över själv?” 

Erik: ”Ja, jag går över själv.”  

I: ”Stannar bussen mitt i vägen, eller står den så att bilar kan komma förbi?” 

Erik: ”Den svänger inåt. Då är det en väg där som den [bilen]kan åka på.”  

I:”/…/ Men det går alltså att ta sig förbi bussen?” 

Erik: ”Mm.” 

I: ”Så i princip, om du missar att titta, så kan det vara så att det är farligt för dig?” 

Erik: ”Ja… Men jag kollar mig!” 

I: ”Hur känns det när du ska kliva av bussen?” 

Erik: ”Jag bara går av.” 

Eriks mamma berättar senare att hon egentligen inte vet hur avstigningen går till. 

 

Tankar och känslor kring skolskjutsen överlag 
Erik funderar över när skolan egentligen börjar respektive slutar. När är det skola och 
när är det fritid? 

I: ”Att åka till och från skolan, hör det till fritiden eller tillhör det skolan?” 

Erik: ”Det tillhör fritiden. För skolan börjar inte förrän det ringer in. /…/ Det börjar 
som vanligt när man går av bussen när det ringer in… man kan säga att det börjar lite 
redan då. Och sen att man går på bussen. Det är skoltid.” 

I: ”Så skolan börjar när man gått av bussen och det ringer in?” 

Erik: ”Ja. Men det kan också räknas lite som en annan… liten del av skolan, innan det 
ringer in.” 

I: ”Så när man kommer till skolan och innan det ringer in, det tillhör också skolan, 
lite?” 

Erik: ”Ja, lite.” 

I: Och sen då när skolan slutar… Det innebär att skolan slutar…? 

Erik: ”När man gått på bussen. (?) kört iväg. Kanske tillhör också det lite skoltid, men 
inte särskilt mycket. När man går på… kan tillhöra lite. /…/ När bussen kommer, så har 
man gått på, så har den kört en bit… då kan man säga att det inte är så mycket skola. 
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Olyckan 
Innan olyckan 
Erik tänker sig tillbaka till den dagen då olyckan inträffade. Han tycks lite besvärad och 
tittar ner i bordet. Kanske vill han helst glömma. Men han minns att det var en vanlig 
dag i maj.  

Olyckan skedde på väg hem från skolan. Den vanliga rutinen gällde ej. Sven, som 
brukade köra, kunde inte ta med barnen hela vägen och de släpptes av vid ICA i väntan 
på en annan buss. Varken Erik eller hans mamma vet egentligen inte riktigt anledningen 
till varför barnen var tvungna att byta buss just den där dagen.  

I: ”Var det en vanlig skolskjutsdag?” 

Erik: ”Ja, fast att… Sven inte kunde ta med oss, på sin buss. Utan han släppte av oss 
vid ICA.” 

I: ”Så att ni åkte med Sven från början?” 

Erik:”Ja, så vi åkte till ICA, så släppte han av oss där vid baksidan.” 

I: ”Men varför släppte han av er vid ICA då?” 

Erik:”Vid…  ICA, ja. Han släppte av oss där bakom… för att han kunde inte ta med 
oss.” 

I:”Varför?” 

Erik:”För det skulle komma en stor buss och hämta oss.” 

I: ”Varför kunde han inte ta med er?” 

Erik:”Kommer inte ihåg?” 

I: ”Var det fullt på bussen eller nåt sånt där?” 

Erik:”Nämen det var så många som skulle med den stora bussen som skulle hem till sig 
och så där.” 

I:”Med det var Sven som brukade köra… han kör den lilla bussen? /…/ Och sen fick ni 
inte plats där för det visade sig att det skulle vara fler barn?” 

Erik:”Mm. Nåt sånt där… 

Det var Erik och bästa vännen Simon och några kompisar till som stod där vid ICA-
butiken och väntade. Och när den stora bussen kom sprang alla fram. Det var många 
som knuffades och det gick fort. 

Erik: ”/…/ Vi hade tänkt att vi skulle leka med varandra då, när vi kom hem. Sen när 
bussen kom så sprang alla fram, sen svängde han alltså… när alla barnen stod på 
sidan. /…/.” 

 I: ”Så ni trodde att bussen skulle stanna, men han fortsatte att vända runt på nåt sätt? 

Erik: ”Ja, för att han svängde bara så, som att han skulle ställa sig för att göra så. Det 
såg ut som att han hade stannat, men så svängde den.” 

I: ”Var det trångt dit, när ni sprang fram? Så att ni knuffades och så där?” 

Erik: ”Ja, jag kunde inte backa från bussen, så trångt var det. 

I: ” Så bussen svängde inte för att vända, utan mer för att svänga in till kanten lite 
till?” 
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Erik: ”Mm.” 

Eriks mamma berättar att föräldrar som skjutsar till och från skolan parkerar där bussen 
egentligen ska gå in, varför det inte finns plats för bussen. Hon betonar att olyckan 
aldrig hade behövt inträffa om bussbytet skett där det är tänkt att ske. 

 
Olyckstillfället 
Erik upplevde det som att bussen körde över hans fot och att han trillade in under 
bussen. Bussen fortsatte och körde över hans lår.  

Erik: ”Så var det jag som hade oturen att få ena däcket över min fot så att jag trilla. 
Och sen kom det ett till däck. /…/.” 

I: ”Hur kändes det? Kan du beskriva det för mig?” 

Erik: ”Kändes… Nej. Jag kunde inte tänka heller. Det enda som kändes var att 
bussen… det var som… vad ska man säga, ett täcke som var väldigt hårt pålagt.” 

Eriks kompis Simon sprang fram och drog ut Erik.  

Erik: ”Jag hörde inget, jag hade kopplat av… Jag minns att någon tog tag i mina armar 
och drog ut mig. Det var Simon… Han sprang inte fram till bussen med oss andra och 
måste ha varit en bit därifrån. Han sprang fram och räddade mig…” 

Simon som drog fram honom framställs som en hjälte och utan hans snabba agerande 
hade Erik inte varit vid livet. De är bästisar idag och bor dessutom grannar.  

Erik upprepar flera gånger att han inte minns något. Men han minns plötsligt att han såg 
sin mammas bil, men kommer inte ihåg om hon var med i ambulansen. Erik beskriver 
hur han bara minnas att han kände sig som en hypnossnurra. Att allt var svart och vitt 
som snurrade runt.  

Det var bussförarens första dag på jobbet.  Och den sista, visade det sig senare.  

 

Efter olyckan 
Erik lades in på sjukhus för lårbensbrott och sprickor i några av fotens ben. Sjukhus-
vistelsen varade i en vecka. Erik opererades och frakturen fixerades med spikar. Det är 
Eriks mamma som berättar om operationen. Själv minns han inte mycket. 

Erik: ”När jag vaknade upp så låg jag i ett rum… men jag vet inte om jag hade 
opererats. Nej, det hade jag inte. När jag vaknade upp, så hade jag inte opererats. Det 
är vad jag kommer ihåg.” 

Spikarna avlägsnades ett år senare och enligt Eriks mamma har han idag inga fysiska 
men av skadan.  

Erik får frågan om de pratat mycket om vad som hänt hemma. Erik svarar nej, han 
minns inte. Han har inget minne av att varken skolan, föraren eller föräldrar pratat med 
honom om det som hänt.  

 

Vad kan man göra för att förhindra skolskjutsolyckor? 
Erik upplever att säkerheten kring skolskjuts har blivit bättre sedan olyckan och tar flera 
gånger upp att skolan har infört nya rutiner. Kanske betyder detta att han känner det som 
om de vuxna har tagit det som inträffat på allvar, och att det han råkat ut för har lett till 
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åtgärder. Det han lyfter är faktiska åtgärder. Som exempel ger han hur man på skolan 
numer ropar upp namnen på de barn som ska åka buss så att inte alla bara springer fram. 
Idag behöver han inte heller byta buss under färden, utan bussen går direkt från skolan 
till hemmet. Så på frågan om det finns någonting som han skulle vilja ändra på, för att 
göra skolskjutsresan säkrare, svarar Erik:  

Erik: ” Det mesta är ordnat där, så att det inte ska bli några olyckor. /…/ Jag tror inte 
att det behöver ändras nånting på skolresan…” /…/ 

I: ”Det finns ingen del under resan där du tror att det skulle kunna vara lite farligt för 
dig?” 

Erik: ”Nej…” 

I: ”Är det nån del av skolskjutsresan där du kan känna dig otrygg?” 

Erik: ”Nej.” 

Vidare kan nämnas att Eriks mamma tycker dock att det borde ställas högre krav på 
förarna och påpekar att de ofta kör alldeles för fort. Dessutom föreslår hon att man 
borde ha ”skolskjutsmöten” där föräldrar, barn och förare träffas.  

 
4.3.6 FILIP 
Fakta om olyckan 
(hämtat ur polisrapport:) 

Tid: 7.15 

Väder: Uppehållsväder 

Väglag: Vägbanan våt/fuktig 

Vägtyp: Annan allmän väg 

Trafikanvisningar: Huvudled 

Trafikmiljö: Ej tättbebyggt område 

Högsta tillåtna hastighet: 70 km/h 

Trafiksignal: Saknas 

Ljusförhållanden: Dagsljus 

Gatu-/vägbelysning: Uppgift saknas 

Skada: Lindrigt skadad 

Ålder vid olyckstillfället: 10 år  

Kön: pojke 

Beskrivning av händelseförloppet: Den gående rusade över vägen för att komma till den 
motsatta sidans belägna busshållplats och såg då inte den från vänster kommande bilen 
utan sprang rakt ut framför denna med en oundviklig påkörning som följd. 

Olyckskategori/händelse:  Barn som har bråttom till bussen 

(Anund, Larsson et al. 2003) 
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Skolskjuts en vanlig dag 
När olyckan inträffade var Filip 10 år. Idag är han 12 år och går i sjätte klass. Filip, som 
har många kompisar, tycker om att vara ute och sporta. Han är också intresserad av bilar 
och av att spela tv-spel. Skolan däremot gillar han inte speciellt mycket, mest för att han 
inte tycker om att gå upp på morgonen – det är tråkigt och jobbigt.  

Filips mamma och pappa är skilda. Varannan vecka bor han hos mamma och varannan 
vecka hos pappa. Vid tiden för olyckan bodde Filip mest hos mamma och varannan helg 
hos pappa.  Filip åker skolskjuts oavsett var han bor i veckan, men med olika bussar. 
Förutom Filip är det två barn till i klassen som åker skolskjuts. Från mamma åker han 
med en gul skolbuss och från pappa med en grå skolbuss. Filip åker helst med den gula 
bussen eftersom hans kompisar gör det. 

 

Att gå till bussen 
En vanlig skoldag stiger Filip upp klockan halv sju, äter frukost och gör sig i ordning. 
Sedan cyklar han ner till vägen där busshållsplatsen ligger, cirka 500 meter från 
hemmet.  

Det är kul att cykla till bussen och att få vara ute, trots att han ofta är trött på morgonen. 
Det tar cirka fem minuter och han cyklar utan sällskap. Filip använder inte cykelhjälm, 
vilket mamma vet om.  

Filip parkerar sin cykel i diket och går sedan över landsvägen till hållplatsen på andra 
sidan. Vägen har en hastighetsbegränsning på 70 km/h, tror Filip. Men bilarna kör fort, 
upp till 110 km/h, och han tycker att de borde köra i 50 km/h istället. Han tittar alltid så 
att det är fri sikt innan han går över. Det är hans mamma som har lärt honom hur han 
ska göra.  

Filip: ”Det brukar inte vara så mycket bilar. Och det känns inte speciellt svårt att gå 
över.” 

Kompisarna står och väntar på andra sidan vägen, men ibland är det Filip som är först 
på plats. Det brukar vara fyra, fem kompisar som står där, en är äldre och resten är 
yngre än Filip. 

 

Väntan på bussen 
Medan barnen väntar på bussen berättar de roliga historier för varandra. De brukar 
också leka genom att hoppa över diket. Filip upplever det som både tråkigt och skojigt 
att vänta. Själva väntan på bussen är tråkig, men att få vara med kompisarna är skojigt.  

 

Gå på bussen  
När barnen ser bussen komma gör de sig redo och ställer sig i kö. Den som kom först 
till hållplatsen är också den som står först i ledet.  

Filip: ”Gör vi oss redo… ställer oss, tar väskorna…” 

I: ”Har ni kösystem, eller är det så här, åh, jag ska på först?” 

Filip: ”Vi har kö.” 

I: ”Hur vet man var man ska stå då?” 
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Filip: ”Ja… det är den som kommit först.” 

I: ”När börjar man köa?” 

Filip: ”Ja… det är väl när bussen kommer.” 

 

Åka buss till skolan 
I bussen väljer man en ledig plats, men ibland är alla platser upptagna och då får man 
stå. Det känns sådär, tycker Filip, man blir så trött i benen.  

Inne i bussen är det ganska lugnt, det är inget spring och man pratar mest med varandra. 
De flesta gånger finns det bälten i bussarna och dessa används. Föraren, som själv har 
bälte, påminner barnen om bältesanvändning. Filip berättar vidare att det är ungefär fyra 
förare som turas om att köra bussen.  

 

Gå av bussen vid skolan 
Vid skolan stannar bussen vid en hållplats så att man inte behöver passera vägen. Det är 
cirka 500 meter att gå från hållplatsen till skolan. 

 

Gå på bussen vid skolan 
När Filip ska hem efter skolan kliver han på bussen vid samma hållplats som där han 
klev av. Barnen behöver inte korsa någon väg för att komma till hållplatsen. Vid 
hållplatsen får man köa för att gå ombord. Det finns ingen vuxen med. Filip har god koll 
på vilka bussar han ska med. Han reflekterar över varför det är olika bussar olika dagar 
och kommer fram till att det beror på att han slutar olika tider olika dagar. 

 

Åka buss från skolan 
Det är inte samma förare på bussen hem som på bussen till skolan, men även under 
hemresan är det ungefär fyra förare som turas om att köra. Bussen går direkt hem, men 
gör stopp på vägen för att släppa av barn. Är det många barn som ska med kan 
bussresan ta cirka femton minuter.  

 

Gå av bussen vid hemmet 
Väl hemma kliver han av på ”rätt sida”.  

Filip: ”Ibland är de [busschaufförerna] sjysta och stannar vid vägen, ibland stannar de 
vid busshållplatsen lite längre bort. Får jag gå en bit.” 

I: ”På vägen?” 

Filip: ”Ja, eller så går jag på gärdet.” 

I: ”Och hur känns det?” 

Filip: ”Okej.” 

I: ”/…/ Känner du oro över att du måste gå själv från busshållplatsen?” 

Filip: ”Nej.” 
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I: ”Inte på vintern heller?” 

Filip: ”Nej.” 

Tankar och känslor kring skolskjutsen överlag 
Sammantaget tycker Filip att resan till och från skolan ”känns helt okej”, och inget av 
de olika momenten i skolskjutsresan upplevs som speciellt besvärligt eller obehagligt. 
Han upplever inte heller att det är någon skillnad på resan till respektive från skolan: 

”Det är det samma.” 

På fråga om barnen har fått lära sig hur man ska göra när man åker skolskjuts eller ska 
gå till eller från bussen blir Filips svar först nej. Efter lite tvekan säger han dock att de 
kanske har fått lära sig lite, men han har svårt att säga exakt vad de har fått lära sig. 
Vidare anser Filip att skolan börjar när han kliver av skolbussen vid skolan och att den 
slutar när han kliver på bussen vid skolan, för att åka hem.  

 
Olyckan 
Innan olyckan 
Olyckan hände på morgonen, då Filip skulle till skolan. Han berättar om sin morgon 
just denna dag: 

Filip: ”Mamma väckte mig. Jag klädde på mig, åt frukost… /…/ Sa jag hejdå och gick 
ut till vägen och vänta… Eller, nej… Lasse [styvpappa] [ej hörbart], den dagen. Så han 
körde ut mig med bärgningsbilen till vägen bara. Skulle jag gå över då.” 

Dagen för olyckan var alltså inte en dag enligt de vanliga rutinerna, eftersom Filip 
normalt brukar cykla till bussen. Han kliver ur bilen som han blivit skjutsad i och ställer 
sig nära vägen, i väntan på att gå över den. Filip får frågan om han kände sig stressad 
just den här dagen, men Filip menar att han inte var det. Han bara väntade på att få gå 
över vägen.  

En lastbil som parkerat vid vägen nära utfarten skymmer sikten för Filip, vilket innebär 
att även förbipasserande fordon inte ser Filip.  
Filip: ”Han stod så pass nära vägen… så jag kollade bara åt höger, för lastbilen stod i 
vägen. Så då kom ingen bil, och sen hörde jag ingen bil!” 

 

När Filip så ska korsa vägen kommer en bil från vänster. 

 
Olyckstillfället 
Filip berättar om själva olyckstillfället: 

Filip: ”Jag tror jag hann att se henne… för jag sprang över vägen. Så kom hon, och sen 
när hon kommer så kolla jag ditåt och såg henne. /…/ Sen så flyger jag över till andra 
sidan vägen, och landar där /…/. Ja… sen så kommer dom ut… undrade hur jag mådde 
och så där, och Lasse han tyckte jag var död när han [ej hörbart] lastbilen. När han 
såg det.” 

Filip beskriver hur hans ena sko flög 15 meter ut på gärdet och den andra åt motsatt 
håll.  

Filip: ”Jag blev chockad, men jag kände att jag levde i alla fall.” 
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Just som olyckan inträffade kom skolbussen och de andra barnen klev på och for iväg. 
Föräldrarna till dessa barn fick åka efter och hämta dem, eftersom de också blev 
chockade.  

Filip fick åka ambulans till sjukhuset och stanna två dagar för observation.  Han klarade 
sig undan med skrapsår och en bula i huvudet och hade egentligen en enorm tur, lite av 
änglavakt. Kvinnan som körde på Filip sade att hon hade kört 67 km/h. Även hon blev 
chockad och fick föras till sjukhus. 

 

Efter olyckan 
Efter olyckan åker Filip med en annan buss, så att han inte behöver gå över vägen till 
hållplatsen. Filip kan fortfarande känna sig lite rädd när han ska korsa en väg. Han 
berättar också om en pojke som blivit påkörd på samma väg tidigare. Den pojken dog.  

Filip tänker inte ofta på olyckan, ”men ibland”. Då tänker han mest på hur det var, men 
blir inte ledsen. Det verkar inte heller som att han känner någon skuld för att olyckan 
inträffade. Filip får även frågan om någon vuxen har pratat med honom om olyckan. 
Han svarar ja, och säger att han tyckte det kändes bra.  

 

Vad kan man göra för att förhindra skolskjutsolyckor? 
På frågan om han har några förslag på åtgärder som kan minska risken för 
skolskjutsolyckor svarar Filip spontant att det borde sättas upp skyltar där det står: ”Var 
vänlig sänk farten – BARN”. I andra hand borde farten sänkas och i tredje hand borde 
det finnas fartgupp. Och Filip ger även tips till andra barn om hur man ska undvika att 
råka ut för skolskjutsolyckor.   

Filip: ”Titta mer när du går över vägen. Synas mer. Är det mörkt ha reflex.  

 
4.3.7 Varför skedde olyckorna? 
Från att de olika olyckshändelserna har presenterats var för sig, rent deskriptivt, följer 
här en jämförande analys av de olika fallen för att möjliggöra en förståelse för varför 
olyckor av detta slag händer. Även de olika konsekvenser som olyckorna lett till 
diskuteras kort. Avsnittet kan i sin helhet också ses som en sammanfattning av 
delprojekt 3.  

 

Vilken typ av skolskjuts? 
I tre av de beskrivna fallen reste barnen vid olyckstillfället med linjebuss. I två fall reste 
barnen med upphandlad skolbuss.  

 

När hände olyckan? 
I tre av fallen skedde olyckan på morgonen, på väg till skolan. I två fall hände olyckan 
på eftermiddagen, då barnet skulle hem från skolan.  
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Var hände olyckan? 
I fyra fall skedde olyckan utanför stillastående buss, vilket också var ett av de kriterier 
som ställts upp i samband med urvalet av intervjupersoner. Detta eftersom tidigare 
studier visat att det är vid dessa tillfällen som de flesta skolskjutsrelaterade olyckorna 
sker. I samtliga av dessa fall har barnen blivit påkörde av bil, i en miljö som präglats av 
mycket trafik.  

I ett av fallen var bussen i rörelse, men barnet som råkade ut för olyckan trodde att 
bussen hade stannat.  

 

Varför hände olyckan? 
Kännetecknande för samtliga olyckstillfällen är att den aktuella dagen såg något 
annorlunda ut än en helt vanlig skoldag. I ett fall rör det sig om första dagen på en 
praktikplats, i ett annat om ett projekt på annan plats än skolan, och i ett tredje fall var 
det luciamorgon. För ett barn såg resan till busshållsplatsen annorlunda ut den aktuella 
dagen i det att han blev skjutsad med bil istället för att som vanligt ta cykeln. Även i 
Eriks fall präglades olycksdagen av ändrade rutiner. Eriks diagnos, ADHD, har dock 
enligt Eriks mamma inte bidragit till att olyckan inträffade, eftersom även andra barn 
sprang fram till bussen. Det är svårt att avgöra diagnosens eventuella inverkan i just 
detta fall, och det finns också olika former av ADHD, men det som ändå kan vara 
intressant att poängtera är betydelsen av fasta rutiner för barn med ADHD och andra 
neuropsykiatriska funktionshinder. I Eriks fall handlade det just om ändrade rutiner.  

Enligt de intervjuade så hade dock inte de speciella omständigheter som präglade 
olycksdagarna (jfr ovan) någon speciell inverkan på hur de mådde just denna dag, dvs. 
att de skulle ha varit extra nervösa, pirriga eller liknande som kanske skulle kunna ha 
påverkat deras beteenden. Och kanske är det så, men kanske kan också det faktum att 
den aktuella dagen var något annorlunda än vanligt faktiskt ha varit en bidragande 
faktor till att olyckan hände, t.o.m. en starkt bidragande orsak? Det finns en möjlighet 
att barnen själva inte reflekterat över detta och gjort en sådan koppling. Filips berättelse 
vittnar t.ex. inte om att han har varit stressad, och han svarar också nekande på frågan 
om han kände sig stressad just denna morgon. Samtidigt berättar Filip om hur bussen 
kommer precis då olyckan inträffat och att de barn som står vid hållplatsen kliver på och 
åker iväg. Således var bussen alltså i väldigt nära antåg strax innan olyckan, vilket 
indirekt kan ha medverkat till att Filip kände sig pressad att fatta beslutet att korsa 
vägen, trots att han var medveten om att kraven för sikt inte var uppfyllda. 

 

Ouppmärksamhet 

I samtliga av de beskrivna fallen har det handlat om ouppmärksamhet, men denna 
ouppmärksamhet kan sägas ha olika orsaker. I både Adrians och systrarnas fall handlar 
det om ouppmärksamhet pga. brådska och stress – man vill absolut hinna med bussen. 
Denna typ av olycka har i tidigare forskning kategoriserats som Barn som har bråttom 
till bussen (Anund, Larsson et al., 2003). Orsaken till denna stress ser dock olika ut i de 
två aktuella fallen. För Adrians del så ville han hem fort för att slippa vänta på nästan 
buss. I ett större perspektiv kan man, med försiktighet i att inte övertolka, eventuellt 
också dra en parallell till att Adrian inte tycker om skolan, och snabbt ville hem. Den 
dagen som olyckan skedde hade han kanske också extra bråttom, eftersom han hade 
spillt på sig och ville hem och tvätta sig. När det gäller systrarna Clara och Disa så hade 
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de bråttom för att hinna med bussen till skolan. De berättar att de före olyckan ofta hade 
bråttom till bussen på morgonen. Dagen då det hände var det extra stressigt och 
flickorna beskriver det som att de inte kunde tänka riktigt klart. Stressen distraherade 
tankarna. På ett djupare plan handlar det här om att inte komma för sent till skolan. 
Claras berättelse tyder också på att hon kände ett ansvar för att se till att lillasystern kom 
till skolan – detta var t.ex. det första som hon mindes och kom att tänka på då hon 
vaknade upp efter olyckan.  

Även Beata var ouppmärksam, men inte alls pga. stress, som i de ovan beskrivna fallen. 
För hennes del handlade det istället om att ta den snabbaste vägen till andra sidan, för 
att slippa gå till övergångsstället som upplevdes ligga långt bort. Denna olycka kan 
relateras till kategorin Barn som går/springer ut framför buss (Anund, Larsson et al., 
2003). Beata gjorde som kompisarna som sprang före henne och förlitade sig på deras 
handlande, utan att själv kontrollera om det var okej. I efterhand tror hon också att hon 
hade handlat annorlunda om inte de två kompisarna hade sprungit före – då hade hon 
varit mer vaksam. Här kan en koppling göras till tidigare studier, som visar att det är 
vanligt att skolskjutsolyckor sker i samband med att barn i grupp ska korsa en väg 
(Anund, Larsson et al., 2003). 

Filip vet att man ska titta åt höger och åt vänster och vara noga när man korsar en väg, 
och det verkar också som att han var medveten om detta även då han skulle korsa vägen 
den aktuella olycksdagen. Han konstaterar också indirekt att det han borde ha gjort inte 
gick att uppfylla, eftersom det stod ett fordon i vägen som skymde sikten. Han säger ”så 
jag kollade bara åt höger, för lastbilen stod i vägen. Så då kom ingen bil, och sen hörde 
jag ingen bil!” Detta vittnar också om att han inser att han normalt lyssnar efter ljudet 
från bilar på vägen, men att detta inte kunde noteras. Hans bedömning är i detta läge att 
han gjort det han ska och därför bestämmer sig för att korsa vägen för att gå till 
hållplatsen. Ett annat faktum är att lastbilen som skymde sikten för Filip även skymde 
Filip så förbipasserande inte såg honom. 

Erik berättar att barnen ville hem för att kunna leka, och kanske upplevdes väntetiden 
vid ICA som att tiden för lek förkortades. När bussen kom sprang de fram för att snabbt 
komma ombord. Det blev trängsel framför bussen och Erik hade ingen möjlighet att 
backa utan ramlade och hamnade under bussen. I detta fall handlar det om den 
olyckskategori som benämns Barn som kommer i kläm (Anund, Larsson et al., 2003). I 
fallet med Erik kan det också vara föraren som varit ouppmärksam. Dels var det 
förarens första dag som busschaufför vilket borde innebära orutin och kanske också 
nervositet, dels hade föraren vissa svårigheter med att parkera bussen eftersom det stod 
bilar parkerade vid den plats där han hade för avsikt att parkera. Just detta, att föraren 
inte riktigt har haft full kontroll över sitt fordon, är också något som i tidigare studier 
visat sig vara orsaksbringande vid denna typ av olycka (Anund, Larsson et al., 2003). 

 

Hur upplevdes olyckorna och vilka blev konsekvenserna? 
De olyckor som här presenterats har fått olika konsekvenser för barnen då det gäller 
synen på skolskjuts och hur man ser på trygghet och säkerhet i dessa sammanhang. 
Olyckorna har gett olika upplevelser för barnen vilket dels sannolikt beror på graden av 
skada, dels på barnets egen personlighet. Medan t.ex. ett av de barn som skadats lindrigt 
talar mycket och detaljerat om olyckan, och även ofta tänker på olyckan, så har ett annat 
barn med lindrig skada inte alls samma funderingar. För de två systrarna som skadades 
svårt har konsekvenserna blivit att de inte längre åker skolskjuts. Olyckan har satt djupa 
spår. Tiden direkt efter olyckan vägrade de också att gå över trafikerade vägar, och fick 
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öva i detta. För Erik, vars olycka också måste beskrivas som svår, tycks inte synen på 
skolskjutsresan ha förändrats efter olyckan. Däremot hänvisar han till att det har införts 
nya rutiner efter olyckan i samband med påstigning på buss, vilket tycks vara något som 
han ser som en påföljd av den olycka han själv varit med om.  

För samtliga har olyckan inneburit att man är mer försiktig i trafiken överlag, man vill 
inte att något liknande ska hända igen. Synen på trygghet och säkerhet kopplat till just 
skolskjutsresan ser dock olika ut för de intervjuade barnen. Jämförelsen mellan vad som 
berättas om skolskjutsresan överlag med dess olika moment och den specifika olycks-
händelsen tyder på att varken Adrian eller Beata har förändrat sin syn på själva skol-
skjutsen efter olyckan. De fortsätter åka skolskjuts som vanligt och har inga funderingar 
kring trygghet och säkerhet i samband med detta, enligt dem själva. Men på frågan om 
vad de tycker att man ska göra för att förhindra skolskjutsolyckor och göra resan säker 
så relaterar barnen i samtliga intervjuer till den egna olyckan och den egna erfarenheten, 
alltså just det specifika moment i resan då olyckan skedde. De övriga momenten i 
skolskjutsresan tas däremot inte upp. Och medan Erik t.ex. nämner de faktiska åtgärder 
som införts efter olyckan och som gäller för just det moment som olyckan var kopplad 
till, dvs. påstigning, så ser han inga tydliga risker med avstigningen vid hemmet, där 
han måste korsa en trafikerad väg.  
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4.4 Delprojekt 4 – Fältobservationer i samband med skolskjuts 
för barn med stora hjälpmedelsbehov. 

4.4.1 Upplägg av resultat 
Resultaten av delprojekt 4 utgörs av en kombination av individuella intervjuer och 
fältobservationer. Resultaten presenteras med utgångspunkt från de kategorier som 
framkom ur den kvalitativa analysen. Dessa fem kategorier var:  

• Barnens beskrivning av upplevd säkerhet och trygghet 

• Bemötande av barnen i skolskjuts 

• Barnens och föremålens förankring i skolskjuts 

• Omgivande faktorer som påverkade barnens skolskjuts 

• Barnens önskemål om skolskjuts. 

 

I fyra av kategorierna framkom även flera undergrupper. Observationerna i skol-
skjutsarna presenteras i anslutning till undergrupper där det varit möjligt att utföra 
observation. Tabell 4 visar en översikt av de barn som deltagit i studien: deras ålder, 
hur de färdats i skolskjutsen, medhavda föremål samt eventuellt behov av kommunika-
tionsstöd. I Tabell 4 definieras även större föremål av observatörerna såsom ståskal, 
rullstolar, rollatorer och Permobiler, lösa föremål innebär skolväskor och handväskor. 

 

Tabell 4  En översikt av ålder, barnens placering i skolskjuts, lösa föremål samt 
kommunikationsstöd. 
Barnets 
Kod 

Ålder Sitter i vid färd Lösa föremål Kommunikationsstöd 

 

1 

 

13 år 

 

      Säte  

 

Ja, större föremål 

 

Bliss, bilder, assistent 

2   9 år       Rullstol Ja, större föremål – 

3 17 år       Rullstol Ja – 

4 19 år       Rullstol Nej – 

5 15 år       Permobil Ja, större föremål Förälder 

6 16 år       Permobil Ja – 

7 17 år       Rullstol Ja – 

8 10 år       Rullstol Ja – 

9 15 år        Säte Ja, större föremål Bliss, bilder, assistent 

10 17 år       Rullstol Ja, större föremål – 

11 14 år       Säte  Ja, större föremål Förälder 

12 14 år       Säte Ja, större föremål – 
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4.4.2 Barnens beskrivning av upplevd säkerhet och trygghet 
Säkerhet 
Vid förfrågan om barnets upplevelse av säkerhet i skolskjutsen framkom att hälften av 
barnen upplevde säkerhet i skolskjuts som att vara fastspänd. Ett par av barnen beskrev 
säkerhet som när föraren använde sig av en bra körstil.  

”Det är typ när man sitter säker i bussen när man åker fastspänd 
och så.” (7) 

”Att ha bälte på sig.” (10)  

”Sitter fast.” (1) Tolkning av assistenten. 
Flera barn hade svårighet med att sätta ord på en beskrivning av säkerhet. I ett flertal 
fall hade säkerhet samma betydelse som trygghet, vilket betydde att dessa begrepp i 
många fall var svåra att skilja åt för barnen. Förarens bemötande var av stor betydelse i 
ett par av fallen då barnet beskrev säkerhet. I flera fall kördes skolskjutsen på smala 
krokiga landsvägar i ganska hög hastighet vilket betydde att rullstolen rörde sig extra 
mycket och påverkade den upplevda säkerheten.  

”Ja det är väl att han tar hänsyn och så och tänker på att dom har en 
rullstol där bak.” (6) 

”Det är om det är någon chaufför som är snäll och säger så 
här… kör ut mig lugnt ifrån taxin och kör in mig så.”(8) 

 

Trygghet 
Flertalet av barnen hade även mycket svårt med att beskriva begreppet trygghet, några 
använde sig av en liknade beskrivning som den då de försökte identifiera säkerhet i 
skolskjuts. Trygghet för dem var att sitta fastspänd och att föraren körde lugnt. Några av 
barnen hade inga förslag på hur de skulle beskriva trygghet. 

 ”Ja men det är väl att va trygg… eller vad ska jag säga, jag vet inte. 
Men det är väl att känna sig säker och så.” (6) 

 

Händelser som påverkat barnen 
Hälften av barnen relaterade till händelser de upplevt, vilka orsakade att de kände sig 
rädda då de åkte skolskjuts. De flesta av beskrivningarna handlade om vilken körstil 
föraren hade. Vid ett tillfälle berättade barnet om att det hade gått så fort att de blivit 
stoppade av polisen under resan. I ett annat fall hade en incident orsakad av föraren 
gjort att barnet inte litade på föraren utan själv tog ansvar för av och påstigning. Ett par 
händelser som inte hade direkt samband med skolskjutsen påverkade dock barnen 
känslomässigt vid resan i skolskjutsen. Barnen relaterade då till de tidigare obehagliga 
upplevelser de erfarit vilket skapade en viss oro.  

”När vi var på väg till XX /…/ så stoppade polisen oss.” (1) 

”Och sen är det för att vi skulle åka i väg och rida en gång och då halkade vi med 
transporten så därför så kopplar jag ihop det med bussen när bussen börja slira 
lite.”(7) 
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”Ja det är faktiskt viktigt för det finns en grabb som åkte skolbuss. Jag kommer inte 
ihåg när det var men då hade man så här inga band, inga bälten. Så han ramla ju, han 
halka ju och åkte rakt fram. Han hade inget bälte på sig så han åkte genom rutan, 
fönsterrutan.”(2) 

 
4.4.3 Bemötande av barnen i skolskjuts. 
Barnens möjligheter till påverkan 
Hälften av barnen ansåg att de kunde påverka skolskjutsen, vilket de beskrev som att det 
varit möjligt att påverka färdvägen till skolan eller att få byta förare. Flera påtalade sin 
möjlighet till påverkan genom att förarna lyssnade på dem angående deras önskemål. 

”Det har varit en chaufför som har varit ganska taskig mot mig vissa gånger, men nu 
har jag inte åkt med han på länge på grund av att jag ringt och sagt till då.” (4) 

”Ja om det sitter löst så här säger jag att det är för löst att de får spänna mer och så 
där.” (3) 

”Henne kan jag säga saker till som jag känner. Om jag till exempel mår illa så kör hon 
sakta.”(8) 

 

Barnens svårigheter med att påverka 
Det framkom hos knappt hälften av barnen att de inte vågade framföra sina synpunkter 
till föraren angående skolskjutsen eller att de blev ignorerade då de försökte påverka 
den.  

”Nä, jag vågar inte, han är så himla tjurig.” (8) 

”Han säger bara hopp in, hopp in sen drar han.” (11) 

På frågan om varför barnen inte vågade framföra sina synpunkter till föraren, framkom 
även att de i vissa fall lade skulden på själva. De hade inte tänkt på att det var möjligt att 
hävda sina önskemål och det mod som saknades för att framföra sina åsikter beskrev 
barnen bland annat som: 

”Oftast är jag väl lite för feg för det.” (4) 

”Det är lite dåligt av mig.” (5) 
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Observation av barnens möjlighet till påverkan 

 
Observatörerna kunde vid observationen av 
skolskjutsen iaktta att barnen i vissa fall 
kontrollerade säkerheten genom att känna om 
remmarna satt ordentligt fast i rullstolen. Några av 
barnen höll sig i ett handtag placerat vid sidan av 
rullstolsplatsen under färden, vilket också kunde ha 
påverkat den upplevda säkerheten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7  Visar hur barnet använder handtaget i skolskjutsen. 

 

Förarens bemötande 
Hälften av barnen beskrev att föraren hade ett bra bemötande. Barnen menade bland 
annat att föraren lyssnade på dem och pratade med dem om saker som intresserade dem. 
Det upplevdes även vara positivt då föraren gav information till barnen om det blev 
någon ändring under resan. 

”Det är en jätterolig förare som brukar köra mig. Och jag pratar om skivor och så.” 
(2)  

”När jag säger sätt på Radio Match (Skrattar) när dom gör det, då blir jag glad.”(5) 

Ett av barnen kunde inte beskriva så väl i ord utan hade hjälp av en kommunikations-
karta med blissymboler och sin personliga assistent. Barnet visade med hela kroppen, 
ansiktsuttryck och gester att hans chaufför hade ett bra bemötande och pratade med 
barnet i bussen. 

”Assistent: Pratar XX (föraren) med dig?” 

”Barnet: Jaha!!” (9) 

Hälften av barnen beskrev att föraren inte alltid hade ett bra bemötande vilket kunde 
orsakas av att föraren inte pratade med barnet, inte gav sig tid att lyssna eller var 
stressad. 

”Det är…han, han inte pratar med mig det är. Jag är väldigt pratglad, liksom jag vill 
prata mycket.” (12) 
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”Då är det stressigt på morgonen för taxichaufförerna…Han stressar upp mig 
liksom.”(5) 

I ett fall upplevde barnet att vissa förare hade för lite kunskap i det svenska språket 
vilket gjorde att kommunikationen mellan barnet och föraren blev mycket svår. På 
frågan om föraren brukade prata med barnet i bussen beskriver barnet:  

”Jaa, inte dom mörka…jag förstår inte vad dom säger. ” (11) 

 

Observation av bemötande 
Under observationen skattades att ungefär hälften av barnens förare enligt 
observatörerna hade ett bra bemötande. Ett bra bemötande definierades som då föraren 
pratade med barnet, arbetade lugnt och metodiskt lyssnade på barnets önskemål samt 
inte verkade stressad. I några av fallen var föraren fåordig eller talade inte alls till barnet 
men ett för övrigt bra bemötande kunde observeras. Ett par av förarna som observerats 
verkade dock något stressade. 

 

Barnens på och avstigning 
På- och avstigning är en viktig del i aktiviteten att åka skolskjuts, vilken också såg 
ganska olika ut för barnen. En del av barnen klarade helt själva att ta sig i och ur 
skolskjutsen, andra behövde stöd. Några av barnen fick hjälp med att ta sig på bussen 
men klarade däremot att självständigt ta sig ur den. Ett av barnen behövde hjälp av två 
personer vid på och avstigning. 

”Ja det är oftast chauffören som hjälper mig in i alla fall, ut så klarar jag mig.”(4) 

Ett barn beskrev att han brukade klara på- och avstigning självständigt men att viss 
hjälp behövdes på vintern då det var halt. 

”Fast inte när det är lite halt och så brukar jag få lite hjälp då, men annars på 
sommaren så när det inte är halt så klarar jag mig själv.”(3) 

Hälften av barnen beskrev att de fick hjälp vid på- och avstigning. Barnen berättade att 
de fick hjälp av antingen förare, assistent eller förälder vilka var representerade i 
ungefär lika stor utsträckning.  

”Om jag ska åka till skolan så hjälper min mamma. Om jag slutar halv ett här på 
skolan så hjälper min assistent mig.”(2) 

”Taxiföraren räcker ut sin hand och jag håller där och han tar mig till sätet.” (12) 

 

Observation av barnens på- och avstigning 
Observatörernas observationer visade att i de fall där barnen fick hjälp med på- och 
avstigning var det övervägande föraren som hjälpte barnet. Observatörerna observerade 
att en tredjedel av barnen självständigt körde på och av skolskjutsen, föraren fanns dock 
med som stöd på liften eller på marken vid sidan av. Vid endast ett tillfälle fick barnet 
hjälp av både assistent och förare vid på- och avstigning. Föraren skötte vid detta 
tillfälle liften och assistenten höll i rullstolen.  
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4.4.4 Barnens och föremålens förankring i skolskjuts 
Observatörernas observation av rullstolsmodeller och lösa föremål 
Flera av barnen körde Permobil och ett par barn var dubbelutrustade med både manuell 
rullstol och Permobil. De flesta av barnen brukade aktivrullstolar av märket Panthera. 
Ett par barn hade rullstolar av annorlunda märke i jämförelse med övrig urvalsgrupp 
och ett av barnen hade vid observationen inte med sin rullstol till skolan (Tabell 5). 

 

Tabell 5  De typer av rullstolar som observerade barn använder.  
Barnets kod Rullstolstyp 

1 Permobil av större modell, Panthera 

2 Panthera aktiv 

3 Panthera aktiv 

4 Panthera aktiv 

5 Permobil typ Chairman 2K 

6 Permobil 

7 Panthera aktiv 

8 Panthera aktiv 

9 Permobil, Ottobock 

10 Etac med anpassning 

11 – 

12 Panthera aktiv 

 

Förankring av rullstol 
Alla barn som satt kvar i rullstolen under resan beskrev att förankringen gjordes av 
föraren. Ett par av barnen berättade att de inte kunde spänna fast rullstolen själva. 
Anledningen till att föraren gjorde detta var enligt ett barn att det inte gick att spänna 
fast och ta loss spännbanden själv.  Ett annat barn beskrev att kunskap saknades om hur 
förankring skulle ske. 

“Jag vet inte var de ska sitta. Så det gör mest föraren som ska köra mig.”(2) 

Barnen hade lite olika upplevelse av om förarna gjorde på samma sätt då de förankrade 
rullstolen. Ett par av barnen beskrev att förankringen av rullstolen alltid skedde på 
samma sätt. Ett barn berättade att det kontrollerade hur förarens förankring av 
spännbanden utfördes.  

”Nja, när dom börjar köra så kollar man att man har spänts fast ordentligt annars 
säger man till, så de spänner lite mer.”(7) 

Några av barnen hade viss kunskap om hur rullstolen skulle förankras på ett bra sätt. 

Om hanteringen av förankringen skedde på ett annorlunda sätt mot det som barnet var 
vant vid, kunde barnet reagera. Detta beskrev ett av barnen som: 

”Oftast så spänner de här uppe på ramen men den här föraren hade tagit här nere och 
jag kände att det inte var det smidigaste stället att spänna på.” (4) 
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Observation av förankring av rullstol 
Förankringen av rullstolen i skolskjutsen utfördes i hälften av fallen inte korrekt enligt 
vedertagna instruktioner för förankringssprinciper. Spännbanden fästes inte alltid i 45° 
vinkel mot golvet och vinklades inte heller utåt. I ett fall var spännbanden ihopdragna 
till en punkt i mitten bakom rullstolen istället för utåtvinklade (Figur 8). Vid ett par 
tillfällen stod rullstolen ostadigt, bromsarna på den ena rullstolen var då inte låsta och 
spännremmarna på den andra var inte åtdragna. Förankringen av rullstolen i 
skolskjutsen blev problematisk i ett av fallen då barnets rullstol var liten, vilket gjorde 
det svårt att fästa remmarna rätt i skenorna. En fördel vid förankring av barnen som satt 
i Permobil var de markerade öglor som visade var förankringen skulle ske men liknande 
markeringar saknades på alla manuella rullstolar.  

 

 
Figur 8  Pilen visar hur spännbanden fästs centrerat bakom rullstolen.  

 

Fastsättning av bälte 
När barnen beskrev fastsättning av bälte skilde de inte i så stor utsträckning på bilbälte 
och förankring av rullstolen. Större delen av barnen beskrev att det var föraren som 
hjälpte till med förankringen av rullstol och fastsättning av bälte. Några av barnen 
berättade att de självständigt kunde knäppa loss sig, men behövde hjälp vid fastsättning 
av bältet. Ett barn berättade att det spände fast sig självt och ett annat barn förklarade att 
han alltid fick hjälp av två assistenten.  

”Spänner fast mig med bältet det gör taxichauffören.” (5) 

”Jag knäpper loss mig själv när jag ska av, men nå´n får sätta dit det när jag ska ha dit 
det.” (7) 

Trepunktsbälte beskrev barnen användes i stor utsträckning som fastsättning vid färd i 
rullstol. Det fanns dock ett par undantag där barnet endast blev fastsatt med ett 
midjebälte eller med rullstolens komfortbälte. Ett barn uttryckte att bästa säkerhet skulle 
uppnås om överflyttning till säte skedde. Överflyttning till säte var inte vanligt 
förkommande, vilket framfördes utav flera av barnen. Förklaring till varför detta inte 
skedde var enligt barnen motoriska begränsningar, kortväxthet eller att det aldrig 
kommit på tal.  

”Nä, det går inte för mina ben.” (10) 
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”Jag skulle säkert sitta säkrare själv det är ju det att jag är så kort att jag får bältet här 
uppe på halsen och det är det jag tänker på.” (4) 

”Barnet pekar på plats, assistenten säger du har en egen plats i bussen.” (9) 

En positiv säkerhetsaspekt var att några av barnen berättade att de flyttade över till säte 
(Figur 9). För att klara överflyttning behövdes i vissa fall hjälp. Någon fick hjälp av 
föraren och i ett fall behövdes två assistenter medan ett annat barn klarade av att göra 
förflyttningen självständigt. Ett av barnen berättade med hjälp av kommunikationskarta 
att han hade en anpassad plats med ett speciellt bälte och ett trepunktsbälte.  

 

Figur 9  Visar
trepunktsbälte
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 ett barn som sitter säkert vid en överflyttning till säte och med 
t korrekt applicerat. 

v förankring av bälte 
nen av vilket bälte barnet använde i rullstolen eller i sätet framkom att det 
ed trepunktsbälte. Ett problem som observerades hos många barn var att 

 hade en bra placering, eftersom det ofta var placerat på låret. Bältet var 
lräckligt nära kroppen, då det spändes fast i golvet utanför hjulet på 
 flera tillfällen observerades att bältet användes felaktigt eller inte alls. Ett 
endast sitt komfortbälte, i ett annat fall användes inget bälte alls och det 
ade fått sitt bälte placerat under armen för att föraren inte sänkte 
n till bältet. Positivt var att föraren vid stopp av skolskjutsen i vissa fall 
lte som löpte över barnets axel. Av de barn som flyttades över till säte 
ra placering mot kroppen. I vissa fall fanns mindre problem vilket 

 ett barn var kort så bältet gick nära halsen och ett barn hade en mycket 
vilket gjorde att barnet färdades framåtlutat. Detta barn var också det 
m använde en väst-sele. En väst-sele konstruktion löper över grenen och 
ir ett stöd för barnets hållning under resan.  
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Figur 10  Visar säkerhetsbältets felplacering då Permobilen placerades mitt i 
skolskjutsen samt väskor som hänger löst bakom ryggstödet. 

 

Förankring av bagage och hjälpmedel 
Ytterligare en säkerhetsaspekt att tänka på vid aktiviteten åka skolskjuts är att lösa 
föremål är väl förankrade. Barnen svarade ofta att de inte hade några extra saker med 
sig i skolskjutsen. Det framkom dock att de flesta barn hade skolväskor med sig, men 
barnen var inte medvetna om hur viktigt det var att även dessa förankrades (Figur 10).  

”Jag har alltid med mig min väska här bak, den sitter på rullstolen.” (3) 

”I knät har jag min väska.” (10) 

En tredjedel av barnen kunde berätta att förarna brukade förankra större medhavda 
föremål, så som rollatorer och rullstolar. Ett par barn beskrev dock att större föremål 
inte spändes fast och i ett fall visste inte barnet hur det förhöll sig. 

”Rollatorn viker han ihop och ställer mellan sätena.” (5) 

 

Observation av förankring av föremål 
Vid observationen framkom att medhavda väskor hängde bakpå rullstolen, placerade i 
en korg som satt fast på rullstolen eller liggande i rullstolen om barnet satt i säte. Endast 
två väskor spändes fast. Det förekom också att kläder och tillbehör till rullstolen som till 
exempel rullstolsbord, låg löst i rullstolen. Vissa av barnen hade större hjälpmedel med 
sig i bussen som ståskal, rollator och manuell rullstol vilka förankrades med trepunkts-
bälte. Vid ett tillfälle förankrades en rullstol genom att passagerarsätets bälte snurrades 
ett varv runt handtaget på rullstolen (Figur 11). Permobiler och manuella rullstolar 
förankrades med hjälp av spännband i golvet samt en Permobil förankrades med ett 
spännband bakåt (Figur 12). Vid ett tillfälle samåkte barnet som observerades med 
ytterligare ett rullstolsburet barn vars rullstol endast förankrades med två spännband 
framåt. Ett barn hade både en Permobil och en rullstol med sig och satt själv under 
färden i ett säte. Barnets hjälpmedel förankrades med var sitt spännband i golvet och 
kopplades ihop med ytterligare ett spännband, hela detta ekipage stod sedan bakom 
barnet i skolskjutsen (Figur 13). 
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Figur 11  Visar hur en manuell rullstol förankras med ett trepunktsbälte. 

 

 
Figur 12  Visar hur en Permobil förankras med ett spännband. 

 

 
Figur 13  Visar hur hjälpmedel förankras bakom barnet. 
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4.4.5 Omgivande faktorer som påverkade barnens skolskjuts 
Barnens väntan på skolskjuts 
Övervägande delen av barnen beskrev att de fick vänta på skolskjutsen och flera av dem 
berättade att det upplevdes tråkigt. Några barn tyckte att det var jobbigt att komma för 
sent till skolan. Andra barn beskrev att väntetiden på skolskjutsen vid hemfärd 
upplevdes mer negativt.  

”Ja det är det jag tycker är lite knäppt är att vi ska behöva vänta, men chauffören i sig 
behöver bara vänta i fem minuter sen får de åka.”(4) 

”Ja när några har försovit sig, väntar jag ganska länge till skolbussen kommer/…/ det 
är lite tråkigt att jag missar lite av rasten också.”(2) 

För många av barnen hade det blivit en vana att få vänta, vilket gjorde att de inte längre 
reagerade då skolskjutsen var försenad. Ett av barnen beskrev hur det kändes när det 
väntade på skolskjutsen som;  

”Liksom det är inget nytt. Det är inget nytt.” (12) 
 

Observation av väntetid på skolskjutsen 
Observatörerna observerade under punkten övrigt hur lång tid barnet fick vänta på sin 
skolskjuts. Tiden att vänta mättes från den tid då skolskjutsen var beställd och till dess 
den var framkörd. Till två av barnen fick assistenter ringa skolskjutsarna för att höra 
efter vad förseningen berodde på. Vid de tolv tillfällen då observatörerna närvarade var 
den längsta väntetiden 25 minuter. Drygt en tredjedel av skolskjutsarna kom i utsatt tid 
eller tidigare och en tredjedel var mellan fem och tio minuter försenade (Tabell 6). 

 

Tabell 6  Visar observerat antal minuter väntetid på skolskjutsen. 
Barnets kod Väntetid 

 

1 

 

10 

2 – 

3 – 

4 – 

5 – 

6 5 

7 – 

8 10 

9 15 

10 15 

11 5 

12 25 
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Samåkning 
Två tredjedelar av barnen uppgav att de samåkte med andra till och ifrån skolan. De 
flesta passagerare var andra barn som skulle till samma eller någon annan skola. Vid 
några tillfällen åkte barnen även med äldre personer (Tabell 7). 

”Nja, dom hämtar upp en eller två före mig, det kan vara olika. Och när de hämtat upp 
mig så kan det vara så att vi hämtar upp någon mer. Ja, det kan vara någon äldre 
ibland som de hämtar om de ska till sjukhuset eller nå´t som de samkör.” (7) 

Många av barnen upplevde det jobbigt att åka runt och hämta eller lämna av andra 
passagerare medan ett par stycken uppskattade sällskapet. 

”Ja, speciellt på eftermiddagarna för då är jag så trött och orkar inte åka runt halva 
stan för att komma hem.” (4) 

”Nä, han åker ända hem med XX först, sen är det XX och sen är det jag. Jag åker hem 
också. ”(10) 

 

Observation av barnens samåkning 
Endast i två av alla tolv observationer åkte barnet ensamt. I övervägande fall hade 
barnet två eller flera andra barn/vuxna personer med i skolskjutsen. Vid ett tillfälle fick 
färden ändras på grund av att ytterligare en passagerare skulle åka med. Restiden 
varierade från 10 minuter upp till 50 minuter, vilket dels berodde på hur många 
passagerare som skulle lämnas och dels hur lång färdväg barnet hade till eller från sin 
skola (Tabell 7). 

 

Tabell 7  Visar antal passagerare som utöver det barn som observerats färdades i 
skolskjutsen, observatören ej medräknad. Restid i minuter inkluderar på och avstigning. 

Kod Samåkning Restid 

1 1 barn 25 

2 2 barn 13 

3 1 äldre 20 

4 2 äldre 30 

5 1 barn, 1 assistent 30 

6 14 barn 30 

7 1 äldre 40 

8 – 30 

9 2 barn, 1 assistent 50 

10 2 barn 25 

11 2 barn  30 

12 – 25 

 

Betydelsen av antal förare 
Det framkom att vissa egenskaper hos föraren hade stor betydelse för hur skolskjutsen 
uppfattas av barnen, men antalet förare var av underordnad betydelse. Endast ett barn 
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uppgav det negativt att inte veta vem som skulle köra skolskjutsen. I de flesta fall var 
det många olika förare som transporterade barnen till skolan, men för flertalet av barnen 
var det inte något stort problem.  

”Näe, det spelar ingen roll, gör det inte, de flesta är ju bra. De är bra allihopa tycker 
jag, de flesta.” (3) 

Större delen av barnen hade flera olika förare som skjutsade dem till och ifrån skolan. 
Något barn uppgav ett så stort antal som cirka tio stycken olika förare. 

”Oj, oj, oj,. Jag har inte räknat. Kan väl vara tio förare.” (2) 

”Det är olika varje gång nästan, det kan vara samma ibland på morgonen.” (7) 
De fåtal barn som hade samma förare varje dag kunde med glädje beskriva att det hade 
en stor betydelse att veta vem som kom för att hämta dem.  

 

Förarens körstil 
Flera av barnen tog upp hur förarens körstil påverkat dem i samband med frågan om de 
någon gång varit rädda i skolskjutsen. Av dessa barn var det några som angav att de 
varit rädda eller känt obehag på grund av hur föraren körde. 

”Nej, rädd har man väl aldrig varit. Ja, det kan väl ha varit någon gång när det är halt 
ute och dom kör och slirar, men inte så farligt, inte jätte rädd.” (6) 

”Ja, om man tvärstannar eller så kan jag hoppa till och sådär, så det kan vara lite 
obehagligt.” (3) 

 

Observation av förarens körstil 
Vid knappt hälften av observationerna noterades upplevelser av hur föraren körde. 
Övervägande beskrevs föraren vid dessa tillfällen köra utan något obehag. 
Observatörerna kände sig trygga med färden trots att det vid ett par tillfällen var mycket 
dåligt väglag. Under ett par av observationerna hade dock observatörernas efterföljande 
bil svårigheter med att följa skolskjutsen då föraren körde i högre hastighet än vad som 
var tillåtet. Vid något tillfälle var föraren uppe i 70 km/h i stadstrafik och gjorde kraftiga 
inbromsningar som barnet i skolskjutsen reagerade på. 

 

Skolskjutsens miljö 
Den fysiska miljön i skolskjutsarna upplevdes inte alltid så positiv av barnen. Några 
uttryckte ett missnöje över att det var trångt att ta sig fram. Ett annat barn berättade att 
rullstolen var tvungen att spännas av och sättas fast beroende på att nya passagerare 
skulle ha möjlighet att komma ombord. 

”Taxin dom är tätt. Vi får sätta bena så här (visar med händerna ihop).” (11) 

”Är det trångt i dom bussarna” 

”Ja, dom vill jag att dom eldar upp.” (11) 

”Man ska ju spänna fast och sen så är det ju folk som ska på och så. Då måste man 
spänna av hela, för att de ska komma på bussen och sätta fast igen och så där.” (3) 
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Observation av skolskjutsmiljö 
Utrymmet i skolskjutsen var i många fall mycket trångt, vilket innebar att föraren vid 
några tillfällen hade svårighet med att förankra rullstolen. Vid ett tillfälle när ett barn 
flyttades till ett säte observerades en ostadig överflyttning då det i skolskjutsmiljön inte 
fanns något för barnet att hålla sig i. Assistenten utförde arbetet vid detta tillfälle på 
egen hand och hade på grund av litet utrymme svårighet med att hålla balansen. I ett par 
av skolskjutsarna fanns handtag i huvudhöjd som barnen kunde hålla sig i under färden 
(Figur 14).  

 

  
Figur 14  Visar hur barnet använder handtaget i skolskjutsen. 

I de flesta fall förekom ingen eller liten konversation mellan föraren och barnet under 
färden. Vid de två fall där en assistent åkte med i skolskjutsen samtalade de med barnen 
och de andra passagerarna. Assistenterna kände igen alla barn och hade insikt i hur 
skoldagen förflutit samt visste vilka aktiviteter några barn senare skulle utföra, vilket 
medförde att ett naturligt samtalsämne gällande detta kunde föras.  

 
4.4.6 Önskemål gällande skolskjuts 
Barnen tillfrågades om de kunde beskriva hur den bästa skolskjutsen skulle se ut om de 
själva fick bestämma. Där det framkom varierande svar. En tredjedel av barnen hade 
svårt med att beskriva hur skolskjutsen skulle utformas för att tilltala dem. Några av 
barnen ansåg att utrymmet i skolskjutsen var av betydelse. Av dessa önskade ett par av 
barnen att skolskjutsen skulle ske i personbilar. Ytterligare ett barn upplevde att vissa 
skolskjutsar var för trånga och ville slippa just dem. Det viktigaste för den bästa 
skolskjutsen uttryckte ett par av barnen som förarens bemötande och att han/hon körde 
lugnt. Ett par andra barn sa att det bästa hade varit om de slapp åka omvägar för att 
komma hem. Skolskjutsen skulle ha en viss färg uttryckte ett barn som det mest 
väsentliga.  

”Att dom kör in mig lugnt och dom säger snälla saker åt mig, så jag blir lugn. Klappar 
på mig ifall jag är ledsen.” (8) 
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”Ja, men det är väl att han kommer och hämtar mig när skolan slutar och sen att man 
åker raka vägen hem.” (6) 

”Oj, oj, oj. Hur skulle jag tänka då? Den skulle vart röd och så vit, alltså vita 
bokstäver, eller så kan jag ha som Svenska flaggan.” (2) 
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5 Diskussion 
Diskussionsavsnittet är uppdelat i ett metodavsnitt och ett resultatavsnitt. I 
metoddiskussionen avhandlas varje delprojekt för sig eftersom de utgått från olika 
metodansatser. Resultatdiskussionen är strukturerad enligt de grundläggande 
frågeställningarna säkerhet och trygghet samt ”hela-resan-perspektivet”. 

 
5.1 Metoddiskussion 
Som nämnts i kapitel 3 så är antalet barn som råkar ut för en skolskjutsolycka begränsat 
vilket omöjliggjorde kvantitativ metodik. Dessutom är kvantitativ metodik inte optimal 
då det gäller att fånga bakomliggande orsaker till ett fenomen. Genomgående har därför 
kvalitativ metodik använts i detta projekt, vilket dock reser frågan om resultaten kan 
anses beskriva en vidare verklighet än den för just de involverade barnen och deras 
föräldrar samt personal. Urvalen till de olika delprojekten finns beskrivna och man kan 
konstatera att dessa urval varit olika för varje delprojekt. Det i sin tur beror på att olika 
typer av kvalitativ metodik valts för de olika delprojekten. Det vi naturligtvis inte kan 
uttala oss om är vad de som inte kommit till tals kan representera. Lika fullt törs vi, 
baserat på trovärdighets- och tillförlitlighetsbegreppen (Malterud, 1998) föreslå åtgärder 
som påverkar fler än de involverade barnen. Genom detta medvetna val visar vi indirekt 
att vi bedömer våra resultat som just tillförlitliga och trovärdiga.  

Man kan fundera på om vi skulle ha valt samma typ av kvalitativ metodik för samtliga 
fyra delprojekt, för att därmed lättare kunna sammanställa resultaten och jämföra dem? 
Ett sådant resonemang bygger dock på att informanterna/intervjupersonerna har 
jämförbara förmågor att uttrycka sig, vilket inte var fallet i denna studie. Dels skilde 
barnen sig åldermässigt åt, dels skilde deras fysiologiska och kognitiva förmågor att 
uttrycka sig åt. En gemensam metodik hade således snarats gjort jämförelser och 
summeringar än svårare.  

 
5.1.1 Delprojekt 1 – Fokusgrupper med barn, föräldrar samt chaufförer och 

skolpersonal 
Val av metod 
Att använda fokusgrupp upplevdes som bra för att fånga uppfattning om barnens tankar 
kring skolskjuts. Just kombinationen av yngre och äldre barn, föräldrar samt personal 
och förare var berikande. Fokusgruppen har inneburit att de medverkande har för en 
diskussion med varandra som i stor utsträckning bedömts ha bidragit till det rika 
innehåll som nu blev resultatet. Alternativet med individuella intervjuer hade 
förmodligen inte gett ett lika omfångsrikt perspektiv.  

 

Urval 
I studien var ett kriterium att deltagarna i fokusgrupperna med såväl barnen som de 
vuxna skulle ha sammanhanget (kontexten) gemensam, dvs. komma från samma 
område så att de kunde relatera till den miljö som var lika för dem alla. Detta innebar att 
all information som framkom bidrog till att belysa ett och samma fenomen. Om urvalet 
av deltagarna i fokusgrupper varit annorlunda och deltagarna kommit från olika 
”skolskjutsområden” så hade det eventuellt gett en annan information. De kontext-
bundna fokusgrupperna valdes därför att de också kunde ge information om hur väl 
medvetna de vuxna var om barnens tankar kring skolskjutsen samt att det gav möjlighet 
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till ytterligare information om samma ”fenomen”. Att deltagarna – såväl barnen som de 
vuxna – hade något gemensamt att prata om underlättade sannolikt också diskussionen 
dem emellan, vilket är en väsentlig punkt att ta hänsyn till vid användande av 
fokusgrupp.  

Då vi genom tidigare studier vet att skolskjuts bedrivs på olika sätt, dels vad gäller typ 
av skolskjuts (upphandlad eller linjetrafik), dels vad gäller utförandet (regler och 
rutiner) och då skolskjuts bedrivs i olika miljöer så vore det i framtiden intressant att 
ytterligare undersöka barnens upplevelse av skolskjuts i ett bredare perspektiv, kopplat 
till olika skolskjutsmiljöer. 

 

Datainsamling 
Då sammansättningen av en fokusgrupp påverkar vilken information som framkommer 
är det av vikt att finna en sammansättning som möjliggör informationsutbyte (Wibeck, 
2000). I foksugrupperna med barnen är erfarenheten av denna studie att det var något 
för många barn som medverkade. Ett mindre antal deltagare hade troligtvis gett barnen 
mer utrymme. De yngre barnen var dock mycket aktiva och hade mycket information att 
ge, vilket innebar att denna fokusgrupp följdes upp vid ytterligare ett tillfälle. De äldre 
barnen hade inte ett lika aktivt samtal vilket kan ha berott på antalet barn, men också på 
att de till skillnad från de yngre barnen inte kände varandra sedan tidigare.  

Skillnaderna vad gäller interaktionen mellan deltagarna i de olika fokusgrupperna 
påverkade i vilken grad och hur intervjuguiden kom att användas. I vilken utsträckning 
som frågorna behövde ställas och i vilken grad deltagarna interagerade med varandra 
och naturligt kom in på nya områden skiljde sig åt mellan fokusgrupperna med barn och 
vuxna, och därav var grad av struktur olika dessa grupper emellan. I fokusgrupperna 
med barnen användes intervjuguiden i större grad än i de med vuxna. Det var positivt att 
ha en guide som innehöll de delar som skulle beröras, även om den också medförde att 
fokusgrupperna kunde bli styrda av de frågor som fanns och att vi därmed gick miste 
om information som annars kanske skulle ha framkommit. 

Att fokusgrupperna spelades in kan naturligtvis ha påverkat vilken information som 
framkom. Uppfattningen var den att deltagarna inte stördes av att fokusgruppen 
spelades in, även om de yngre barnen inledningsvis var intresserade av kameran och 
skämtade mycket om ”filminspelning”. Men de verkade alltså inte besvärade av att bli 
filmade, tvärtom. De vuxna deltagarna hade innan fokusgruppen samtyckt till att 
inspelning av fokusgruppen fick göras och vad gäller barnen hade de fått information 
om detta innan och deras föräldrar/vårdnadshavare hade gett samtycke. 

 
5.1.2 Delprojekt 2 – Intervjuer med barn med neuropsykiatriska 

funktionshinder och utvecklingsstörning 
Val av metod 
För detta delprojekt valdes individuella intervjuer som metod då den bakomliggande 
idén med fokusgrupp, nämligen att deltagarna genom social interaktion ytterligare 
berikar, knappast var applicerbar på detta delprojekts målgrupp. 
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Urval 
Urvalet kan betraktas som ett praktiskt urval med personer som var lätta att få kontakt 
med. Då undersökningens syfte var att få ökad förståelse, lyfta fram olika kunskaper 
och erfarenheter och inte generalisera kunskap påverkade det inte tillförlitligheten av 
resultatet. 

 

Datainsamling 
I vissa intervjulokaler stördes barnen av ljud utifrån och det blev särskilt påtagligt vid 
intervjuerna med barnen med Asperger syndrom och flera av dem dunkade i väggen då 
de blev störda av ljud från slöjdsalen som låg på samma våning. Det var möjligt att 
återvända till samtalet, så detta påverkade inte intervjun i dess helhet. I vissa fall kan 
barnens utsagor tyckas motsägelsefulla, exempelvis om man tycker om att åka buss eller 
inte. Här är det den verklighet som barnen beskriver som står i fokus och tillförlitlig-
heten måste anses god då undersökningen speglar den i vissa stycken röriga och 
svårhanterliga verklighet som många personer med utvecklingsstörning och 
neuropsykiatriska funktionshinder har att hantera. En metod att öka tillförlitligheten kan 
vara att komplettera intervjusvaren med andra källor, men här är det den egna 
berättelsen som utgör fakta så andra källor har därför inte använts i analysen. Det 
ojämna urvalet med elva pojkar och tre flickor kan ha spelat in på resultatet, även om 
man i materialet inte kan finna några större skillnader i deras utsagor. Å andra sidan 
speglar denna könsfördelning ganska väl könsfördelningen bland dem som har 
neuropsykiatriska funktionshinder (Duvner, 1998; Gillberg, 1997; Falkmer, Anund  
et al., 2001). 

Det är få forskare som använder intervju som metod när man undersöker hur personer 
med förståndshandikapp upplever sin situation. Det kan bero på att det bedöms som 
svårt att intervjua utvecklingsstörda (Gustavsson, 1997). Han menar att det ändå ger en 
kunskap utifrån den enskildes berättelse även om svaren inte är språkligt fullständiga 
och korrekta. Det finns inget som tyder på att personer med utvecklingsstörning vill ge 
mer anpassade svar än andra personer (Gustavsson, 1997). Kunskap om funktions-
hindret och att ta god tid på sig är viktigt när man intervjuar så att den intervjuade får tid 
att tänka efter och att uttrycka sig. I denna delstudie kan dessa krav anses vara 
uppfyllda. 

 
5.1.3 Delprojekt 3 - Intervjuer med barn som varit involverade i 

skolskjutsolyckor. 
Val av metod 
Kvalitativa intervjuer som metod har i denna delstudie setts som det bästa sättet att 
ringa in den förståelse som eftersträvades avseende barns inblandning i skolskjuts-
olyckor. Det finns dock en risk i detta tillvägagångssätt med tanke på den målgrupp som 
det handlar om. Kanske vill inte barnen framställa sig själva som vårdslösa i trafiken, 
varpå de inte svarar ärligt på frågorna. Troligtvis har detta inte varit aktuellt i de 
intervjuer som genomförts. Varje intervju har inletts med telefonkontakt med någon av 
barnets målsmän, som har kunnat berätta sin version av hur barnet själv upplevde 
olyckan, i egenskap av förälder. Vid ett tillfälle då kontakt togs med en förälder som 
inte skickat in svarstalong förklarade t.ex. mamman att hennes dotter absolut inte ville 
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ställa upp på intervju, eftersom flickan själv tyckte att hennes eget beteende i samband 
med olyckan var ”så otroligt korkat”. Hon ville helt enkelt bara glömma hela historien.  

Att intervjua människor – och speciellt barn – kan alltid innebära en risk att personen 
ifråga känner sig utelämnad, men ändå känner sig ”tvingad” att ställa upp (Widerberg, 
2002). I den aktuella intervjustudien handlade det också om ett känsligt ämne som 
kanske väcker svåra minnen och tankar. För att undvika denna typ av reaktioner har 
både målsmän och barn dels skriftligt, dels muntligt fått förklarat för sig att de när som 
helst kan avbryta intervjun, utan att tala om varför.  

 

Urval 
I delstudiens planerings- och inledningsfas var ambitionen att ca 20 intervjuer skulle 
genomföras. Det låga antalet av samtycken har inneburit att det slutliga urvalet har 
kommit att grunda sig på de faktiska samtycken som inkommit. I slutänden kunde 
endast 6 intervjuer genomföras. Något vidare utforskande av dem som tackade nej var 
inte aktuellt att genomföra, och vi vet således inget om den gruppen. 

I ett av fallen samtyckte både föräldrar och barn till intervju, efter en tids fundering, 
eftersom de tyckte att forskningsprojektet var viktigt. Med anledning av att barnet 
mådde mycket dåligt på grund av olyckan så beslöts det ändå inom projektet att 
intervjun inte skulle genomföras, med tanke på att barnet möjligen skulle kunna må 
ännu sämre efter ett sådant möte och ”konfrontation” med det som hänt. Enligt barnets 
mamma minns inte heller barnet olyckan, varken tiden före, under eller efter, vilket 
också är en anledning till att ett intervjugenomförande inte kändes relevant.  

 

Datainsamling 
Med anledning av att antalet intervjuer blev så pass mycket lägre än vad som var tänkt 
från början fick också analysen och resultatpresentationen en annan karaktär. Istället för 
att utifrån intervjumaterialet beskriva olika identifierade kategorier av olyckor – 
olyckstyper – så har den slutliga analysen fokuserat på faktiska ”fall” som kan sägas 
vara exempel på hur och varför skolskjutsrelaterade olyckor sker. De olyckstyper som 
studerats finns även representerade bland de nio mest vanliga olyckskategorier som 
framkommit i en tidigare studie (Anund, Larsson et al., 2003). I delprojekt 3 har tre av 
dessa studerats närmare: Barn som går/springer ut framför buss, Barn som har bråttom 
till bussen samt Barn som kommer i kläm. 

Ingen av de intervjuade har uppvisat obehag av att intervjuerna har spelats in på band. I 
alla fall utom ett har intervjuerna skett i barnets hem. Vid någon intervju satt föräldrarna 
med. Ofta har föräldern till viss del deltagit i intervjun, men detta har inte setts som 
störande och har troligtvis inte påverkat barnens berättelser, men detta kan man 
naturligtvis inte helt ta för givet. Föräldrarna har också många gånger varit en stor 
tillgång, i det att de kan komma med rena faktauppgifter som barnen inte riktigt har 
kunnat redogöra för, t.ex. om det är linjebuss eller inte etc. Grovt sett kan man säga att 
barnen har stått för de egna subjektiva upplevelserna och erfarenheterna av den dagliga 
skolskjutsen och den aktuella olyckan, medan föräldrarna i en del fall stått för fakta 
rörande olyckan och skolskjutsresan överlag. 

Inom kvalitativ forskning behöver inte ett relativt lågt antal intervjuer ses som något 
negativt; enligt Kvale och Torhell (1997) så är det t.ex. kvaliteten och inte kvantiteten 

VTI rapport 548 117 



 

som är det väsentliga i kvalitativa intervjuer; många gjorda undersökningar hade vunnit 
på om intervjuerna varit färre och mer tid lagts på analys.  

 
5.1.4 Delprojekt 4 – Fältobservationer i samband med skolskjuts för barn med 

stora hjälpmedelsbehov 
Val av metod 
För att besvara syftet med delstudie4 valdes två metoder. Kombinationen av 
semistrukturerad intervju och öppen observation gjorde att analysen av resultatet gav en 
utförligare bild av barnens upplevelse av säkerhet och trygghet, och kunde på så sätt 
stärka trovärdigheten i resultatet. Det fanns dock vissa svårigheter med att göra 
kvalitativa intervjuer med barn, då de kan svara som de tror att de vuxna vill att de ska 
göra. Enligt Doveborg och Pramling (1999) är det särskilt viktigt vid intervjuer med 
barn att tänka på denna fara. Intervjuarna fick tydligt erfara att det som de samtalade om 
lätt påverkade barnens kommande svar. Som exempel på detta kan nämnas att under en 
intervju svarade ett barn att innebandy var det roligaste fritidsintresset. Barnet och 
intervjuaren hade dock före intervjun samtalat om innebandy. Efter avslutad intervju 
framkom att det nog inte var innebandy som var det roligaste utan att det snarare var 
hästar som var det roligaste fritidsintresset.  

Enligt Patel och Davidsson (2003) är observation ett bra komplement att använda 
tillsammans med andra tekniker. Observation är enligt dem till skillnad från intervjun 
inte beroende av en persons minne och verbala förmåga för att forskaren ska få fram en 
bild av vad som sker. Genom observationen får forskaren också enligt Patel och 
Davidsson (2003) en helhetsbild av beteendet och skeendet i dess naturliga miljö. En 
medvetenhet fanns dock om att observatörernas närvaro och agerande kunde påverka 
hur förarna handlade i skolskjutsen. Det styrktes av kommentarer från några förare som 
uttryckte att ”det är bäst att spänna fast grejerna ordentligt”. Enligt Patel och 
Davidsson (2003) påverkar forskarens närvaro observationsmiljön så att personers 
beteende till en början kan förändras. Om forskaren har möjlighet att avvakta 
observationsstart återgår beteendet hos observerade individer efter en stund till det 
normala.  

 

Urval 
Urvalsgrupp var barn mellan 9–19 år med stora hjälpmedelsbehov, som självständigt 
eller med hjälp av assistent kunde kommunicera. Till en början avsågs att vända sig till 
barn som gick i grundskolan, men då det fanns begränsningar med att finna barn 
utökades urvalet till 19 år. Enligt Alver och Öyen (1998) bör forskaren i kvalitativa 
studier ha ett bra kontaktnät och även en god uppfinningsrikedom om var personer som 
kan passa på urvalskriterierna kan finnas. En nackdel var att inte redan från första 
början välja flera sökvägar då det tog lång tid att få fram en tillräckligt stor urvalsgrupp. 
Erfarenheter som gjordes var att direkta kontakter visade sig ge ett större antal deltagare 
än indirekta. Urvalsgruppen som framkom ansågs dock som tillräckligt stor för att 
kunna besvara syftet. 

 

Datainsamling 
Enligt Trost (1997) är det viktigt vid en intervju att skapa ett förtroendefullt klimat. 
Frågorna i intervjuguiden var utformade med öppna semistrukturerade frågor där 

118 VTI rapport 548 



 

hänsyn togs till att barnen befann sig på olika utvecklingsnivåer, vilket Doveborg och 
Pramling (1999) anser vara viktigt. Enligt Patel och Davidson (2003) är det också 
betydelsefullt att vid intervju använda sig av ett språkbruk som barnet som behärskar. 
För att lätta upp stämningen fick barnen till en början beskriva vad de tyckte om att 
göra, varvid intervjuarna sedan kunde leda in samtalet på olika känslor. I flera av fallen 
hade dock barnen svårt att beskriva eller hade inget intresse av att svara på dessa frågor. 
Det blev lättare för barnen att beskriva upplevelsen av säkerhet, trygghet och de känslor 
som kopplades till begreppen under senare delen av intervjun, då de fick en konkret 
upplevd situation i skolskjutsen att tänka utifrån. Möjligen skulle det ha kunnat vara 
lättare för barnen att beskriva sina upplevelser med stöd av fotografier eller 
videoinspelning från skolskjutsen.  

Observatörerna ansåg det viktigt att arbeta fram en lista för vad som skulle ingå under 
varje punkt i checklistan. Från början fanns en punkt med körstil på listan, vilken efter 
försök med observationen ströks. Orsaken var att det var svårt att hitta bra kriterier för 
att göra likvärdiga bedömningar. Körstil ansågs ändå kunna ha stor betydelse för hur 
barnen upplevde säkerhet och trygghet i aktiviteten åka skolskjuts. Därför beslutades att 
körstil skulle bedömas under punkten övrigt vid de tillfällen då observatörerna upplevde 
den utmärkande. En brist med checklistan var att den inte var standardiserad men den 
ansågs ha en viss tillförlitlighet då den baserades på delar från tidigare studier inom 
ämnet utförda av Wretstrand (2003) och Wallance et al. (1996). En annan brist var att 
inget interbedömarreliabilitetstest genomfördes innan checklistan togs i bruk, utan 
endast provobservation I de flesta fall gjordes intervjun före observationen, vid ett fåtal 
tillfällen var detta dock inte praktiska möjligt. En nackdel var att barnen upplevde det 
underligt att beskriva det som observatören redan hade sett i skolskjutsen. En fördel var 
att intervjuarna hade fått en insikt i hur det gick till i skolskjutsen och kunde på så sätt 
få barnet att vidare utveckla hur det upplevde skolskjutsen.  

Videoinspelning användes både vid intervjun och delvis under observationen. 
Fördelarna med detta förfaringssätt var att man vid intervjun kunde ge barnet hela 
uppmärksamheten. Enligt Trost (1997) kan även en bandspelare göra att forskaren inte 
behöver föra anteckningar och kan koncentrera sig på frågorna. Detta skulle ha kunnat 
vara ett alternativ till videoinspelning då några barn upplevdes lite besvärade av att 
kameran var på. När kameran slagits av visades en mer avslappnad attityd och samtal 
kunde utvecklas så att flera bra synpunkter framkom. Intervjuarna valde ändock 
videoinspelning med stöd av Malterud (1998) som anser att en videokamera är bra då 
den delger både verbal och icke verbal kommunikation, vilket inte en bandspelare kan 
göra. Fördelen med videokamera blev uppenbar när några barn använde ett tydligt 
kroppsspråk då deras verbala kommunikationsförmåga var begränsad. Ytterligare en 
fördel med videokameran i denna studie var, att flera intervjuare kunde ta del av 
intervjun och på så sätt få en bättre helhetsbild av barnens åsikter.  

Under observation skedde videoinspelning i samband med på och avstigning samt 
fotografering av barns och föremåls förankring i skolskjutsen. Observatörerna 
försäkrade sig om ett godkännande från förarna samt att de fått information om syftet 
med studien. De flesta förare påbörjade arbetet med att förankra rullstolar och spänna 
fast barnen då informationen om syftet med videoinspelning och fotografering gavs, 
vilket innebar att tiden till dokumentation för på- och avstigning blev knapp. Enligt 
Holme och Solvang (1997) blir forskaren i en observation del av den sociala 
gemenskapen vilket innebär att man både blir berörd och påverkar omgivningen. 
Förarna hade i de flesta fall fått information om att barnet skulle ha en ledsagare med 
sig, men visste inte på förhand om delstudien. Flertalet av förarna hade inget emot att 
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bli dokumenterade, men vid några fall ville inte föraren vara med på bild. Fördelen med 
videoinspelning var att de icke närvarande forskarna fick möjlighet att se observationen 
samt att detaljer i efterhand kunde kontrolleras. Något som upplevdes mycket 
besvärande och frustrerande var dock att observatörerna ställdes inför etiska dilemman 
när både trafikbrott och säkerhetsrisker observerades.  

 
5.2 Resultatdiskussion 
Nedan diskuteras den information som har framkommit genom de fyra delstudierna. 
Detta görs med utgångspunkt från hela skolskjutsresan med de olika delmomenten. 
Inledningsvis diskuteras barnens säkerhet och trygghet och därefter identifieras 
bakomliggande orsaker till skolskjutsrelaterade olyckor.  

 
5.2.1 Säkerhet och trygghet 
I samtliga delprojekt framkom mycket information om barnens skolskjutsresa vilken 
handlar om barnens egna upplevelser och erfarenheter. Hur upplever då barnen sin 
skolskjutsresa vad gäller säkerhet och trygghet?  

I fokusgrupperna och i intervjuerna med barnen med funktionshinder ställdes frågor om 
olika känslor som kunde associeras till olika ord, bl.a. säker, osäker, trygg, otrygg. Även 
i intervjuerna med barn som själva varit inblandade i skolskjutsolyckor ställdes frågor 
om olika känslor i samband med att barnen fick beskriva sin skolskjutsresa och dess 
olika moment, dvs. hur man upplevde de olika momenten. I alla delprojekten visade det 
sig att det fanns olika känslor kopplade till skolskjutsresan. 

Det framkom under intervjuerna med barnen med omfattande funktionshinder i 
delprojekt 4 att de hade svårigheter med att redogöra för begreppen säkerhet och 
trygghet. Dock blev det under senare delen av intervjuerna lättare för barnen att koppla 
begreppen säkerhet och trygghet samt tänka utifrån en tidigare händelser eller konkret 
upplevd situation i skolskjutsen.  

 

Trötthet, stress och oro 
Negativa sidor med skolskjuts enligt barnen i samtliga delprojekt kunde vara att de 
kände sig trötta på morgonen och några av barnen upplevde det som långt att gå till 
hållplatsen. För en del barn – men inte för alla – innebar detta att man ibland fick 
bråttom till bussen och därmed kände sig stressad.  

Barnen kände sig i vissa situationer stressade och en del av de yngre barnen i 
fokusgrupperna var t.ex. oroliga för att inte bli avsläppta på rätt hållplats under 
hemresan, eller var rädda för djur som fanns längs vägen eller för kompisar som de 
bråkat med. Ett påtagligt problem för vissa av barnen var att de blev åksjuka, vilket för 
dem var mycket jobbigt.  

 

För en del barn med funktionshinder var oron extra påtaglig och det handlade då oftast 
om att de var rädda för andra personer som de skulle möta under skolskjutsresan. De 
som färdades med linjetrafik oroade sig också för att de inte skulle hinna av bussen. 
Många av dessa barn var också mycket känsliga för ljud under resan. En rörig resa med 
mycket ljud och lukter upplevs mycket störande och påverkar barnen negativt under 
hela dagen, speciellt för barnen i aspergerklassen.  
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Föraren hade en stor betydelse för säkerheten i skolskjutsen då de ansvarar för 
förankring av rullstol och fastsättning av bälte. Barnen med och utan funktionshinder 
ansåg att förarens bemötande och körstil hade påverkan på upplevelsen av trygghet i 
skolskjutsen. Förarens bemötande var det som avgjorde hur även säkerhet upplevdes, 
vilket vid ett flertal tillfällen återkom i barnens beskrivningar. Barnen beskrev ett bra 
bemötande som att föraren lyssnade och pratade med dem samt då han/hon informerade 
barnet om förändringar av resvägen. Genom observationer styrktes barnens uttalande 
och betydelsen av bemötandet för barnen. Endast vissa av barnen med funktionshinder 
vågade framföra sina synpunkter till föraren. En orsak till att de inte vågade framföra 
sina synpunkter kan ha varit det stora antalet förare som barnen hade, trots att flera barn 
inte uttryckte att just det hade någon större betydelse. Många av barnen var inte på det 
klara med hur ett mindre antal förare skulle kunna underlätta deras möjlighet till att 
påverka skolskjutsresan. Med ett mindre antal förare skulle en närmare relation kunna 
utvecklas och därmed också positivt påverka den upplevda säkerheten och tryggheten i 
skolskjutsen för barnen. 

För de barn med funktionshinder som färdades i taxi uttrycktes även en oro för att man 
inte förstod taxichauffören då denne inte alltid kunde svenska. Barnen med funktions-
hinder uttryckte också att de skulle känna sig tryggare om bilarna inte körde så fort, att 
man slapp mobbing och att man visste vad som gäller. När kraven blir för höga och det 
blir för mycket att hålla reda på samt när man gör något som man inte är riktigt säker på 
känner barnen sig otrygga och osäkera. Ökad medvetenhet hos lärare och föräldrar hur 
en händelse som verkar bagatellartad ur ett vuxenperspektiv kan te sig ur ett barns 
perspektiv och vilka konsekvenser det kan få och vilken otrygghet det kan skapa är 
viktigt, och speciellt gäller detta för barn med funktionshinder. En pojke berättar om en 
för honom skrämmande upplevelse på en länsbuss när två personer tog hans väska och 
ingen ingrep. Barnet agerar utifrån sin egen verklighet på ett logiskt sätt. Det är därför 
viktigt att lyssna på vad de uttrycker även om det ”objektivt” inte stämmer för den 
vuxne. Kommunikation mellan föräldrar och skola är här viktig.  

Bland de barn som varit inblandade i skolskjutsolyckor talades det om ”fullproppade” 
bussar där man måste stå upp och om klotter inne i bussarna. Just detta moment, själva 
resan i bussen, förknippades inte med begreppen säkerhet och trygghet, utan istället 
handlade det om bekvämlighet och trivsamhet. Att stå upp i bussen var t.ex. egentligen 
inte något som relaterades till trafiksäkerhet utan snarare till komfort. Inte heller 
säkerhetsbälte sågs som något viktigt vad gäller trafiksäkerhet. Detta kan jämföras med 
barnen i fokusgrupperna som talade om oro över att busschauffören ibland körde för 
fort, att bussen skulle köra ner i diket och liknande, och att det därmed skulle ske en 
olycka. De barn som själva råkat ut för skolskjutsolyckor uttryckte istället oro 
förknippad med säkerhet och trygghet relaterat till de yttre momenten i skolskjutsresan, 
dvs. vägen till och från busshållsplatsen – just de specifika moment som kan kopplas till 
deras egna olyckor. Här finns en påtaglig skillnad främst mellan dessa barn och de 
intervjuade barnen med funktionshinder. För barnen med funktionshinder är känslor 
kring säkerhet och trygghet tydligt kopplade till själva resan i bussen.  

 

Klara rutiner 
Klara rutiner vid bussåkandet beskriver barnen med funktionshinder som en trygghet, 
likaså att vuxna finns i närheten. Förarens roll är synnerligen viktig då hans val och 
agerande är betydelsefullt för säkerhet och därmed indirekt tryggheten. Föraren kan 
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acceptera att följa regler så som att använda bilbälte. Föraren kan även välja om han/hon 
vill använda den skyddsutrustning som finns eller också glömma bort att använda den.  

De flesta tycker inte att det spelar någon roll om man känner föraren, men det innebär 
ändå en trygghet att göra det. Är det stökigt i bussen eller om det är någon person man 
är rädd för som åker med så ser man föraren som en extra trygghet och sätter sig så nära 
man kan. Växelvis boende hos föräldrar gör att det blir olika rutiner och restider vid 
olika tillfällen och det kan vara olika för barnen varifrån man känner det tryggast att 
åka: bara för att man klarar att åka från en adress betyder inte detta automatiskt att man 
klarar det från en annan. 

I fokusgrupperna framkommer att även bland de yngre barnen finns ett behov av klara 
rutiner för att känna trygghet. Vad gäller begreppen säkerhet och trygghet, som kan 
förknippas med orden säker och trygg, uttryckte barnen i fokusgrupperna som åkte 
upphandlad skolskjuts inte själva sina tankar kring detta men vid en direkt fråga 
förknippade de säkerhet med att ha bälte, att vuxna finns med, att busschaufförerna är 
bra och att de själva vet hur de ska göra. Otrygghet för dessa barn är bl.a. att inte veta 
vad som ska hända, exempelvis om de ska bli avsläppta eller inte eller rädsla för andra 
människor.  

 

Positiva känslor 
Men skolskjutsresan handlar inte bara om oro, överfulla bussar och liknande, även 
positiva aspekter framkom i delprojekten. Det mest positiva var att barnen genom att 
åka skolskjuts fick chans att träffa kompisar, och detta framkom i samtliga delprojekt. 

De barn med funktionshinder som åker buss väljer att åka buss framför att åka taxi. Det 
är roligt, man sitter bra, det finns fler vuxna och man har kompisar är några skäl för 
detta. En pojke som tidigare åkt buss men nu åker taxi längtar till att han ska få busskort 
igen, trots att han känt sig både ledsen och osäker när han åkte buss tidigare. Övriga 
taxi-åkande barn föredrog taxi då det känns tryggast i dagsläget. Lägre ljudnivå och att 
slippa gå upp så tidigt var andra fördelar med taxiresan som barnen lyfte. 

 

Begreppen säkerhet och trygghet 

Vad innebar då begreppen säkerhet och trygghet för barnen? Möjligtvis kan man se en 
tendens till att säkerhet handlar mer om egenskaper hos andra, t.ex. att bälten finns och 
att chaufförerna kan sin sak, medan trygghet mer handlar om barnens egen känsla av att 
vara säker. Att känna sig säker behöver ju nödvändigtvis inte innebära att man är säker i 
den bemärkelsen att det är en liten risk att råka ut för en olycka. Huruvida man känner 
sig säker i sin skolskjutsresa påverkas förmodligen av vilka risker som man ser i den 
eller vad man tycker är otäckt. Medan det för barnen i fokusgrupperna och barnen med 
funktionshinder till stor del handlar om trygghet förknippat med skolskjuts handlar det 
bland de barn som råkat ut för skolskjutsolyckor mer om säkerhet. I ett av fallen har de 
drabbade slutat åka skolskjuts överhuvudtaget, med anledning av olyckan. I de övriga 
fallen talas det också om säkerhet, om än inte så tydligt, men som inte direkt behöver 
kopplas till just skolskjuts. Istället handlar det om att själv vara mer uppmärksam då 
man t.ex. ska korsa en gata överlag, och att det inte är värt att stressa, vilket speciellt 
framkom i de intervjuer där barnen själva varit med om s.k. bråttom-olyckor.  
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Om man ska tillförsäkra barnen en skolskjutsresa där de både känner sig säkra och 
trygga är det av vikt att känna till barnens innebörd av dessa begrepp, kopplat till 
skolskjuts, vilket är beskrivet ovan. Barnens perspektiv av säkerhet och trygghet är 
mycket viktigt att ta i beaktande för att skapa en god och trygg skolskjuts, men det är 
också av vikt att utifrån barnens berättelse och utifrån kunskap om skolskjutsrelaterade 
olyckor analysera vilka risker som finns i skolskjutsresan och hur de uppkommer, även 
om barnen inte själva ser det som risker.  

 
5.2.2 Bakomliggande orsaker till skolskjutsrelaterade olyckor 
Utifrån barnens berättelser om sin skolskjutsresa kunde flera riskfyllda moment 
identifieras. Nedan presenteras dessa moment och de känslor som beskrevs i relation till 
varje moment. Avsikten är att detta ska ge en bild av tänkbara bakomliggande orsaker 
till skolskjutsrelaterade olyckor. Därefter diskuteras orsaker till olyckor utifrån barnens 
– och även delvis föräldrarnas – egna reflektioner. Även synen på ansvar då det gäller 
skolskjuts samt synen på utbildning och kunskap diskuteras i detta kapitelavsnitt. 
Slutligen följer en sammanfattande diskussion 

 
Riskfyllda moment i skolskjutsresan 
Vägen till hållplatsen från hemmet – trötthet, stress och hård trafik 
På morgonen på väg till skolan beskrev flera barn att de var trötta och att de upplevde 
att det var långt att gå till hållplatsen. Det fanns också inslag av stress för att hinna med 
bussen, och stress kunde enligt barnens beskrivning innebära att de fick svårt och tänka 
och fick lätt att göra fel. Det fanns också trafik som både barn och vuxna hade reagerat 
på, då bilarna körde så fort. Risken i detta moment kan vara att barnen p.g.a. trötthet 
och/eller stress är mindre uppmärksamma på väg till hållplatsen samt att bilarna i 
barnens närhet enligt barns och vuxnas uppfattning inte tar tillräcklig hänsyn till barnen 
genom en sänkt hastighet. Detta skulle kunna medföra att ett barn blir påkört på väg till 
hållplatsen, och detta var också vad som hände i ett par av de beskrivna olycksfallen i 
delprojekt 3. I båda fallen skulle barnen på egen hand korsa trafikerade vägar för att 
komma till busshållsplatsen. 

För barnen med funktionshinder och barnen i fokusgrupperna beskrevs känslor som 
stress, trötthet och oro för trafik, men inte alls med samma starka koppling till risker 
som framkommer hos de barn som själva varit med om skolskjutsolyckor.  

 

Väntan vid hållplats – lek och stoj  
Att vänta vid hållplatsen innebar för de yngre barnen som åkte upphandlad skolskjuts att 
de lekte och hade kul. Kanske finns här en risk att barnen ”glömmer” bort tid och rum 
när de lekar. I fokusgrupperna beskrev barnen själva, i samband med frågor om när de 
har roligt, att de kunde glömma bort sig och att de när de har roligt bara tänker på att 
”fortsätta fortsätta”. Barnen hade inte alltid en hållplats att stå vid, vilket innebär att 
dessa lekar, som ofta innebar aktivitet och rörelser, kan utspela sig längs en trafikerad 
väg och därigenom finns en risk att barnen springer ut i vägen av misstag. Barn med 
funktionshinder hamnar här i en särskilt utsatt situation. Bland de äldre barnen talades 
det mer om att prata med kompisar eller lyssna på musik, vilket kanske inte skapar 
samma riskfyllda situationer som för de yngre, mer ”stojiga” barnen.  
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Påstigning vid hemmet – bråttom ombord 
Enligt både barn och vuxna hade barnen som färdades i upphandlad skolskjuts oftast 
bråttom på bussen med anledning av att de ville välja plats. Några ville sitta längst bak, 
några i mitten men många ville sitta längst fram för att de annars mådde illa. 
Chaufförerna fick påminna barnen om att ta det lugnt vid påstigningen. En risk vid detta 
moment kan vara att något barn knuffas framför eller under bussen eller ramlar på väg 
in i bussen eller att de träffas av bussens backspegel i huvudet.  

För de barn med funktionshinder som färdades med linjetrafik var det viktigt att välja 
plats i bussen dels efter hur lätt det var att komma av bussen, dels efter att platsen var 
rymlig och inte stördes av så mycket ljud. Enligt några av de äldre barnen är det främst 
de yngre barnen som har bråttom med att komma på bussen. 

Barnen med omfattande funktionshinder och hjälpmedelsbehov behövde mer eller 
mindre hjälp med alla moment i skolskjutsresandet. Det vanligaste var att föraren 
hjälpte barnet med på- och avstigning, förankring av rullstol, lösa föremål och 
hjälpmedel samt fastsättning av bälte. En stor brist var att bältesplaceringen inte var bra 
hos något av barnen som färdades sittande i sin rullstol. Hos ett par barn observerades 
en stor trafikfara, i dessa fall användes endast rullstolens komfortbälte eller inget bälte 
alls. Det förekom även att spännremmarna inte var åtspända och i ett av fallen var 
rullstolens bromsar inte låsta. Föraren utförde dessa moment utan att reflektera över 
vilken betydelse det hade för barnen. Barnen skulle kunna ha känt sig mer delaktiga om 
föraren erbjudigt dem att spänna fast de bälten som var möjliga samt frågat om 
fastspänningen kändes bra, vilket kunde bidra till att barnens upplevda säkerhet och 
trygghet förstärkts. 

 

Ombord på skolskjutsfordonet till skolan – trångt, stökigt, oro och åksjuka 
Under själva bussfärden användes inte alltid bälte av alla barnen. För de barn som 
färdades med upphandlad skolskjuts påminde busschaufförerna om bältesanvändning 
medan de barn med och utan funktionshinder som färdades med linjetrafik inte fick den 
uppmaningen. Att inte ha bälte möjliggör att barnen kan röra sig från sin plats och 
därmed kan konsekvenserna bli större vid en eventuell incident än om barnen suttit i sitt 
säte med bälte. Detta gäller även i de fall då det inte finns sittplats för alla. Bland de 
barn som åkte linjebuss var det t.ex. vanligt att man var tvungen att stå upp i bussen. 
Även om de inte själva direkt förknippade detta med säkerhet så upplevdes det som 
jobbigt. Här handlar det, som tidigare nämnts, många gånger istället om komfort.  

Av de äldre barnen, både i fokusgruppen och bland dem som varit inblandade i 
skolskjutsolyckor, användes bussbälte sällan, i princip aldrig. En pojke beskrev det som 
att man i så fall skulle betraktas som en ”nörd”, medan andra barn sa att de inte tänkte 
på det, det blev liksom inte av att sätta på sig det, och de blir inte heller påminda av 
busschauffören i linjetrafiken.  

Att barnen kan röra sig fritt i bussen kan också innebära en ökad grad av lek och stoj, 
vilket kan påverka andra barn negativt. En del av barnen uttryckte också att det inte 
kändes bra när det var livat och hög ljudvolym inne i bussen. För att undvika störande 
ljud och för att hinna av bussen berättade t.ex. barn med funktionshinder att de valde 
olika platser att sitta på inne i bussen, beroende på busstyp.  

En stressfaktor för de funktionshindrade barn som färdades med linjetrafik var att de 
själva skulle avgöra huruvida man skulle sitta still på sin plats till bussen har stannat 
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eller om man skulle ställa sig vid dörren innan bussen stannat. Det sistnämnda 
alternativet försäkrar att man hinner av bussen men utgör samtidigt en risk för att barnet 
ska ramla i bussen när det ska ta sig till dörren medan bussen är i rörelse och är på väg 
att bromsa in. På motsvarande sätt fanns en risk för dessa barn som färdades med 
linjetrafik att de inte hann sätta sig innan bussen började åka och därmed kunde ramla 
när bussen sedan accelererade.   

Barn med stora hjälpmedelsbehov har genom tidigare studier visat sig extra känsliga för 
yttre våld då de exempelvis kan ha en avvikande bålstabilitet eller kroppsproportioner 
som inte följer mönstret för ”normala barn” vilket påverkar anpassning av skyddsut-
rustningar för dessa barn (Falkmer, 1999). I delstudie 4 observerades att säkerheten i 
skolskjutsen vid några tillfällen inte var på en godkänd nivå då lagbrott begicks när 
barnet inte spändes fast med säkerhetsbälte och vid ett flertal tillfällen var rullstolarna 
inte förankrade enligt vedertagna regler. I intervjuerna med barnen framkom att de 
oftast inte upplevde brister i säkerheten, detta troligen beroende på att barnens rullstol 
på ett eller annat sätt blev förankrad i skolskjutsen ändå. Barnen kontrollerade i vissa 
fall säkerheten genom att till exempel känna på spännremmarna till rullstolen. Enligt 
Wretstand (2003) är den upplevda säkerheten en subjektiv föreställning som grundar sig 
på att remmarna på rullstolen är förankrade oavsett om det skett på ett säkert sätt eller 
ej. 

Den vanligast förekommande rullstolen hos barnen i studien var Panthera, vilken även 
har krocktestats. I bruksanvisningen påpekas att det bästa alternativ för transport i 
fordon är att barnet transporteras sittandes i säte (Panthera, 2003). Endast i ett fåtal av 
skolskjutsarna flyttades barnen över till ett säte, vilket gjorde att observatörerna 
funderade på vilken kunskap förarna hade om optimerad säkerhet. Vidare framställs 
också i bruksanvisningen för Panthera (2003) hur rullstolen bör förankras om en person 
ska färdas sittande i den. Förankringen i denna beskrivning stämmer inte helt med 
tidigare beskrivningar (se Figur 5) angående säkerhetsaspekterna för resa i rullstol. På 
rullstolsmodellen Panthera är det svårt att förankra remmarna så högt att remmarna får 
45º vinkel, detta innebär att rullstolen inte kan stå stadigt med nedsatt komfort (och 
ökad risk för skada) vid resan som följd. Enligt Vägverkets författningssamling (2003) 
ska alla förankringsanordningar i fordonet efter februari 2004 vara krocktestade och i 
närheten av rullstolsplatsen ska det finnas en instruktionsbok för förankringsanord-
ningar. Under observationen kunde det inte uppmärksammas någon instruktionsbok vid 
rullstolsplasterna, vilket kan ha varit en orsak till att rullstolarna inte förankrades på ett 
säkert sätt. Det finns många olika typer av rullstolar och man observerade att det endast 
fanns markeringar på Permobilerna var remmarna skulle förankras. Denna brist kan 
också vara en andledning till att förarna inte visste var remmarna bäst fästes, utan de 
förankrade rullstolen efter bästa förmåga. Det är en stor brist att inte rullstolsbrukare 
och förare får information om hur säkraste resa kan erhållas, trots att material finns. 
Handböckerna ”Åka Säkert” (Falkmer, Paulsson, 2003) och ”Säker och bekväm resa för 
rullstolsburna” (Björnehult, 2001) tar upp grundläggande principer för detta 
säkerhetsarbete och borde vara obligatorisk kunskapskällor för alla transportörer av 
personer med funktionshinder. 

 

Avstigning vid skolan – brådska och farlig trafikmiljö 
När barnen som färdades med upphandlad skolskjuts klev av bussen upplevdes det vara 
något som skedde i ett raskt tempo. Några av de äldre barnen beskrev att de kunde ha 
bråttom av bussen och till skolan för att hinna till första lektionen. För barnen med 
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funktionshinder var också höga ljudvolymer och störande ljud inne i bussen ett påtagligt 
problem, vilket kan innebära att de vill av bussen så fort som möjligt.  

Barnen blev oftast avsläppta på ”rätt” sida av vägen så de behövde inte korsa någon väg. 
Möjligtvis kan detta dock under liknande omständigheter, men med skillnaden att 
barnen stiger av på fel sida av vägen, utgöra en risk för att barnen blir påkörda.  

De barn med funktionshinder som färdades med taxi upplevde att trafikmiljön vid 
platsen för avstigning var rörig och det var mycket trafik. I denna situation kan det 
finnas risk för att ett barn blir påkört.  

 

Väntan på skolskjutsfordonet hem – stress och lek 
På väg hem från skolan så fick en del av de äldre barnen i fokusgrupperna samt också 
några av de barn som varit med om skolskjutsolycka vänta väldigt länge, vilket innebar 
att de försökte fördriva tiden på olika sätt. Vid denna tidpunkt kände sig barnen trötta 
och ville hem. Situationer lik den som barnen har kan kanske medföra att de står och 
busar och stojar längs vägen medan de väntar på bussen och därmed utsätts för en risk 
att bli påkörda. Ett barn som själv varit med om skolskjutsolycka berättar att han och 
hans kompisar hade bråttom att komma på bussen för att hinna hem och leka, med 
påföljd att det blev trängsel vid bussdörren och att han ramlade under bussen, som 
fortfarande var i rörelse. Anledningen till denna typ av olycka kan dels bero på barnens 
(och förarens) ouppmärksamhet, dels på – som i det beskrivna fallet – ändrade rutiner 
som barnet i fråga inte var van vid.  

 

Det fanns även fall då barn kände sig stressade för att hinna med bussen hem och det 
kunde enligt barnen innebära att de blir mindre uppmärksamma och ”glömmer bort att 
se sig för”. Liknande omständigheter fanns för de barn med funktionshinder som skulle 
åka med linjebuss hem. De kände sig stressade och ville inte missa bussen vilket fick 
dem att gena över vägen istället för att gå i en tunnel under vägen, vilket även detta ökar 
risken för att barnen ska bli påkörda. Man väljer den kortaste vägen. I en av intervjuerna 
med barn som varit med om skolskjutsolyckor ville barnet hem snabbt eftersom han inte 
tyckte om skolan och ville bort därifrån. Den olyckshändelse han var med om handlade 
just om att slippa vänta på nästa buss, varför han valde den snabbaste vägen till 
hållplatsen och inte såg sig för ordentligt.  

 

Påstigning vid skolan – trängsel och stök 
Vad gäller själva påstigandet av bussen så kan det även på hemresan finnas en risk att 
något barn gör illa sig i situationer där det är trängsel vid påstigning. Enligt en del av 
barnen är det mer stökigt på vägen hem än då man ska till skolan. En flicka menar t.ex. 
att bussresenärer är trötta på morgnarna varför påstigningen går lugnt till, medan det är 
mer stojigt på eftermiddagarna. Enligt en pojke är det ”störst som går först” som gäller, 
medan andra barn menar att det oftast är de yngre barnen som trängs och vill komma på 
bussen fort.  
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Ombord på skolskjutsfordonet från skolan – oro, stress och åksjuka 
Vid skoldagens slut var barnen angelägna om att komma hem. De längtade efter att få 
göra andra saker och det var vanligt att barnen kände sig trötta. Under bussresan hem 
mådde en del av barnen som färdades med upphandlad skolskjuts illa och de blev starkt 
påverkade av detta. De yngre barnen var också rädda för att glömmas bort på bussen, 
något som gjorde att de kände sig otrygga. Kanske kan detta vara faktorer som påverkar 
barnens uppmärksamhet och försiktighet i nästa skede då de kliver av bussen för att gå 
hem.  

 

Avstigning vid hemmet – korsning av väg och risker med att förlita sig på andra 
När barnen själva fick frågan om hur det kommer sig att barn springer ut i vägen, trodde 
de att det kunde bero på att man var stressad eller rädd för något annat barn inne i 
bussen. Den olycksrisk som finns utanför bussen, då bussen stannat och barnen klivit 
av, kan alltså egentligen ha sin grund i hur resan ombord på bussen tett sig. I en intervju 
med en pojke framkommer det att han i samband med avstigningen vid hemmet måste 
passera en trafikerad smal väg, där bilarna kör med hög hastighet. Han berättar att han 
ser sig för innan han går över till andra sidan, men uttrycker inte någon oro över just 
detta moment. Bussen kör in till kanten, vilket innebär att bilar kan passera, vilket i sin 
tur i realiteten innebär stora risker för pojken.  

I fokusgrupperna med de yngre barnen beskrev dessa att i de fall då de skulle bli 
avsläppta på ”fel sida av vägen” så blockerade busschauffören vägen med hjälp av 
bussen och följde därefter med barnen över vägen. Bland barnen fanns delade meningar 
om detta, några tyckte att det kändes bra och tryggt och några tyckte att det var onödigt.  

Att hitta lösningar där barnen inte utsätts för den risk det innebär att korsa en väg är 
nödvändigt. Att busschaufförerna följer med barnen över vägen är en sådan lösning och 
det innebär att barnen med chaufförens hjälp tar sig över vägen på ett säkert sätt. Det 
som är oroande är att barnen genom detta kanske förlitar sig på att någon annan 
kontrollerar så att det inte kommer bilar när man ska gå över vägen och kanske kan 
detta innebära en ökad risk i andra situationer där det inte finns någon vuxen med 
(exempelvis om en vikarierande busschaufför har en annan rutin). Ett av barnen beskrev 
tydligt att hon inte ”kollade” åt båda hållen när hon skulle korsa vägen, för det gjorde ju 
busschauffören. Kanske är detta inget problem, kanske blir barnen mer uppmärksamma 
om de får vara i trafiken utan någon vuxens hjälp? Det fanns bland föräldrarna en 
diskussion om att de till viss del uppfattade barnen som mer skärpta om de var själva i 
trafiken än om de var tillsammans med flera kompisar eller ihop med vuxna. Här kan 
även göras en koppling till det barn som råkade ut för en skolskjutsolycka – även om 
denna inte skedde i samband med avstigning vid hemmet – just med anledning av att 
hon gjorde som kompisarna gjorde, och där hon själv menar att hon skulle ha varit mer 
uppmärksam om hon varit ensam. Förmodligen är det ändå inte så enkelt att säga att 
barnen beter sig säkrare ensam eller ihop med andra. Hur ett barn beter sig beror på fler 
faktorer än så och är inte alltid helt förutsägbart.  

 
Vilka råkar ut för skolskjutsolyckor och varför? 
Den information som finns om de olyckor som inträffat i vid skolskjutsresor mellan år 
1994–2001 visar att den genomsnittliga åldern för de barn som drabbats är 12 år. Hur 
kommer det sig att även de äldre barnen drabbas? Har de ett annorlunda beteende än de 
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yngre och ännu äldre barnen eller utsätts de för en högre risk eller både och? Vad 
kännetecknar de barn som råkar ut för skolskjutsrelaterade olyckor? När det gäller barn 
med funktionshinder så vet vi att de riskerar att drabbas av skador i skolskjuts vid så 
kallad icke-kraschtillfällen, alltså under normal körning (Falkmer, 1999), men 
mörkertalet är stort.  

I diskussionen med föräldrar framkom det att barnen kan upplevas vara mindre 
ansvarsfulla och uppmärksamma när de närmar sig tonåren men att det nödvändigtvis 
inte behöver vara på det sättet utan också beror på personlighet och kunskap. Barnen 
med funktionshinder trodde att det främst var barn mellan 10 och 15 år som råkade ut 
för olyckor med förklaringen att ”de trodde att de var stora då”. Den mängd av 
information och engagemang kring skolskjuts som kom fram i fokusgrupperna med 
barn skilde sig mellan den yngre gruppen och den äldre gruppen. Om detta enbart 
berodde på fokusgruppernas sammansättning eller om det innebar ett minskat intresse 
hos de äldre barnen kan inte fastställas. Bland de intervjuade barn som varit med om en 
skolskjutsrelaterad olycka var åldrarna mellan 9 och 15 år. Med anledning av de få 
intervjuerna är det svårt att ens diskutera ålderns möjliga påverkan på varför olyckan 
skedde. Istället tycks det i sin helhet handla om ouppmärksamhet, men av olika slag och 
möjligen kan det relateras till barnets personlighet. Ett barn vill t.ex. inte missa bussen 
för att komma för sent till skolan och stressar därför. Ett annat barn har kanske en mer 
”nonchalant” inställning, där det istället handlar om att ta den minst ansträngande 
vägen. Troligtvis handlar det om en kombination av flera olika faktorer, som både kan 
relateras till ålder, personlighet och situation och bristande säkerhetsrutiner.  

När barnen i fokusgrupperna fick diskutera olyckor kopplat till skolskjuts framkom det 
att de främst förknippade dessa till när de själva befann sig i bussen, att bussen körde av 
vägen eller att de krockade. De nämnde dock att det även kan finnas risk för dem att bli 
påkörda, dvs. i situationer utanför buss. De yngre barnen i fokusgrupperna beskrev 
också att de försökte att inte tänka på otäcka saker, såsom att olyckor kunde inträffa. 
Vad säger detta om barns fokus och vad kan det innebära för deras säkerhet? Barnen 
verkar inte vara medvetna om de moment som är mest riskfyllda under skolskjutsresan 
och därav kanske de inte alltid är försiktiga i dessa situationer. De barn som varit med 
om skolskjutsrelaterade olyckor fokuserade dock mycket tydligt på olycksrisker utanför 
bussen, dvs. sådana situationer som liknar de olyckssituationer som de själva upplevt. 
De egna erfarenheterna har gett dem en ökad riskmedvetenhet, men som alltså till allra 
största delen är begränsad till just den typ av situationer som de själva varit med om.  

 
Synen på ansvar rörande skolskjuts 
Vad gäller ansvar så tillskrev barnen skolskjutschauffören det största ansvaret för att de 
skulle komma säkert till och från skolan. Att busschauffören var trevlig och körde på ett 
säkert sätt gjorde att barnen kände sig trygga, något som även tidigare studier inom 
området påvisat (Falkmer, 1999; Falkmer, Anund et al., 2001). I samtliga delstudier 
verkade barnen själva inte reflektera så mycket kring hur de gjorde när de åkte 
skolskjuts, det var något som de gjorde dagligen. Vid en direkt fråga kunde de dock 
specificera vad de skulle göra och inte göra för att åka på ett säkert sätt. Något barn i 
fokusgrupperna ville t.ex. lära sig mer om vad vägskyltarna betydde.  

För barnen med funktionshinder förknippades ansvar för barnens del om att ta eget 
ansvar för busskortet och att hålla reda på sina grejer. På ett annat plan handlar det om 
att de själva får ta, och ges, ansvar för sin resa så långt de klarar av. Där ingår att 
meddela om man blir sen eller om det uppstår problem. På en av de aktuella skolorna 
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finns det klara rutiner hur man ska agera när det gäller själva resandet och man har 
tryggheten i att veta att man får hjälp när man behöver. För barn med omfattande 
hjälpmedelsbehov utgör eventuella assistenter och förare nyckelpersoner för att ta 
ansvar för säkerheten, då dessa barn behöver hjälp med i stort sett alla moment och 
säkerhetsprocedurer i skolskjutsresan. 

I intervjuerna med barn som själva varit med om skolskjutolycka ställdes ingen direkt 
fråga om ansvar. I intervjuerna framkom det dock att skolan inte engagerade sig i 
barnens skolskjuts. Detta yttrade sig t.ex. i att man från skolans håll inte informerade 
om hur barnen skulle resa i de fall bussturen såg annorlunda ut än vanligt – det var upp 
till barnen själva att ta ansvar för detta. I ett fall hade elever tagit kontakt med skolan 
och påpekat behovet av fler bussar för att slippa stå upp i bussen. Ur elevernas 
synvinkel handlade det troligtvis mer om komfort än om säkerhet, men det som är 
intressant är att eleverna, enligt intervjupersonen, blev bemötta med nonchalans från 
skolans håll och att ingenting hände. Denna kontakt med skolan kan underförstått ses 
som att skolan till viss del av barnen ses som ansvarig för skolskjutsen, även då den 
utgörs av linjetrafik.   

Det är intressant att notera att ett av de intervjuade barnen som råkat ut för en 
skolskjutsolycka, Erik, uppfattar skolans start som när det ringer in - ett gränsland 
mellan då man klivit av bussen och det ringer in. På motsvarande sätt anser han att 
skolan slutar när man klivit på bussen och att det finns ett gränsland en bit under 
resandet i bussen. Detta kan innebära att situationen kring olyckan i Eriks värld var en 
del av den mer oreglerade fritiden och inte en del av den reglerade skoltiden. Det kan 
tyckas märkligt att man tillåts släppa av barn på en allmän parkering för att vänta på en 
ny buss, vilket var aktuellt i just Eriks fall. Den naturliga frågan blir vem som har 
ansvaret för barnen i denna specifika situation. Återigen pekar mycket på vikten av att 
tydliggöra vem som har ansvar under de olika moment som inkluderas i skolskjutsresan. 
Vid olyckstillfället var det en ny förare. Det fanns således inga tidigare etablerade 
rutiner att tillgå. Detta kan ha bidragit till det uppenbara missförstånd som uppstod 
mellan de barn som sprang fram mot bussen då de trodde den hade stannat och föraren 
som först saktat ner och gett sken av att stanna och som sedan fortsatte framåt för att 
köra närmare intill kanten.  

 
Synen på utbildning och kunskaper 
För att barnen ska känna sig trygga och enligt deras definition ”veta hur de ska göra” 
verkar det vara viktigt att ha fasta rutiner, att de vet hur de ska bete sig och att de vet 
vad vägskyltar betyder, oavsett om det gäller barn med eller utan funktionshinder. För 
att förbättra kunskapen och medvetenheten kring trafiken föreslogs bland föräldrarna i 
fokusgruppen att man kunde diskutera och prata mer om trafiken i skolan. Frågan är 
dock i hur stor grad barn kan ta till sig information om risker och om de kan lära sig ett 
trafiksäkert beteende. Ett av barnen berättar t.ex. om s.k. bussmöten som skolan 
arrangerar. Barnet berättar att man där får veta att man ska ha bälte på sig, men så 
mycket mer tycks han egentligen inte ha tagit till sig. Ett annat av de barn som själv 
varit med om skolskjutsrelaterad olycka, Beata, fick frågan om hon skulle ha handlat 
annorlunda om hon varit informerad om riskerna med att springa framför en 
stillastående buss. Flickan svarade att hon inte tror att det hade hjälpt, olyckan hade 
ändå hänt. Utgår man från Beatas berättelse och egna upplevelser och tankar så har inte 
information om skolskjutsolyckor, t.ex. om hur man inte ska bete sig, avsedd effekt 
eftersom man i praktiken ändå inte handlar därefter. Men; har man själv råkat ut för en 
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olycka så inser man farorna och får därmed ett ändrat beteende i vissa avseenden och i 
vissa situationer.  

Den trafikundervisning som barn med funktionshinder uppgav att de hade fått kom i 
första hand från föräldrarna och sedan har man lärt sig själv genom exempelvis 
barnprogram på tv, böcker och på dator. Man har också fått undervisning i skolan och 
på dagis och flera elever genom bussträning tillsammans med en assistent i skolan. En 
pojke har lärt sig regler på trafikskolan. Några använder säkerhetsbälte under resan och 
reflexer när det är mörkt medan det är flera som inte följer trafikregler som man känner 
till eller inte använder reflexer fast man vet att man syns bättre. Samtidigt kan man ha 
synpunkter på andra säkerhetsaspekter som exempelvis rattfylleri och att det borde vara 
alkolås på alla bilar. Man vet men har inte förstått innebörden eller konsekvenserna av 
sitt handlande vilket kan påverka huruvida barnen följer de instruktioner och den 
kunskap som de fått. Vidare ses inte bussträning i särskolan som en trafikutbildning i 
första hand utan snarare som en personlig utveckling och kopplas därför inte ihop med 
skolresa i den meningen. Gensvaret från föräldrar och skola är stort och barnen känner 
att de är duktiga som klarar resandet. I särskolan är det inte självklart att man klarar 
bussåkandet, varför man får mycket beröm både från skola och hem för att man klarar 
detta. Här finns en skillnad mot barnen i grundskolan (fokusgrupperna) som såg resan 
som självklar och något som man förväntades klara av.  
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6 Slutsatser 
Det kan konstateras att det är många faktorer som påverkar barnens upplevelse av 
säkerhet och trygghet och också vad som är säkert och inte säkert. De bakomliggande 
orsakerna till att olyckor sker återfinns i trafikmiljön, väg- och hållplatsutformningen, 
hos medtrafikanterna och också hos barnen själva. Vad gäller trafikmiljön så vet vi 
sedan tidigare studier (Sörensen, Anund et al., 2002) att en skolresa idag kan innebära 
att barnen kan få kliva på bussen vid en hållplats på en hårt trafikerad väg med hög 
hastighet. Vi vet vidare att barnen inte alltid använder bälte, att det är olika rutiner runt 
om i Sverige och att de krav som ställs på utförandet skiljer sig åt beroende på om 
skolskjutsen bedrivs med linjetrafik eller med upphandlad skolskjuts. Detta är också 
något som framkommit i föreliggande studie.  

 

För att förbättra säkerhet och tryggheten i skolskjuts har som tidigare nämnts flera 
insatser gjorts inom detta område, bl.a. genom utveckling av en portabel hållplats med 
rinnande ljus (Anund, Falkmer et al., 2003) och test av en blinkande skylt på skolbussen 
(Anund, Kronqvist et al., 2005). Det har också producerats en handbok för skolbuss-
chaufförer och en bok om resesituationen för barn med funktionshinder (Falkmer, 
Paulsson, 2003). Försök med begränsad hastighet vid passage av stillastående buss vid 
hållplats pågår. Även om dessa delar är viktiga och i högsta grad påverkar barnens 
säkerhet och trygghet har fokus i denna studie med dess olika delprojekt varit att finna 
hur barnen själva upplever skolskjutsresan och vad de tror kan ligga bakom de olyckor 
som inträffar. Det som framkommit är att barnen kanske inte lika självklart ser de risker 
som vi vuxna, genom tidigare studier, identifierat. Resultaten i denna studie visar också 
många faktorer som ligger hos själva barnet, vilka handlar om barnens beteende och hur 
deras beteende utgör en risk i skolskjuts. Det som framkommit är att barnens känslor av 
både glädje, stress, rädsla och oro naturligtvis har betydelse för hur de reagerar men som 
också i vissa situationer, ihop med andra faktorer, kan ha en avgörande betydelse för 
huruvida en olycka inträffar eller inte. De olika känslor som beskrivs kan t.ex. många 
gånger leda till ouppmärksamhet hos barnet, vilket barnen i fokusgrupperna själva 
påpekade och som också framkom i intervjuerna med de barn som varit med om 
skolskjutsolyckor. Orsaken till dessa känslor speglar i flera avseende föräldrarnas 
agerande. 

Även om det hos barnet finns en rad faktorer vilka har betydelse för olycksrisk i 
samband med skolskjuts är det av vikt att poängtera att det är vuxna som ska tillförsäkra 
att barnet kommer säkert och tryggt till och från skolan. Men för att göra detta kan det 
vara värdefullt att inte bara veta vad barnet upplever som bra och dåligt med 
skolskjutsen, utan också att veta hur barnet reagerar kopplat till olika situationer och 
känslor i samband med skolskjuts. Utifrån denna vetskap om barnets beteende kan man 
sedan föreslå insatser som inte är inriktade på att barnet ska ändra på sitt beteende, utan 
istället verka för åtgärder som gör att beteendet inte behöver uppkomma eller att miljön 
anpassas så att barnens beteende inte utgör en ökad risk att en olycka inträffar. Nedan 
följer de förslag på åtgärder som utifrån denna studie ses som viktiga för att göra barns 
skolskjuts tryggare och säkrare.  

VTI rapport 548 131 



 

Åtgärder 
För att förbättra säkerheten och tryggheten för barn i skolskjuts krävs insatser på en rad 
olika områden. Nedan föreslås insatser utifrån resans olika delar tillsammans med en 
motivering till den föreslagna insatsen.  

 

Vägen till hållplatsen från hemmet 

Då en del av barnen i studien tyckte att det var otäckt att gå till hållplatsen på morgonen 
behöver man tillförsäkra barnen säkerhet och trygghet på det sätt att de inte ska behöva 
gå längs en hårt trafikerad väg samt att de vid behov ska kunna ha någon vuxen med. 
Man behöver också planera skolskjutsen så att barnen inte behöver korsa någon hårt 
trafikerad väg till hållplatsen. Barnen själva kom med förslag om tunnlar under hårt 
trafikerade vägar, tätare mellan hållplatserna och mer belysning. Viktigt är också att 
barnen är ute i god tid så att de inte behöver stressa till bussen, vilket är ett ansvar som 
vilar på föräldrarna. Stress och en hårt trafikerad väg att korsa ensam utan vuxen är en 
farlig kombination överlag, vilket också visat sig i intervjuerna i delstudien om 
skolskjutsrelaterade olyckor: i två av fallen handlade det just om att ensam behöva ta sig 
över en trafikerad väg för att komma till busshållsplatsen.  

För barn med och utan funktionshinder kan flexibel skolstart vara en lösning som 
minskar oro och stress. Flexibel skolstart kan innebära att åka med en senare buss varje 
dag eller att barnet själv lär sig att ta ansvar för om det klarar att åka tidigt eller sent 
beroende på ”dagsläget”. Detta får till följd att föräldrar och skola måste se detta med 
flexibel skoltid som normalt för de elever som skulle må bra av det. En senare skolstart 
skulle för vissa elever innebära att resan blev lugnare både för dem själva och för andra, 
samtidigt som det ger barnen ökad trygghet och därmed säkerhet och man slipper 
reaktioner som att man ”bara vill springa därifrån när det blir bråk”, som en elev 
uttrycker det. Bara vetskapen i sig om möjligheten till senare restid kan för barnen 
innebära en sådan trygghet att den inte behöver utnyttjas så ofta. 

 

Väntan vid hållplats 

För att barnen inte ska riskera att bli påkörda medan de väntar på bussen behöver de på 
något sätt särskiljas från trafiken och trafikerade vägar och deras närvaro behöver 
tydligt markeras för bilisterna. I studien berättades det t.ex. om att väntande personer 
vid den aktuella busshållsplatsen skymdes av en skylt. Den portabla hållplatsen med 
rinnande ljus är en lösning på dessa och andra relaterade problem. Viktigt är också att 
hållplatser överhuvudtaget inte förläggs vid hårt trafikerade vägar med en höga 
hastigheter. 

 

Påstigning vid hemmet 

För att undvika trängsel vid påstigning skulle det möjligtvis underlätta om barnen innan 
visste sin plats i bussen innan påstigning. Att ha bestämda platser skulle förmodligen 
minska trängseln då syftet med att komma in i bussen är just att få välja plats. Barnen 
kommenterade denna idé och tyckte inte att den var bra då det skulle innebära att de inte 
skulle kunna välja vem de ville sitta bredvid. Från barnens perspektiv verkar denna 
åtgärd inte särskilt attraktiv men som vuxen måste man koppla ihop åtgärden med det 
som barnen vittnar om som negativt, nämligen trängsel och bråk pga. av konkurrens om 
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platser i skolskjutsen. För att förhindra fallolyckor inne i bussarna är det dessutom 
viktigt att bussen inte börjar köra förrän barnen har satt sig. Ett sätt att förbättra 
säkerheten i dessa situationer kan vara utbildning till förarna, men också planering av 
färdrutten med syfte att tillförsäkra att det finns tillräcklig tid att stanna och ta upp 
passagerare på ett säkert sätt. För barn med omfattande hjälpmedelsbehov är i och 
urlastning samt fastsättning av såväl hjälpmedel som barnet kritiska moment för både 
trygghet och säkerhet. Här blir behovet av utbildning och implementering av kunskap 
tydligt och helt avgörande för dessa barns transportsituation. 

 

Ombord på skolskjutfordonet på väg till skolan 

För att barnen vid en eventuell krasch eller vältning inte ska slungas ur fordonet är det 
väsentligt att de använder bälte. Bältet kan också medföra att barnen sitter stilla på sina 
platser och därmed kan bältesanvändning också bidra till att minska lek och stoj i 
bussen. I ett första steg kan föraren påminna om bältesanvändningen, men i ett bredare 
perspektiv kan bältesanvändning tillsammans med andra relevanta områden behöva 
diskuteras, klargöras och motiveras, eventuellt genom någon form av trafikunder-
visning. Ett annat förslag är att barnen alltid har bestämda platser i bussen, vilket 
säkerställer att varje barn i fordonet faktiskt har en egen sittplats. För barn med 
omfattande hjälpmedelsbehov är det synnerligen märkligt att förarna faktiskt undlåter 
att följa regelverk och vedertagen praxis, när man tillåter dessa barn att resa utan 
adekvat användning av säkerhetsutrustning. Rutiner för att förhindra detta måste skapas. 

De önskemål som framkom hos barn med omfattande funktionshinder var; större 
utrymme i skolskjutsen, förbättrad körstil och bemötande hos förarna, samt en kort 
resväg till och från skolan. Barn med lång restid hade klara önskemål om att slippa den 
långa färdvägen, där samåkning i många fall förlängde resan.  

 

Avstigning vid skolan 

Vid avstigning av bussen eller taxin är det väsentligt att barnen inte behöver korsa 
någon väg eller har bråttom. Det av vikt att ha en god planerad trafikmiljö i vilken 
barnen släpps av endast där begränsad fordonstrafik förekommer. Skolorna är inte 
byggda för den biltrafik som råder idag. Ofta blir det en konflikt om utrymme mellan 
föräldrar som lämnar barn och skolskjutsar som anländer.  

 

Vägen till hållplatsen från skolan 

Att ta sig till bussen kunde för en del barn innebära att de korsade vägar istället för att 
gå i en tunnel, för att tillförsäkra att de skulle hinna med bussen. I dessa lägen kan en 
god tidsplanering möjliggöra att barnen väljer det säkrare alternativet, att inte korsa en 
väg. Men det behöver inte heller handla om att ha bråttom till bussen för att hinna med, 
utan också om att helt enkelt välja den väg som är närmast, av bekvämlighetsskäl. 
Upplevs t.ex. ett övergångsställe ligga för långt bort väljs den kortaste och därmed 
kanske även den farligaste vägen till hållplatsen. Detta gäller naturligtvis även vägen till 
och från hållplatsen vid hemmet.  

För att barnen ska klara av att säkert ta sig över vägar till hållplatsen så behöver de 
förmodligen hjälp från skolpersonal och föräldrar. Den bästa lösningen är naturligtvis 
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om barnen överhuvudtaget inte behöver korsa någon trafikerad väg för att ta sig till 
hållplatsen vid skolan.  

För att förbättra barnens säkerhet skulle det sammanfattningsvis kunna sägas att det 
krävs en bättre planerad trafikmiljö, där barnen är de som systemet är dimensionerat för.  

 

Väntan på skolskjutsfordonet hem 

Med syfte att förhindra situationer där barnen leker och stojar vid hållplatsen i väntan på 
att bussen ska komma är det viktigt att resorna planeras på sådant sätt att tiden barnen 
får vänta minimeras. Likväl som vid resan till skolan är det väsentligt att barnen vid 
resan från skolan inte får stå nära en hårt trafikerad väg och vänta på bussen.  

 

Påstigning vid skolan 

Med förutsättningen att barnen har bestämda platser i den upphandlade skolskjutsen 
behöver det kanske inte bli trängsel vid påstigning av bussen. I situationer där barnen 
trängs för att komma på, vilket är situationen idag, kan det också tydliggöras för barnen 
att det inte är tillåtet att leka i väntan på bussen eller att man springer på bussen. Vid en 
skola fanns tydliga riktlinjer att lek inte fick förekomma på själva hållplatsen. Om 
barnen skulle leka fick de göra det på skolgården och inte på den plats där de väntade på 
bussen. En vuxens närvaro kan också bidra till att det blir lugnare i väntan på att bussen 
skall komma, något som också tillämpades på en skola. I dagsläget kan en lösning vara 
att nyttja s.k. ”plusjobbare” (av samhället finansierad personal) som extra bemanning på 
skolskjutsar. 

 

I en av intervjuerna med barn som varit inblandade i en skolskjutsrelaterad olycka 
framkommer det att skolan har infört åtgärder som innebär att barnen ”prickas av” från 
en lista innan de kliver på bussen vid skolan. Detta innebär att påstigningen sker lugnt 
och sansat, och pojken i intervjun menar att det är mycket bättre nu än tidigare, då alla 
hade bråttom att komma på bussen.  

 

Ombord på skolskjutsfordonet från skolan 

Under bussresan hem är det också viktigt att chauffören ser till att barnen har bälte på 
sig. För att barnen ska känna sig trygga är det viktigt med ett trevligt bemötande och en 
tydlighet gentemot barnen så att de vet hur de ska göra men också att barnen vet att 
chauffören vet hur han/hon ska göra (exempelvis att barnen är medvetna om att 
chauffören vet var de ska släppas av genom ett ljud- och bildsystem. Sådana system 
finns redan i dag i kollektivtrafiken och skulle med enkelhet kunna implementeras i 
skolskjuts). Ett sätt att tillförsäkra att detta sker kan vara att skolbusschaufförer genom 
en utbildning kommer överens om gemensamma riktlinjer och förhållningssätt gentemot 
barnen i olika praktiska situationer. Här finns troligtvis skillnader då det gäller 
linjetrafik respektive upphandlad skolskjuts. Då det gäller linjetrafik vittnar barnens 
berättelser om att busschauffören i princip aldrig påminner om bältesanvändning, vilket 
också sannolikt får till följd att barnen antingen struntar i det, glömmer bort det eller av 
annan anledning inte använder bälte. Ett barn menar t.ex. att man nog skulle betraktas 
som ”nörd” om bälte användes. Som kontrast till detta kan en jämförelse göras med det 
barn som åker upphandlad skolskjuts och där föraren alltid påminner om 
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bältesanvändning. Detta innebär att bältesanvändning blir något naturligt i det dagliga 
resandet till och från skolan.  

 

Avstigning vid hemmet 

För att göra avstigningen säker ska det innebära att barnen kan sitta tills bussen stannat 
och därefter kliva av på ett lugnt sätt. Avstigning bör ske på ”rätt sida av vägen”, dvs. 
att barnen inte behöver korsa en väg för att komma hem. Då detta är ett kritiskt moment 
med tanke på att det är här de flesta olyckor inträffar är det relevant att även här ha klara 
rutiner.  Detta är väldigt viktigt då oklarheter gjorde att barnen kände sig otrygga, men 
också då det direkt kan påverka deras säkerhet då barnen exempelvis inte alltid visste 
hur de skulle göra när de skulle gå av bussen om en rutin hade förändrats.  

 

Vägen från hållplatsen till hemmet 

För att ta sig hem från busshållplatsen är det som nämnts viktigt att barnet vet hur han 
eller hon ska göra. Här är det viktigt att chaufförerna har en tydlighet, men det kräver 
också att barnen har en viss trafiksäkerhetskunskap. För att barnen ska ha förutsätt-
ningar att ta sig hem på ett trafiksäkert sätt verkar det vara av vikt att barnen inte har 
bråttom, är rädda eller av annan anledning är distraherade av att t.ex. ha varit illamående 
ombord på bussen. För att förhindra att sådana situationer uppkommer behöver insatser 
på flera håll göras. Att barnen är rädda för varandra och därför skyndar sig av bussen 
kan kanske till viss del förebyggas genom att vuxna såsom lärare och busschaufförer är 
uppmärksamma på sådana situationer och reder ut dem innan bussresan. Detta var något 
som tillämpades på en skola där det fanns s.k. bussvakter. Att barnen har bråttom 
berodde till största delen på att de längtade hem men i vissa fall också på att de skulle 
passa någon tid. Kanske kan det vara idé att tillsammans diskutera med barnen om dessa 
situationer och därigenom få dem att förstå att deras säkerhet är viktigare än att hinna i 
tid till någon annan aktivitet. Komforten ombord har en avgörande betydelse. Barns 
åksjuka måste tas på allvar och åtgärder vidtas för att minimera dessa upplevelser. 

 

”Hela-resan-perspektivet”  

De ovan nämnda åtgärderna kan kopplas ihop med resans olika delar. En grundläggande 
princip för alla inblandade; barn, föräldrar, assistenter, förare, medtrafikanter, 
entreprenörer, skolpersonal och upphandlare av skolskjuts, måste vara att skolskjuts-
resan startar när barnet lämnar hemmets ytterdörr och avslutas när barnet kommer hem 
efter skolan, dvs. hela-resan-perspektivet. Utan denna samsyn blir det troligen omöjligt 
att definiera vilken aktör som har ansvar för vad under resans gång. Utöver de rent 
praktiska förslagen på åtgärder såsom införandet av en portabel hållplats med rinnande 
ljus, ruttplaneringsverktyg, fasta platser i bussen och bältesanvändning syftar en stor del 
av de föreslagna åtgärderna till att skapa rutiner och medvetenhet, vilket är något som 
genomsyrar hela resan och inte enbart kan kopplas till en del av resan. Dessa åtgärder 
riktar sig också mot alla inblandade såsom barn, medtrafikanter, busschaufförer, 
taxichaufförer, skolpersonal och föräldrar.  
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Vikten av klara rutiner 

I alla moment av resan är det viktigt att det finns fungerande rutiner vilket innebär både 
säkerhet och trygghet för barnen, och som tidigare studier betonat är det viktigt att 
klargöra vem som har ansvaret för de olika delarna. Viktigt är också att det är likartade 
rutiner och förhållningssätt mellan olika inblandade och även att det sker på samma sätt 
i hela landet. I samtliga av de olyckshändelser som presenterats i denna studie fram-
kommer det också att det varit ändrade rutiner, om än i olika grad, just den dag olyckan 
skedde. Om detta sedan har påverkat händelseförloppet i de aktuella fallen är svårt att 
säga, men det är en tänkbar förklaring, eller del av en förklaring. För att möjliggöra 
fasta rutiner krävs det att olika inblandade diskuterar ämnet utifrån kunskap och 
fastställer hur resan ska gå till med tillhörande rutiner och förhållningssätt. För att 
införliva och vidmakthålla detta kan man exempelvis i utvecklingssamtalen i skolan ha 
skolskjutsresan som en fast punkt som diskuteras, med syfte att stämma av hur det 
fungerar och vad barnen tycker och tänker kring resan. För de barn som reser med 
assistent bör det tydliggöras vad som är förarens ansvar respektive assistentens. I de fall 
då rutiner bryts krävs extra försiktighet, och barnen behöver i sådana sammanhang 
speciell uppmärksamhet och stöd av vuxna i omgivningen för att klara situationen. Som 
exempel på tänkbara åtgärder kan en av de faktiska skolskjutsolyckorna som 
presenterats ovan vara utgångspunkt, utan att härmed värdera orsaken till olyckan. I det 
aktuella fallet hade pojken fått skjuts till en hårt trafikerad väg, som han skulle korsa till 
fots för att komma till busshållsplatsen. Följande åtgärder/agerande skulle kanske kunna 
ha förhindrat att olyckan inträffade:  

• Ej parkerat så nära att Filips sikt och synbarhet reducerades 

• Följt Filip över vägen 

• I ord uppmärksammat Filip på att han måste vara extra försiktig 

• Kört Filip till hållplatsen så han inte behövde korsa vägen. 

Det kan även ifrågasättas om det är rimligt att låta Filip själv korsa en väg med 70 km/h 
för att ta sig till hållplatsen. Olyckan vittnar om att detta säkert är okej till vardags men 
att man aldrig kan garantera att det inte sker avvikelser från rutiner och att det i dessa 
situationer gör det mycket svårt för barnet att agera på ett säkert sätt. 

 

Utbildning 

Barnen behöver också få en möjlighet att fundera kring området skolskjuts och trafik-
säkerhet och det behöver då inte enbart handla om trafikregler och vad man får och inte 
får göra. Väsentligt att diskutera är hur barnen tänker kring att befinna sig i trafiken och 
att åka skolskjuts. Syftet med denna ”undervisning” borde vara att barnen tillägnar sig 
kunskap som baseras på insikt och att de genom detta får möjlighet att reflektera och 
ställa frågor, som exempelvis vad vägskyltar betyder osv. I en sådan undervisning måste 
det tas hänsyn till barns olika inlärningsstilar och förmågor att förstå och omsätta 
kunskap i handling. I nollvisionens anda är det så att systemutformarna har ansvaret för 
vägtransportsystemets utformning och trafikanterna har ansvar för att uppställda regler 
följs. Det är orimligt att förvänta att ett barn ska veta vilka regler som gäller, speciellt 
om de inte har fått lära sig dem. I det fallet blir det återigen systemutformarens ansvar 
att säkerställa att ytterligare åtgärder vidtas.  
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Resultaten från delprojekt 3 visar att barnen efter sin olycka är mycket mer försiktiga i 
samband med sådana situationer som liknar den olyckssituation man själv varit med om. 
Den riskmedvetenhet som fanns bland dessa barn, just i sådana situationer som visat sig 
vara mest vanliga då det gäller skolskjutsrelaterade olyckor, saknades hos de andra 
barnen i studien. Utifrån detta kan det vara intressant att diskutera vikten av att ge 
undervisning i form av film, läsning eller möten med barn som faktiskt har varit med 
om skolskjutrelaterade olyckor för att på så sätt skapa en slags aha-upplevelse hos 
barnen, dvs. att de får se de faktiska konsekvenserna av olyckorna.  

Ett sätt att möjliggöra en ökad tydlighet kring skolskjuts skulle också vara att det ställs 
krav på utbildning och riktlinjer vad gäller förare men det krävs också ett samarbete 
mellan alla inblandade. Även föräldrar och skolpersonal behöver kanske djupare 
insikter om risker i barnens skolskjutsresa. Vikten av utbildning för förare avseende 
säkerhetsrutiner vid av och påstigning samt under färd påpekas också av dem själva 
(Sörensen, Anund et al., 2002). 

Delstudie 4 bekräftar tanken hos Iwarsson et al. (2004) om att arbetsterapeuters 
specifika kunskaper kan komma till nytta inom trafikplaneringen. När arbetsterapeuter 
förskriver rullstolar finns det en brist i att nå ut med information till personer i barnets 
närmiljö om hur rullstolar ska förankras i fordon. Vissa förare får genom sina företag 
utbildning i hur rullstolar ska förankras, men då det finns många olika typer av rullstolar 
kan det vara svårt för dem att veta hur den bästa förankringen rent säkerhetsmässigt ska 
utföras. Enligt Sörensen et al.(2002) ställs få krav på skolskjuts från kommunerna vid 
upphandling. De vanligaste kraven är låg ålder på fordonet och att barnet har en egen 
plats, vilket inte alltid efterlevs som vi kan konstatera i denna studie. De som förskriver 
hjälpmedel skulle även med sin kunskap kunna bidra till en förbättrad arbetsmiljö för 
förarna genom att utbilda dem i förflyttningsteknik och ergonomi. Det skulle främja 
både förare och barn då överflyttning till säte är det säkraste sättet att färdas i fordon. 
Barn som brukar rullstolar kan också behöver mer utbildning om hur bästa säkerhet vid 
färd i fordon kan uppnås.  

Case-Smith (2005) beskriver att arbetsterapeuter i USA verkar i arbetet kring 
upphandling av skolskjuts tillsammans med tjänstemän för att kunna följa säkerhets-
aspekterna och hitta individuella lösningar. För att skapa en säker på och avstigning 
arbetar arbetsterapeuter tillsammans med sjukgymnaster. I första hand sker 
överflyttning till säte och i de fall då detta inte är möjligt ordnas den bästa säkerheten 
utifrån individens förutsättningar. Vidare beskriver Case-Smith (2005) att arbets-
terapeuter i USA kontrollerar att det finns säkra förvaringsplatser för lösa föremål i 
skolskjuts. Om arbetsterapeuter i Sverige arbetade nära barnen i skolan skulle det vara 
lättare hitta bra lösningar i skolskjutsen för barn med omfattande hjälpmedelsbehov. Ett 
nära samarbete skulle sannolikt göra det enklare att få reda på barnens åsikter, vilket 
även skulle öka delaktigheten för dessa barn med stora rörelsehinder.  

Utifrån vetskap om barnets perspektiv och beteende föreslås följande åtgärder som 
utifrån denna studie för att göra barns skolskjuts tryggare och säkrare: 

• konsensus om att ”hela-resan-perspektivet” måste gälla 

• säkerställ en tydlig dialog och gärna överenskommelser mellan berörda aktörer 
avseende ansvaret för barnen under hela resan, med ett särskilt fokus på de 
moment då barnen är oskyddade 

• utbilda/informera barnen i en anda så de förstår varför man vidtar vissa åtgärder, 
man kan inte förvänta att de ska ansvar för att de alltid kan följa en viss regel 
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• strikta, tydliga och enkla rutiner så att barnen kan förutse vad som kommer att 
hända, men så att även risk för avsteg från vardagen minimeras. En del i detta 
kan vara att tydliggöra för barnen via bild eller ljud att skolskjutsföraren vet var 
och att de ska gå på eller stiga av 

• Inventera hållplatser ur ett säkerhets- och trygghetsperspektiv. Barnens säkerhet 
ska kunna garanteras såväl under vägen till hållplatsen, som vid väntan och vid 
på- och avstigning. Hållplatser som inte uppfyller ställda krav bör åtgärdas t.ex. 
genom förflyttning, ombyggnation eller rinnande ljus 

• införa bestämda sittplatser i skolskjutsen för att minimera trängsel och för att 
säkra att barnen sitter stilla under färd  

• förhindra fallolyckor inne i bussarna genom att bussen inte börjar köra förrän 
barnen har satt sig och tagit på säkerhetsbälten (även i linjetrafik) 

• barn som reser i specialfordon har extra krav på utrymme. Säkerställ att dess 
ställs av upphandlare och att de dessutom tillgodoses 

• utbildning av transportörer och assistenter för barn med omfattande hjälpmedels-
behov (innehåll: i och urlastning samt fastsättning av såväl hjälpmedel som 
barnet) 

• ta tillvara arbetsterapeuters specifika kunskaper inom trafikplaneringen, dels 
med avseende på transport av personer med omfattande hjälpmedelsbehov, dels 
med avseende på anpassningar för barn med kognitiva svårigheter.  

Våra förslag till åtgärder utgår från barnets perspektiv men har den vuxnes angreppssätt. 
I Nollvisionens anda är det systemutformarna som har ansvaret för vägtransport-
systemets utformning och trafikanterna har ansvar för att uppställda regler följs. För ett 
barn är det orimligt att förvänta att de ska veta vilka regler som gäller, och dessutom tro 
att de alltid kommer att följas. Därför blir det återigen systemutformarens ansvar att 
säkerställa att ytterligare åtgärder vidtas så att barn kan vara barn och välkomna på sina 
villkor i vår trafik. 

Skolskjuts ska, som sagt, vara säker, trygg och tillgänglig för alla skolskjutsbarn med 
eller utan funktionshinder; ovanstående förslag kan bidra till detta.  

Våra förslag till åtgärder utgår från barnets perspektiv men har den vuxnes angreppssätt. 
I Nollvisionens anda är det systemutformarna som har ansvaret för vägtransport-
systemets utformning och trafikanterna har ansvar för att uppställda regler följs. För ett 
barn är det orimligt att förvänta att de ska veta vilka regler som gäller, och dessutom tro 
att de alltid kommer att följas. Därför blir det återigen systemutformarens ansvar att 
säkerställa att ytterligare åtgärder vidtas så att barn kan vara barn och välkomnas på sina 
villkor i vår trafik. 
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Bilaga 1 
Sid 1 (20) 

Intervjuguide med tillhörande kommentarer – inför fokusgrupp med 
barn 

 

Inledningsvis berörs inte skolskjutsområdet utan i detta skede syftar intervjuguiden till 
att få en övergripande bild av hur barnen beskriver olika känslotillstånd och hur det 
påverkar deras beteende. Förhoppningsvis erhålls en mer nyanserad bild genom att 
ställa mer övergripande frågor och inte enbart frågor kopplade till skolskjuts. I och 
med detta upplägg finns möjlighet att senare under fokusgruppen återkoppla till det 
barnen nämnt om olika känslor.  

 

Efter denna inledande del är avsikten att få en uppfattning huruvida barnen ser sin 
skolskjutsresa som en del av vardagens aktiviteter eller inte, varav de får beskriva en 
skoldag från morgonen till dess att de kommer hem. Därefter ligger fokus på att få en 
bild av hur barnen tänker kring skolskjuts, vilka delar av skolskjutsresan de fokuserar 
på o.s.v. Barnen ombeds att berätta om skolskjutsen och hur de känner sig när de åker 
skolskjuts. Följdfrågor ställs för att täcka in barnens känslor kopplat till skolskjuts, men 
också för att få en beskrivning av det de berättade om. Efter detta ger intervjuguiden 
utrymme för följdfrågor och sammanfattning av det som framkommit hitintills. 

 

Kommande del i intervjuguiden fokuserar på interaktionen mellan barn och vuxna och 
syftet är att få reda på om barnen tror att de vuxna vet hur det är att åka skolskjuts samt 
om barn och vuxna samtalar om skolskjuts. I nästa del av guiden ligger betoningen på 
olyckor och risker i samband med skolskjuts och syftet med denna del är att få en bild 
av hur barnen tänker kring olyckor, hur de resonerar om risker o.s.v.  

 

Likaså är det intressant att få en uppfattning om hur barnen resonerar kring ansvar och 
hur de tänker kring att komma till och från skolan på ett säkert sätt. Därefter är syftet 
att få en bild av vad barnen har lärt sig avseende hur de ska uppträda i trafiken och i 
skolskjutsen och av vem de har lärt sig detta, men också om de tycker sig veta 
tillräckligt om detta. 

 

Den avslutande frågan i intervjuguiden syftar till att inhämta barnens tankar kring hur 
man ska göra skolskjutsen bättre och säkrare. Därefter ger intervjuguiden 
observatörerna ytterligare en möjlighet att ställa följdfrågor. Slutligen tillfrågas barnen 
om det är ytterligare något som de vill tillföra. Allra sist får barnen rita en bild 
relaterat till skolskjuts som de därefter får berätta om.  
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Bilaga 1 
Sid 2 (20) 

 

Intervjuguide till fokusgrupp med barn 

1. Inledning 
 

Hej och välkomna 
 
Presentation av oss 

 
Vi heter Anna, Jonna och Kerstin och vi är glada över att ni är här. 
 
Upplägg 
Vi tänkte nu berätta för er hur vi har tänkt oss den här stunden som vi har tillsammans. 
Ni får gärna ställa frågor om det är något som ni undrar. 

Vi kommer att prata med er om lite olika saker i lite mer än en timme. Vi kommer att 
titta på klockan så att vi slutar i tid så att ni hinner till lektionerna efteråt eller om någon 
ska med bussen hem. 

Vi spelar in det vi säger så att vi ska minnas det som ni pratar om idag. Vi hoppas att ni 
tycker att det är ok. Vi är inte intresserade av vem som säger vad utan bara av vad som 
sägs, och det är bara de som jobbar med detta som kommer att titta och lyssna på det 
som spelas in. 

 

Vi är mycket nyfikna vad ni som är skolelever tänker, och därför vill vi prata med er. Vi 
har tänkt att ni ska få prata med varandra och berätta för oss hur ni tänker kring olika 
saker. Förstår ni hur jag menar? Alltså, när jag frågar er någonting behöver ni inte svara 
till mig, utan berätta för varandra vad ni tänker på, ungefär som ett grupparbete i skolan 
eller när ni pratar med kompisar. Vi tycker det är viktigt att förstå vad ni tänker på så 
därför lyssnar vi på er och pratar inte så mycket.  

Har ni några frågor? 

 
Som tack för att ni är med och pratar med oss kommer ni få två biobiljetter, som vi 
kommer att skicka hem till er. 

 

Presentation av deltagarna 
Om ni inte har några frågor just nu så kan vi kanske börja med att berätta vilka vi är för 
varandra. Vi har ju sagt att vi heter Anna, Kerstin och Jonna men vad heter ni? Kan ni 
berätta vad ni heter, vilken klass ni går i och var ni bor? 
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Bilaga 1 
Sid 3 (20) 

Vad bra, nu vet vi lite om er så nu kan vi börja – så nu ska ni få prata med varandra om 
det som vi undrar över. 

Vi skulle vilja att ni berättar om när ni har det roligt – när har ni roligt? 

 
2. Frågor om känslor 
 

Roligt 
När har ni roligt? 
Vad gör ni då? 

Vad är det som är roligt? 

Hur känner ni er när ni har det roligt? 

Hur ser man på er att ni har det roligt? 

När leker ni roliga lekar? 

 

Tråkigt 
När har ni tråkigt? 

Varför är det tråkigt? 

Vilka är med? 

Hur känner ni er när ni gör något tråkigt? 

Hur märker en vuxen på er att ni har det tråkigt? 

Hur ser ni ut då? 

 

Rädda 
När är ni rädda? 

Hur känner ni er då? När händer det? 

Vad gör ni om ni blir rädda? 

Pratar ni med någon om det? 

När var ni rädda senast? 

 

Stressade 
När känner ni er stressade? 

Hur känner ni er då? 

Vad gör ni då? 

 

Säker 
Om jag säger ordet säker, vad tänker ni på då? 
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Bilaga 1 
Sid 4 (20) 

Kan ni berätta när ni känner er säkra? 

Hur känns det när ni känner er säkra? 

 

Osäker 
Om jag säger osäker vad tänker ni på då? 

Kan ni berätta när ni känner er osäkra? 

Hur känns det när ni känner er osäkra? 

Vad vill ni göra när man känner sig osäker? 

 

Trygg 
Om jag säger ordet trygg, vad tänker ni på då? 

Kan ni berätta hur ni känner er när ni är trygga? 

Kan ni ge exempel på när ni känner er trygga? 

Om ni inte känner er trygga hur känns det då? (övergång till nästa fråga) 

 

Otrygg 
Om jag säger otrygg, vad tänker ni på då? 

Kan ni berätta hur ni känner er när ni är otrygga? 

Kan ni ge exempel på när ni känt så? 

 

 

3. Berätta om en skoldag 
Kan ni berätta hur en typisk skoldag är? 

 

4. Skolskjuts 
Övergripande frågor om skolskjuts 
Hur kommer ni till skolan och hem efter skolan? 
 

Kan ni berätta hur det känns att åka skolskjuts? (vad som händer och hur ni känner er 
och mår?) 

 

Exempelvis: Hur känns det på morgonen när ni ska till skolan? 

Hur känns det på eftermiddagen när ni ska åka hem från skolan? 
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Sid 5 (20) 

 

Frågor kopplade till de olika delarna i resan  
Hur känns det och hur går det till att: 

-  gå till skolskjutsen? 

-  vänta på bussen? 

-  kliva på bussen? 

-  åka i bussen? 

-  kliva av bussen? 

-  gå till skolan? 

 

-  gå till bussen på skolan? 

-  vänta på bussen? 

-  gå på bussen? 

-  åka bussen hem? 

-  gå av bussen? 

-  gå hem från bussen? 

 

Känslor kopplade till skolskjutsresa 
Hur känns det att åka skolskjuts? 

- vad är det roligt? 

- vad är tråkigt? 

- vad är otäckt? 

- vad är säkert? 

- vad är osäkert? 

- vad är tryggt? 

- vad är otryggt? 

Finns det något annat som ni tänker på om hur det känns att åka skolskjuts? 

 

Faktorer som påverkar skolskjutsen 
Vad är det för skillnad att åka skolskjuts på sommaren och på vintern? 

Hur känns det på sommaren? (ljust, varmt) 

Hur känns det på vintern? (snö, mörkt) 

Vad är det för skillnad att åka skolskjuts om man är liten eller stor? 
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Sid 6 (20) 

 

5. Återuppsamling 
Eventuellt ställer observatören/observatörerna frågor. 

 
6. Moderatorn sammanfattar 

Eventuellt sammanfattar moderatorn det som diskuterats. 

 
Barn i relation till vuxna 
Vad tror barnen att de vuxna tänker på när de åker skolskjuts? 
Vad tror ni att vuxna tänker på när ni åker till och från skolan? 
Vad tror ni att era mammor och pappor tänker och känner när ni åker skolskjuts? 

Vad tror ni att lärarna tänker när ni åker skolskjuts? 

Vad tror ni chauffören tänker när ni åker skolskjuts? 

Varför tänker de så här? 

 

Tror barnen att de vuxna vet hur det känns att åka skolskjuts? 
 

Vet vuxna hur det känns att åka skolskjuts? 

Hur vet dom det? 

Är det något som de inte vet om? 

Vad? 

Om ni pratar med någon om skolskjutsen, vem pratar ni med då? 

Vad brukar de vuxna fråga? 

 

 

8. Olyckor 
Barnens tankar om olyckor i skolskjutsen 
När känner ni att det är störst risk att en olycka sker i skolskjutsen?  
Har ni varit med om att det hänt något? 
Kan ni berätta om vad som hände och hur det kändes? 

Hur känns det idag? 

Varför kunde det bli så? 

Vem pratar ni med om det händer någonting? 

Finns det några andra saker som skulle kunna hända?  
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Olycksrisk kopplat till olika känslor och situationer 
Kan det hända att ni är rädda någon gång när ni ska åka till eller från skolan? 

Hur känns det då? 

Vad gör ni då? 

Vad skulle kunna hända då? Kan det hända en olycka då? 

Om ni har roligt när ni åker till och från skolan, vad gör ni då? 

Hur känns det? 

Vad skulle kunna hända då? Kan det hända en olycka då? 

Om ni är stressade vad är det som gör er stressade?  

Hur gör ni då? 

Vad skulle kunna hända då? Kan det hända en olycka då?   

Om ni har det tråkigt när ni åker skolskjuts, vad gör ni då? 

Vad skulle kunna hända då? Kan det hända en olycka då? 

 

Frågor om olyckor och risker kopplat till resans olika delar 
Vad skulle kunna hända när ni…  

- går till hållplatsen? 

- väntar på bussen? 

- åker buss? 

- går av bussen? 

- går till skolan? 

 

- går till hållplatsen när ni ska åka hem från skolan? 

- går på bussen? 

- åker i bussen? 

- går av bussen? 

- går hem från hållplatsen? 

 

Barns tankar kring att förebygga olyckor 
Vad tycker ni att man kan göra för att olyckor inte ska hända? 
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9. Ansvar 
Vem tror barnen har ansvar 
Vem tror ni bestämmer om skolskjutsen? 
Vad tror ni att de bestämmer om? 

Varför tror ni det? 

 

Barnens eget ansvar 
Vad måste ni som barn göra för att det ska fungera att åka skolskjuts så att ni kommer 
säkert till och från skolan? 

Hur känns det? 

Ansvar kopplat till resans olika delar 
Vem tror ni ska se till att ni som barn är säkra när ni.. 

- går till hållplatsen? 

- väntar på hållplatsen? 

- o.s.v. 

 

10. Utbildning/Kunskap/Lärande 
Hur vet ni vad ni ska göra när ni åker skolskjuts? 

Vad har ni fått lära er om att åka skolskjuts? 

Av vem? 

Vill ni lära er något mer? 

Vad? 

Om det är något som inte känns bra eller om ni undrar något, vem pratar ni med då? 

 

 

11. Hur skulle den perfekta skolskjutsen vara? 
Om ni skulle få bestämma hur en skolskjutsresa ska vara, hur skulle den då se ut? 

Kan ni berätta hur man skulle göra skolskjutsen säkrare och tryggare? 

 

12. Återuppsamling 
 

13. Rita bild 
Som avslutning vill vi att ni ritar det ni nu tänker på nu när vi har pratat om skolskjuts. 

Kan ni berätta vad ni har ritat och hur ni tänkte? 
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14. Avslut 
Är det något mer som ni vill berätta för oss? 

Tack för att vi fick prata med er. 

Har ni några frågor nu? 

 

Kommentarer till intervjuguiden för barn 
 
1. Inledning och presentation 
Denna första del i intervjuguiden har som syfte att klargöra hur fokusgruppen praktiskt 
ska gå till. Meningen är också att barnen ska kunna ställa frågor om det är något som de 
undrar över. Viktigt är att barnen får information som medför att de känner sig 
välkomna till fokusgruppen. 

 

 

2. Känslor 
Intervjuguiden inleds med frågor om känslor –utan att direkt koppla dessa frågor till 
skolskjuts. Syftet med detta är därigenom se om barnen själva kopplar någon känsla till 
just att åka skolskjuts. Sedan tidigare vet ju barnen om att de ska prata om skolskjuts, 
men vi fokuserar alltså inte på detta inledningsvis. Förhoppningen är också att på detta 
sätt få en bild av barnens känslor och beteende på en mer övergripande nivå, kanske kan 
detta tillföra information som bidrar till att förstå barnens tankar och beteende kopplat 
till skolskjuts. I denna del om känslor, vill vi också få reda på hur barnen tolkar 
begreppen säkerhet och trygghet då det är väsentliga begrepp i sammanhanget. För att få 
en nyanserad bild av barnens känslor och händelser kopplade till dessa kommer 
moderatorn att ställa följfrågor för att täcka in händelser kopplat till känslor inom olika 
områden såsom, skola, hem och fritid. 

 

 

3. Berätta om en skoldag  
Syftet med denna fråga är att se om barnen relaterar sin skoldag till att åka skolskjuts 
(eller inte). Det är också viktigt att få en bild av hur de upplever sin skoldag. 

 

 

4. Skolskjuts 
Syftet med dessa frågor är att få en uppfattning av hur det går till att färdas med 
skolskjuts (hela resan perspektivet) men också hur barnen upplever detta, d.v.s. vad de 
känner och tänker kring att åka skolskjuts. När de nämner skolskjuts ställs följdfrågor 
kring att åka skolskjuts, hur de upplever det samt hur det går till. 
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Meningen är också att få en bild av om olika upplevelser och händelseförlopp är 
beroende av bl.a. väder, årstid, om man är yngre eller äldre och därigenom skiljer sig åt 
p.g.a. olika faktorer. 

 

Frågorna ställs inte i kronologisk ordning (från att gå hemifrån – färdas med bussen – gå 
av och komma till skolan), utan anpassas till vad barnen pratar om. 

Syftet med detta är att se vilka delar barnen fokuserar på. Därefter är det viktigt att täcka 
in hela resan genom att ställa frågor kring de olika delarna i skolskjutsresan. 

Syftet är också att ta reda på om barnen uppfattar skolresan som säker och trygg. 

 

 

5. Återuppsamling 
Syftet med denna del är att observatörerna kan ställa frågor för att täcka in det som 
eventuellt utelämnats eller att utveckla ett område som behandlats. Här får även 
moderatorn en chans att ställa följdfrågor. 

 

 

6. Moderatorn sammanfattar 
Syftet är att moderatorn genom att sammanfatta det som sagts därigenom får reda på om 
barnen tycker att vi uppfattat dem rätt. 

 

 

7. Barn i relation till vuxna 
Syftet är att ta reda på om barnen tror att vuxna förstår hur barn/ungdomar upplever att 
åka skolskjuts. Eventuellt ges exempel på upplevelser och händelser som barnen 
tidigare nämnt och som de nu får chans att uttala sig om huruvida de tror att vuxna 
känner till detta som de själva upplever. Intressant är också om och i sådana fall hur 
barnens upplevelse förmedlas till de vuxna. 

 

 

8. Olyckor  
Syftet är att erhålla barnens tankar kring olyckor i skolskjutsen. För att se vad för typ av 
olyckor barnen relaterar till ställs först en öppen fråga om olyckor kopplat till 
skolskjuts. Därefter vill vi även få information om vilka risker barnen ser kopplat till 
varje del i skolskjutsresan. För att verkligen få barnens bild av detta kan följdfrågor 
ställas om varför de har den åsikten de har. Intressant är också att fånga barnens tankar 
kring orsaker till att olyckor inträffar varav deras tankar kring detta efterfrågas. I detta 
skede kan vi återkoppla till det barnen inledningsvis pratade om, för att se om och även 
hur känslor och situationer de tidigare beskrivit kan ha någon koppling till olyckor.  
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9. Ansvar 
Syftet är att ta reda på barnens uppfattning om vem som ansvarar för att skolskjutsresan 
ska ske på ett säkert sätt.  

 

 

10. Utbildning/Kunskap/Lärande 
Syftet är att få reda på vilka kunskaper barnen anser sig ha samt om de tycker att deras 
kunskaper räcker för att de ska känna sig säkra i trafiken samt hur de erhållit den.  

 

 

11. Hur skulle den perfekta skolskjutsen se ut? 
Genom svaret på denna fråga hoppas vi få värdefull information huruvida barnen ser 
behov av förändring/förbättring. Härigenom ser man också vad barnen fokuserar på i 
skolskjutsen. Genom en följdfråga om säkerhet och trygghet erhålls förhoppningsvis 
även information om barnens tankar kring vad som kan göra skolskjutsen säkrare och 
tryggare.  

 

 

12. Återuppsamling 
Här är syftet att observatörerna och/eller moderatorn får chans att ställa ytterligare 
frågor och därigenom utveckla ett område eller att ställa frågor som man missat att 
ställa. Eventuellt kan det vara något som är oklart varav det finns chans att klargöra 
eventuella frågetecken.  

 

 

13. Rita bild 
Syftet med att barnen får rita varsin bild är att de ska få chans att uttrycka sina tankar på 
ett annat sätt än via ord. Förhoppningsvis kan barnens bilder bidra till att ytterligare 
belysa just barnens perspektiv. Intressant blir att se vad barnen väljer att rita och vad de 
därmed förknippar skolskjuts med. Syftet är också att genom diskussion kring deras 
bilder erhålla information om hur barnen tänker kring de bilder de ritar och varför de 
valt att rita just det de ritat. 

 

14. Avslut 
Här är meningen att barnen ska få en chans att berätta mera om skolskjutsresan om det 
är något som de tycker att vi ska veta. 

När ämnet är uttömt, så ska barnen känna att vi uppskattar att de givit oss information 
om skolskjuts. De ska också ha chans att ställa frågor. 
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Intervjuguide till fokusgrupp med chaufförer, skolpersonal och 
föräldrar 

(Samma som till barnen med den skillnaden att de vuxna tillfrågas om vad de tror att 
barnen tänker/upplever utifrån dessa frågor) 

 

1. Inledning 
Hej och välkomna 

Vi heter Anna och Kerstin och vi tycker att det är roligt att ni kunde komma hit ikväll 
för att prata om skolskjuts. 

Vi tänkte gå igenom en del punkter innan vi startar diskussionen om skolskjuts. 

 

Information om projektet – skolskjuts – säkerhet och trygghet 
Även om ni fått information om detta tidigare så tänkte jag inleda med att kort berätta 
om det projekt vi nu arbetar med. Det är ett projekt som Linköpings Universitet och 
Statens väg- och transportforskningsinstitut arbetar med på uppdrag av Vägverket. 
Projektet har till syfte att beskriva barns upplevelser av sin skolskjuts med fokus på 
säkerhet och trygghet. Vi vill också få en förståelse inför varför olyckor i skolskjuts 
inträffar. Tanken är att vi ska få fram information som kan bidra till en ökad förståelse 
varför olyckor inträffar och därmed också kunna föreslå åtgärder/insatser för att minska 
antalet olyckor i skolskjutsen. 

 

Syftet är också att utifrån barnens tankar om skolskjuts få en överblick av vilka behov 
som finns för att tillförsäkra att barnen känner sig trygga och kan färdas säkert till och 
från skolan.  

 

Tillvägagångssätt 
För att få fram information om vad barnen tycker, tänker och upplever när de åker 
skolskjuts har vi samtalat med barnen i grupp om detta. Men vi kommer även att prata 
med vuxna om vad de tror att barnen upplever, detta då vuxna, såsom lärare, föräldrar 
och busschaufförer dagligen träffar barnen och därmed kan ha en uppfattning om hur 
barnen tänker. Ikväll är det alltså vår möjlighet att samtala med er som föräldrar, 
skolpersonal och busschaufförer. 

 

Fokusgrupp och dess upplägg  
Fokusgrupp, som denna metod kallas innebär att en grupp människor samlas och pratar 
och diskuterar ett valt ämne. Ikväll är det alltså skolskjuts som är i fokus och då 
skolskjuts utifrån vad ni tror att barnen tänker och upplever. 

Det innebär att vi är nyfikna på den information som ni har då ni som tidigare nämnt 
träffar barnen dagligen. 
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Vi har en del olika områden som vi önskar att ni diskuterar utifrån varav jag kommer att 
inleda diskussionen med en fråga. För att få fram som mycket information som möjligt 
så ser vi gärna att det blir en diskussion er emellan här ikväll. Därav kommer vi hålla 
oss i skymundan och vi avser alltså inte att ingå i diskussionen utan koncentrerar oss 
istället på att lyssna men kommer inleda diskussionen och även ställa följdfrågor utifrån 
vad ni pratar om.  

 

Roller 
Vi, Kerstin och jag har också något olika roller idag. Kerstin kommer att sitta lite i 
bakgrunden och har som uppgift att lyssna och se till att vi täcker in de områden som vi 
tycker är intressanta att höra er diskutera utifrån. Jag kommer att sitta med er här och 
inleda diskussionen och ställa följdfrågor. 

 

Fokus 
Jag vill innan vi börjar påminna er om att syftet ikväll är att ni ska diskutera utifrån vad 
ni tror att barnen upplever och tycker, och inte vad ni själva tycker. Jag vill ge er ett 
exempel. Om jag ställer frågan: Hur tror ni att barnen upplever skolskjutsen?, så svara 
inte då vad ni själva tycker, utan tänk till vad ni tror att barnen kan uppleva och varför 
ni uppfattar det så. Naturligtvis är också era åsikter värdefulla och naturligtvis kan de 
sammanfalla med vad barnen tänker. Tidigare har vuxnas åsikter efterfrågats men som 
sagt denna gång ligger inte fokus på det. Till viss del kommer jag även att fråga er vad 
ni tycker specifikt i vissa frågor och jag ska vara tydlig i de fall jag frågar utifrån ert 
(vuxnas) perspektiv istället för utifrån barnens perspektiv. Om det finns tid över i slutet 
av fokusgruppen så får ni gärna berätta vad ni som vuxna har för tankar om skolskjutsen 
relaterat till säkerhet och trygghet. 

 

Frågor 
Har ni några frågor? 

 

Spela in  
Jag ska också nämna att vi spelar in denna diskussion för att vi ska kunna sammanställa 
all den information som framkommer. Detta ska så småningom bli en rapport där 
informationen beskrivs och eventuella åtgärder föreslås. 

Det är med anledning av att vi spelar in som vi har efterfrågat ert skriftliga samtycke. 
Materialet som spelas in behandlas konfidentiellt, d.v.s. ingen obehörig kan få ta del av 
inspelningen. 

 

Biobiljetter 
Ni kommer som tack för ert deltagande få antingen 100 kr eller 2 st biobiljetter vardera. 
Dessa kommer att skickas till er. 
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Tid 
Denna diskussion beräknas ta ca en till en och en halv timme.  

 

Presentation 
Innan vi inleder diskussionen så önskar jag att vi kan presentera oss för varandra. 
Berätta gärna vad ni heter och varför ni valde att vara med här ikväll. 

Okej, då kör vi igång, och kom ihåg att diskutera utifrån barnens perspektiv, d.v.s. vad 
ni tror att barnen upplever. 

 

 

2. Känslor 
(Om tid finns så tas detta område upp i slutet) 

När tror ni att barnen har roligt och hur tror ni att de känner sig då? 

o.s.v. med: tråkigt, rädd, stressad, säker, osäker, trygg och otrygg 

 

 

3. Skolskjuts som en medveten aktivitet eller? 
Hur tror ni att barnen tänker kring att åka skolskjuts - tror ni att de ser det som en 
aktivitet som de medvetet gör eller är det inte något de inte tänker på att de gör? 

 

Berätta gärna hur ni tänker kring detta. 

 

Skolskjuts? 
Övergripande frågor 
Hur tror ni att barnen upplever sin skolskjuts? 
Kan ni berätta vad som får er att tro detta? 

 

Känslor kopplade till skolskjuts 
Hur tror ni att barnen känner sig när de ska till skolan? 

Varför tror ni det?/Vad får er att tro det?  Ser ni det på barnen? Hur beter de sig? 

Hur tror ni att barnen känner sig när de ska åka hem från skolan? 

Varför tror ni det/Vad får er att tro det? Ser ni det på barnen? Hur beter de sig? 
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Relaterat till skolskjutsen, när tror ni att barnen upplever sig: 

– ha roligt? 

– ha tråkigt? 

– vara stressade? 

– vara säkra? 

– vara osäkra? 

– vara trygga? 

– vara otrygga? 

 

Frågor kopplade till de olika delarna i skolskjutsen 
Skolskjuts för oss är hela resan, d.v.s. från att barnen lämnar hemmets dörr till dess att 
de kommer till skolan och sedan från skolan till hemmet igen. Detta innebär alltså ett 
dörr till dörr tänkande och kan kallas för ”hela resan perspektivet”. 

 

Till skolan 

Hur tror ni att barnen känner sig när de ska ta sig till skolan? 

Vad tror ni att de känner specifikt i varje del av resan? 

 

- gå till bussen? 

Vad får er att tro detta? Hur märker ni det? 

 

- vänta på hållplatsen? 

Vad får er tror ni detta? 

 

- kliva på bussen? 

Vad får er att tro detta? 

 

- åka skolskjuts till skolan? 

Vad får er att tro detta? 

 

- gå av bussen  

Vad får er att tro detta? 

 

- gå till skolan 

Vad får er att tro ni detta? 
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Från skolan 

Hur tror ni att barnen känner sig när de åker hem från skolan? 

Vad tror ni att de känner i varje del av resan? 

 

- gå från skolan till bussen? 

Vad får er att tro detta? 

 

- gå från skolan till bussen?  

Vad får er att tro detta? 

 

- vänta på bussen när de ska gå hem? 

Vad får er att tro detta? 

 

- gå på bussen på eftermiddagen när de ska hem? 

Vad får er att tro detta? 

 

- åka skolskjuts hem? 

Vad får er att tro detta? 

 

- gå av bussen? 

Vad får er att tro detta? 

 

- ta sig hem från avstigningsplatsen? 

Vad får er att tro detta? 

 

 

5. Återuppsamling 
Eventuella följdfrågor eller frågor om områden som inte berörts. 

 

 

Olyckor 
Olycksrisk 
När tror ni att barnen tycker att det är störst risk att en olycka inträffar? 
Hur kommer det sig att ni tror att barnen tycker/känner så? 
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Frågor om olyckor och risker kopplat till resans olika delar 
Vad tror ni att barnen upplever kan hända (olycka), eller vad de ser för risker i dessa 
olika situationer? 

 

Till skolan 

- på väg till bussen på morgonen 

- när de väntar på hållplatsen 

- när de ska gå på bussen 

- när de åker i bussen 

- när de går av bussen 

 

Från skolan 

- när de går till bussen 

- när de går på bussen 

- när de åker buss 

- när de ska gå av bussen 

- när de ska ta sig hem från hållplatsen 

 

Förebygga olyckor 
Vad tror ni att barnen har för tankar kring att göra skolskjutsen säkrare? 

 
 

7. Ansvar 
Vem tror ni att barnen tror bestämmer om skolskjutsen? 

Vad tror ni att barnen ser som sitt ansvar i skolskjutsresan? 

Vad ni tror att barnen tycker att de ska göra för att det ska vara säkert att åka skolskjuts? 

 

Vem tror ni att barnen tror har ansvar för dem när de: 

- går till bussen  

- väntar på busshållplatsen 

- åker buss 

- går av 

- går till skolan 
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- går till bussen från skolan 

- väntar på bussen 

- åker buss 

- stiger av  

- går hem 

 

 

8. Utbildning/Kunskap/Lärande 
Hur tror ni (som vuxna) att barnen känner vad gäller kunskap om hur de ska göra i 
skolskjutsen? 

 

Tror ni (som vuxna) att barnen känner sig sakna kunskap om hur de ska göra när de åker 
skolskjuts? 

Vad och varför? 

 

På vilket sätt tror ni (som vuxna) att barnen har lärt sig hur de ska göra när de åker 
skolskjuts? 

 

Vad och hur tror ni (som vuxna) att barnen har lärt sig om säkerhet kopplat till trafiken 
och att åka skolskjuts? 

 

9. Barn i relation till vuxna 
Vad tror ni att barnen tror att de vuxna som föräldrar, skolpersonal och busschaufförer 
tänker på när de åker skolskjuts? 

 

Hur tror ni att barnen känner kring att prata med någon vuxen om hur det är att åka 
skolskjuts? 

 

Hur tror ni barnen upplever chaufförerna/skolpersonalen/föräldrar kopplat till 
skolskjutsresan? 

 

10. Vad ni som vuxna tycker? 
Skolskjuts 
Vad tänker ni (som vuxna) om skolskjuts relaterat till säkerhet och trygghet? 
  

Vad tänker ni (som vuxna) angående skolskjutsresan till skolan (hela resan 
perspektivet? 
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Vad tänker ni (som vuxna) angående skolskjutsresan hem från skolan (hela resan 
perspektivet). 

 

Finns det någon skillnad i hur barnen beter sig på morgon och kväll? 

Vad gör ni för att göra det så säker och tryggt som möjligt för barnen? 

Hur går en skolskjutsresa till från dörr till dörr? 

 

11. Olyckor 
Varför tror ni att olyckor inträffar i skolskjuts? 

När är det störst risk att en olycka sker? 

 

Den typolycka/(En vanligt förekommande olycka) är när ett barn springer ut bakom 
eller framför bussen på eftermiddagen när han eller hon ska hem? 

Vad tror ni att det beror på?  

- att barnen är ouppmärksamma? 

- att de leker 

- att de är rädda gör någon/något 

- att de längtar hem, är glada 

- att de har bråttom? 

Hur tänker ni kring detta?  

Hur tycker ni att skolskjutsen kan göras ännu mer säker och trygg? 

 

 

12. Ansvar 
Vem tror ni har ansvar för barnet i olika skeden under skolresan (hela resan) 

Hur ser ni på erat ansvar gentemot barnen? 

Vad är ert ansvar/vilka uppgifter ska ni göra för att skolskjutsen ska bli säker och trygg 
för barnen? 

Pratar barnen vid något tillfälle mer er om skolskjutsen? 

I vilka situationer händer det? Om vad pratar de? 
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13. Kunskap/Utbildning 
Hur får barnen lära sig att åka skolskjuts? 

Vad gör olika inblandade för att barnen ska lära sig att åka skolskjuts? 

Märker ni någon skillnad på hur yngre barn och äldre beter sig när de åker skolskjuts? 

 
 

14. Avslutning 
Är det något mer som ni tycker att vi ska diskutera? 

Något som ni tycker att vi behöver veta? 
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Intervjuguide – barn som varit involverade i skolskjutsolyckor 2004. 

Datum: 2005-   -   

Barn:______________________         Olycksid:___________________ 

Intervjuare:___________________ 

 

Intervjuguide – barn som varit involverade i skolskjutsolyckor 
 
A. Inledande samtal 
Intervjuaren presenterar sig, berättar var man kommer ifrån samt syftet med intervjun - 
att det är barnets egna tankar och erfarenheter som vi är intresserade av.  
 
Talar också om att intervjun kommer att spelas in på band, så att intervjuaren kan vara 
säker på att ha uppfattat den intervjuade rätt.  

 
Tydliggör för barnet att: Du kan när som helst avbryta intervjun utan att ange varför. 

 
1. Kan du berätta lite om dig själv?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

2. Har du några fritidssysselsättningar?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

3. Har du kompisar? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

4. Vad tycker du om skolan? Roligt? Svårt? Varför? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
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5. Hur många lärare har ni i skolan?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 
B. Beskriv din skolskjutsresa 
 
Frågor om själva skolskjutsresan överlag, för att få en övergripande bild  
Ledord: Hur känns det, roligt, tråkigt, tryggt, säkert 
 

• Gå till hållplats 
• Vänta vid hållplats 
• Gå på 
• Åka till skolan 
• Gå av vid skolan 
• Gå till hållplats vid skolan 
• Vänta vid skolan 
• Åka hem 
• Gå av hemma 
• Gå från hållplatsen och hem 

 
 
Kan du berätta om din väg till busshållsplatsen? 
 

6. Hur tar du dig till busshållsplatsen (cyklar, går…) ?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

7. Går du i sällskap med någon eller ensam? (kompis, förälder, ensam…) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

8. Hur långt/lång tid tar det?   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
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9. Är det mörkt eller ljust? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

10. Är hållplatsen på ”rätt” sida av vägen? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

11. Händer det att du har bråttom till bussen ibland? Hur känns det och vad gör man 
då? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

12. Hur känns det att gå till hållplatsen (roligt, tråkigt, tryggt, säkert..)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 
Kan du berätta om hur det är att vänta på bussen, när du ska till skolan? 
 

13. Väntar du själv?  (föräldrar/andra barn) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

14. Hur långt/lång tid?  (Är du där i god tid eller brukar du få springa?) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
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15. Vad gör man medan man väntar? Leker? Vad leker man? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

16. Hur känns det att vänta vid hållplatsen  (roligt, tråkigt, tryggt, säkert..)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 
Kan du berätta om hur det är att kliva på bussen? 

17. Var står du? Står man t.ex. i kö eller blir det trängsel om vem som ska först in?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

18. Hur brukar du göra?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

19. Hur känns det att kliva på bussen  (roligt, tråkigt, tryggt, säkert..)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 
Kan du berätta om hur det är/går till i bussen till skolan?     

20. Hur lång tid tar resan med bussen fram till skolan?   
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
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21. Vet föraren vilka barn som ska åka med? Känner du/skolbarnen busschauffören? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

22. Finns det platser med bälten till alla barnen? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

23. Använder busschauffören bälte? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

24. Använder du bälten? Varför/varför inte? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

25. Hur känns det att åka buss (roligt, tråkigt, tryggt, säkert..)? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 
Kan du berätta om hur det är att stiga av bussen vid skolan?  

26. Hinner bussen stanna innan du reser dig? Vill man t.ex. av snabbt? Varför, i så 
fall? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
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27. Tar någon vuxen emot er när ni kommer? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

28. Hur känns det att när du ska kliva av bussen vid skolan (roligt, tråkigt, tryggt, 
säkert.)? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
___________________ 

 
 

Kan du berätta om hur det är att vänta på bussen/kliva på vid skolan, när man ska 
hem? 

29. Kommer bussen när skolan slutar, eller får du vänta? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

30. Om du jämför med hur det är när du väntar på bussen och ska till skolan – är det 
någon skillnad? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

31. Om du jämför med hur det är när du kliver på bussen och ska till skolan – är det 
någon skillnad? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

32. Hur skulle du beskriva hur det känns när du ska vänta vid skolan och kliva på 
bussen, när du ska hem? Vad känns bra resp dåligt? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
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Kan du berätta om hur det är när du ska stiga av bussen vid hemmet och gå hem? 
 

33. Var kliver du av? (rätt sida av vägen) 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

34. Tar någon vuxen emot er när ni kommer? Om inte, skulle ni vilja att en vuxen 
möter er? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 

 
35. Är det annorlunda än då du stiger av bussen hemma, jämfört när du stiger av då 

du ska skolan? I så fall varför? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

36. Hur känns det att när du ska kliva av bussen och gå hem (roligt, tråkigt, tryggt, 
säkert)? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 

 
Utbildning/information 

37. Har du fått lära dig hur man ska göra vid hållplatsen, på bussen och när man 
kliver på och av? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 

38. Vad har du fått lära dig? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
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39. Vem har lärt dig? 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________ 
 
C. Olyckan  
Ringa in själva olycksförloppet -  faktorer som kan ha påverkat olyckan 
 
Innan olyckan: 
 
”Tänkte att vi skulle prata lite om dagen då olyckan hände, och inte direkt om själva 
olyckan. Tror du att vi kan börja med hur dagen började, från det att du vaknade?” 
 

• Kan du berätta om den dagen då olyckan inträffade? Hände olyckan förresten på 
väg till eller från skolan? (anpassa frågor och fokus något beroende på svar och 
fakta om när olyckan hände)) 

• Hur hade din morgon varit? Trött? Stressig? Osv.  
• Hade du några läxor för just den dagen?  
• Hade du kompisar med dig? Vad gjorde ni? Pratade om? Lekte?  
• Minns du vad det var för väder? 
• Minns du var du stod någonstans vid busshållsplatsen just den dagen? Kan du 

beskriva? 
• Tänkte du på om det var mycket trafik i närheten av busshållsplatsen? Brukar 

det vara det? 
• Många barn som skulle med bussen? Brukar det vara många som står och väntar 

på bussen?  
• Hur kände du dig just den där dagen, minns du det? (pigg, glad, trött, ledsen, 

arg, rädd, stressad osv) 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Olyckstillfället: 

 
• Kan du berätta vad det var som hände? 
• Vad gjorde du just innan olyckan? (Var stod du i förhållande till bussen?) 
• Vilket väder var det, var det ljust/mörkt? 
• Vad hann du tänka precis innan olyckan? Förstod du vad som höll på att hända?  
• Hann du blir rädd? 
• Frågor som är relaterade till fakta kring den specifika olyckan. 
• Minns du hur människorna runtomkring reagerade? Kompisar? Busschaufför? 
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• Ambulans? Sjukhusvistelse? 
• Hur reagerade dina föräldrar? Syskon? Kompisar/skolkamrater? Varför reagerade 

dom så, tror du? 
• Har ni pratat om olyckan i skolan? Vad sa t.ex. dina lärare när du kom tillbaka?  

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

Efter olyckan: 
 
• Hur länge sedan är det olyckan skedde? 
• Vad har du själv för tankar kring olyckan, så här efteråt?  
• Varför tror du att olyckan hände?  
• Vad tycker du om att åka skolskjuts idag, efter olyckan? Otäckt? Okej? 
• Tänker du mycket på det du har varit med om? 
• Är du rädd att det ska hända något liknande igen? 
• Är du rädd att det ska hända någon av dina kompisar? 
• Pratar ni mycket om olyckan hemma? 
• Pratar du om olyckan med dina kompisar? 
• Tror du att du kommer att glömma det du har varit med om? 
• Finns det andra olyckor än den som du varit med om som kan hända då man åker 

skolskjuts? Vad kan hända? 
• Tycker du att du har lärt dig något efter olyckan? 
• Känns bussen säker som du åker med idag? 
• Är du mer rädd för att åka skolskjuts idag? 
• Ser din skolskjutsresa annorlunda ut nu, efter olyckan? (tex ser dig om mer 

noggrant, en förälder lämnar/möter vid bussen, har alltid bälte osv. Även här 
relatera till den specifika olyckan).  

• Finns det något man kan göra för att skolskjutsolyckor inte ska hända? 
• Är det något man själv kan tänka på, för att undvika olyckor? 
• Hur ska skolskjutsen se ut för att olyckor inte ska hända? 
 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 
Övriga frågor om skolskjutsen 
 

40. Är det något som du tycker är speciellt bra med att åka skolskjuts? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
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41. Är det något du tycker illa om, som har att göra med skolskjuts? Varför? Varför 

inte? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

42. Finns det något du vill ändra på eller förbättra? Varför/vad?  
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

43. Hur skulle din resa med skolskjutsen se ut om du själv fick bestämma? Varför? 
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 
 

44. Hur skulle du helst vilja ta dig till skolan, om du fick välja själva? (Varför just 
så?) 

______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________ 

 

 VTI rapport 548 



Bilaga 3 
Sid 1 (9) 

Intervjuguide för barn med omfattande hjälpmedelsbehov 

 
Vi utbildar oss till arbetsterapeuter och skriver nu på ett arbete och vi är intresserade av 

att ta reda på hur du upplever säkerhet och trygghet i samband med skolskjutsen. Några 

av frågorna kanske du tycker är lite underliga och du bestämmer själv om du vill svara 

på dem eller inte. Om du känner att du vill avbryta intervjun är det helt ok. Ingen annan 

än vi som skriver detta arbete kommer att få se videon från intervjun. Inget är rätt eller 

fel som du säger och inget av det som kommer fram i samtalet kommer någon annan att 

få del av. 

 

Berätta något som du tycker är roligt att göra? 

 

Berätta om någon gång som du har varit glad?  

– Berätta hur det kändes i kroppen? 

 

Berätta om någon gång som du varit ledsen?  

– Berätta hur det kändes i kroppen. 

 

Berätta om någon gång som du varit arg?  

– Berätta hur det kändes i kroppen. 

 

Berätta om någon gång som du varit rädd?  

-Berätta hur det kändes i kroppen. 

 

Kan du känna skillnader mellan dem? 

 

Om jag säger trygghet vad tänker du då?  
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– Berätta hur det känns i kroppen. 

 

Om jag säger säkerhet vad tänker du på då? 

– Berätta hur det kändes i kroppen. 

Nu har du berättat hur olika känslor känns i kroppen och sagt att det finns skillnader 

mellan dem. För att det ska vara lättare för dig att beskriva hur du upplever att åka 

skolskjuts kan du tänka på olika känslor och hur det känns i kroppen. Vi har även pratat 

om trygghet och säkerhet, det kan du också tänka på när du beskriver hur det känns att 

åka skolskjuts.  

 

Berätta hur det går till en vanlig dag när du åker skolskjuts? (vem åker med, åker du 

ensam) 

- Berätta hur det känns i kroppen.  

- Känner du dig glad, ledsen, arg eller rädd. 

 

Finns det något som skulle kunde göra att du kände dig glad, ledsen, arg eller rädd när 

du åker skolskjuts? 

- Berätta mer om det. 

- Berätta vad det var som gjorde att du kände så. 

- Har du någon gång varit rädd när du åkt skolskjuts?  

- Berätta vad som hände då? 

- Vad är viktigt för att du ska känna dig säker när du åker skolskjuts? 

 

Berätta hur det känns när du väntar på skolskjutsen? 

Får du vänta länge på skolskjutsen? 

Var får du vänta på skolskjutsen?  

- Vad är viktigt för att du ska känna dig trygg när du åker skolskjuts? 
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Berätta vem som hjälper dig i skolskjutsen? 

- Vid påstigning,   

- fastsättning av bälte och rullstol  

- samt avstigning. 

- Gör alla på samma sätt? Berätta mera. 

- Berätta hur känns det i kroppen.  

-Vad är viktigt för att ska känna säkerhet när du åker skolskjuts? 

 

Brukar du ha med några extra saker i skolskjutsen (rollator, gåbord, större väskor)? 

Hur skulle den bästa skolskjutsen se ut för dig, om du fick bestämma precis hur du ville 
ha det? 
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Observationschecklista i skolskjutfordonet för barn med omfattande 
hjälpmedelsbehov 

Checklista 

1. Parkering Ja Nej Anteckningar 
Plan parkering    

2. Av och 
påstigning 

Ja Nej Anteckningar 

Ramp    
Lift    
Stopp    
Självständigt    

3. Fastsättning 
av rullstol 

Ja Nej Anteckningar 

Markering    
Spännkopp    
Skena    
Remmar    
Remläge 
diagonalt 45 * 

   

Bromsar låsta    

 
4. Bild av rullstol 

 

Anteckningar 
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5. Föremål Ja Nej Anteckningar 
Lösa    

 
 
 

6. Fastsättning 
av barnet 

Ja Nej Anteckningar 

Bälte    
Rätt läge kropp    
Rätt läge axel    
Rätt läge höft    
Rätt sittställning    
 

7. Bemötande Ja Nej Anteckningar 
Pratar över 
huvudet  

   

Pratar med 
barnet 

   

Metodisk    
Stressar    
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8. Samåkning Ja Nej Anteckningar 
    

9.   Färdriktning 
10. Resans tidslängd 
11. Typ av rullstol 
 
12. Typ av fordon 
 
 

13. Övrigt 
 
 
 
 
 
 
 
 

Förklaringar till checklista 

 
1. Parkering 
    Plan parkering: Observerar om föraren parkerar fordonet på plant 

underlag  

(ej i någon lutning). 

 
 

2. På- och avstigning 
    Ramp och lift:  Observera och kryssa i vilket av alternativen som 

användes, ramp eller lift. 

 

 VTI rapport 548 



Bilaga 3 
Sid 7 (9) 

    Stopp: Observera om det finns en kant på liften så att rullstolen 
inte kan åka bakåt, eller åt sidan. Om något stopp saknas 
notera i anteckningsrutan. 

 

   Självständigt: Observera om barnet tar sig ombord självständigt, 
anteckna i rutan för anteckningar vem som annars hjälper 
till. 

 

3. Förankring av rullstol 
    Markering: Observera om rullstolen har markeringen där 

förankringen ska ske. 

 

    Spännkopp och skena: Observera hur rullstolen späns fast, används spännkopp 
eller skena. 

 

    Antal remmar 0-4:  Observera hur många remmar som används vid 
förankring. 

 

    Remläge diagonalt 45° Observera om remmarna spänns i ca 45° från golvet, 
markera med ja eller nej, om inte beskriv i 
anteckningsrutan om avvikelser sker från 45°.  

 

    Bromsar låsta: Observera om bromsarna på rullstolen är låsta eller ej. 

 

 

4. Bild av rullstol Observera och rita in på bilden remmarnas riktning från 
rullstol till spännkopp eller skena (rakt framåt, sidleds 
framifrån eller korsade. Rakt bakåt, sidled bakåt eller 
korsade). 

 

 

5. Föremål 
    Lösa eller förankrade: Observera om lösa föremål så som ryggsäckar och/eller  

medhavda hjälpmedel förankrats i fordonet. 
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6. Fastsättning av barnet 
    Trepunktsbälte, tvåpunkts- 

    bälte eller komfortbälte: Markera med ja eller nej om bälte används samt observera 
och anteckna vilken typ av bälten som förekommer.   

    Rätt läge kropp: Observera om bältet har kontakt med kroppen 
(diagonalbältet ska vila mot bröstkorgen).  

 

    Rätt läge axel: Observera om bältets övre infästningspunkt är placerad 4 
cm över axeln så att bältet passeras mellan hals och axel.   

 

Rätt läge höft: Observera om bältet är placerat långt ner över höfterna 
och inte över buken (bältet ska inte gå över rullstolens 
handtag). 

 

Rätt sittställning:   Observera om barnet har en upprätt sittställning, lutar 
eller hänger åt något håll.  

 

7. Bemötande 
    Pratar över huvudet  

    eller pratar med 

    barnet: Observera om föraren talar med barnet eller talar över 
huvudet och inte lyssnar på det. 

 

   Stressar eller arbetar 

    metodiskt: Observera om föraren arbetar lugnt och metodiskt eller 
stressar vid förankring av rullstol, barn och föremål. 

 

8. Samåkning Observera antal resenärer. 

  

9. Färdriktning 
    Framåt, bakåt eller  

    sidled: Observera åt vilket håll barnet färdas under resan. 

 

10. Resans tidslängd Observera restidens längd för barnet inklusive påstigning 
och avstigning. 

 

11. Typ av rullstol Observera vilken typ och vilket fabrikat rullstolen har. 
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12. Fordonstyp Observera vilket bilmärket fordonet har samt årsmodell.  

 

13. Övrigt Observera och anteckna situationer du reagerat på till 
exempel väntetiden på skolskjutsen, förarens körstil eller 
väderförhållanden som eventuellt kan påverka säkerhet 
och trygghet för barnet.  
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