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Förord 
Föreliggande studie omfattar ett arbete med att demonstrera och utvärdera möjligheterna 
att utnyttja redan befintlig teknik för att öka graden av rutin och möjligheterna till 
kommunikation mellan i första hand barn och bussförare i samband med skolskjuts-
resor.  

Studien har finansierats av Vägverket i Borlänge och i Region Skåne. Kontaktperson på 
Vägverket har varit Robert Östlund. Projektet har omfattat ett flertal delar: kunskaps-
genomgång, val av tekniska system, implementering i två bussar, försök samt utvärde-
ring.  

En förutsättning för projektet har varit det unika samarbetet med Kristianstad kommun 
där ett flertal personer har bidragit. Jag vill rikta ett stort tack speciellt till Per-Åke 
Harryson och förarna Micke och Torsten som under nästan ett års tid har kört buss 44 
och 71 med systemet installerat. Ytterligare en förutsättning har varit samarbetet med 
parterna i projektgruppen: 

 Amparo Solution – Henrik Linell och Leon Nilsson med kollegor 

 Evobuss/Setra – Anna Johansson och Åke Ryden med kollegor 

 Fleetech AB – Jens Werner och Henrik Dalberg med kollegor 

 Hälsohögskolan i Jönköping samt Linköpings universitet – Torbjörn Falkmer 

 Volvo – Bertil Forslund med kollegor 

 WSP Analys & Strategi – Nina Waara med kollegor 

 Vägverket Region Skåne – Margareta Karrman med kollegor 

 

Ett stort tack till er alla som bidragit till ett lyckat projekt! 

 

Linköping, mars 2009 
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Smartare Säkrare Skolbuss – ett pilotförsök i Kristianstad 

av Anna Anund, Linda Renner, Torbjörn Falkmer∗ och Nina Waara∗∗
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Dagligen reser cirka 400 000 barn till skolan med skolskjuts. Olycksstatistiken visar att 
säkerheten generellt sett är hög trots att ett eller två barn årligen dödas i samband med 
skolskjuts. Det mest riskfyllda momentet är då barnen är utanför bussen. En bidragande 
orsak till detta kan vara bristen på rutin.  

Föreliggande studie utnyttjar redan befintlig teknik för att skapa ett förarstöd med syftet 
att öka graden av rutin i samband med skolskjutsresor samt förbättrade möjligheter för 
chauffören att upptäcka fara. Förarstödet, vilket är ett tekniskt stödsystem konstruerat 
utifrån ett hela-resan-perspektiv, har omfattat navigering utmed skolskjutsturerna, infor-
mation om barnen samt vilka barn som ska på och av vid olika hållplatser. Bussarna har 
även försetts med teknisk utrustning för att möjliggöra en kommunikation mellan 
barnen och bussen/hållplatsen, för att säkerställa bältesanvändning samt en ökad möj-
lighet till uppsikt i och utanför bussen.  

Baserat på en litteraturgenomgång skedde en workshop med inbjudna experter inom 
området. Resultaten från dessa två delar mynnade ut i ett val av vilka komponenter som 
skulle ingå i förarstödet. Två bussar utrustades med systemen och två hållplatser ut-
rustades med blinkande ljus. Sammanlagt 130 barns turer och hållplatser lades in i 
systemet. Barn utrustades med sändare i syfte att möjliggöra en kommunikation mellan 
barn och buss, men även mellan barn och hållplatser. De två bussar som ingick kördes 
normalt av två ordinarie förare, men även systematiskt av fem vikarier. Systemet har 
varit i drift under 2008. Utvärderingar har skett i form av diskussioner i fokusgrupper 
och intervjuer med barn och chaufförer samt dagboksstudier genomförda tillsammans 
med chaufförer. Vidare har hastighetsmätningar skett före och efter monteringen av de 
blinkande hållplatserna. Dessutom har en kostnad/nytta-analys genomförts. 

Utvärderingen av chaufförernas upplevelser från användandet av förarstödet har visat att 
de tekniska system som ingått i försöket har använts och varit till nytta. Utvärderingen 
med chaufförerna har bekräftat antagandet att systemet stödjer en ökad grad av rutin 
samt att de tekniska lösningarna bidrar till ökade möjligheter för chauffören att upptäcka 
och förbereda sig inför fara. Det bör dock noteras att majoriteten av chaufförerna har 
sett sin roll i termer av ”förare av bussen”, snarare än en viktig länk i säkra transporter 
av barn till och från skolan. Vidare upplevde chaufförerna problem med inkorrekta 
uppgifter om turer, hållplatser och barn. Det kan också konstateras att barnens berättel-
ser stödjer antagandet att användandet av systemet har ökat deras upplevelse av trygg-
het. Barnen berättade att de har upplevt en minskad stress, detta gäller framförallt på 
väg till bussen då de, tack vare systemet, visste att det syns i systemet att de är på väg. 
Hastighetsmätningarna stödjer antagandet att blinkande ljus vid hållplatsen signifikant 
sänker hastigheten. Sett ur kostnad/nytta-perspektiv kan man konstatera att givet att 

                                                 
∗ Hälsohögskolan i Jönköping samt Linköpings universitet 
∗∗ WSP Analys och strategi 
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systemen fullt utbyggt helt skulle förhindra den typ av olyckor som skett under perioden 
1994–2006 så är samhällsvinsten/tillämpbar kostnad vid användande av systemen 
mellan 120 000–425 000 kronor/skoldag eller 0,5–2 kronor per skolskjutsbarn och dag.  

Projektets syfte har uppnåtts, men flera frågor kvarstår att lösa. Den viktigaste är sanno-
likt att inse att det inte räcker med en enskild lösning utan att en holistisk ansats bör tas. 
Ett förarstöd, hur bra det än är, kommer inte till sin fulla nytta om inte chaufförerna, 
barnen, föräldrarna och kommunens personal samtidigt utbildas med syfte att få ett ökat 
trafiksäkerhetsmedvetande och en ökad förståelse för barns behov och förutsättningar. 
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Smart Safe School Bus – a pilot study in Kristianstad 

by Anna Anund, Linda Renner, Torbjörn Falkmer∗ and Nina Waara∗∗
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 

 
Summary 
Some 400,000 children go to school by school bus in Sweden every day. Crash statistics 
show that the level of safety in the school bus system generally is high, despite the fact 
that one or two children will be fatally injured per annum. The most risky situation is 
when the child is outside the bus entering or exiting, lack of routines being the major 
cause. 

The present study utilised off-the-shelf technology, in order to create a driver support 
system that raises the level of routines in school transportation and facilitates communi-
cation between the drivers and the children. Based on a door-to-door perspective, the 
driver support system comprises navigation systems concerning bus stops and children 
with further information about each and every child. The buses have been equipped with 
communication devices to be used at bus stops, seat belt usage detection systems and 
camera surveillance both inside and outside the bus. In addition, educational sessions 
and training for the drivers, as well as the children, have been carried out. 

Based on a literature review, a work shop was conducted with invited experts in the 
field. The outcome of these two activities led to the choice of components for the driver 
support system. Two buses were equipped with the system during 2008, comprising 
data for 130 children, and two bus stops were equipped with flashing lights, triggered 
by radio transmitters that the children wore. These transmitters also triggered the driver 
support system. The two buses had their ordinary drivers, but they were systematically 
replaced by five substitutes. The evaluations of the systems were carried out by inter-
views, focus group interviews and diary notes. In addition, speed measurements were 
carried out before and after the implementation of the flashing bus stop systems and a 
cost benefit analysis was done. 

The drivers’ experiences of the system confirmed the assumption that the driver support 
system does, in fact, raise the level of routines and that the technical solutions allow the 
drivers to survey the children in order to take action in case of an emergency. The diary 
reports showed that the different sub-systems within the driver support system, have 
been useful and frequently used. It may, however, be noted that several drivers viewed 
their role as a “driver of the bus”, rather than being an important link of the door-to-
door transportation of school children. The features of the system that these drivers did 
not like were the ones that “interfered” with their working environment while driving. 
They did not understand that the system basically was there to support safe and secure 
transportation for the children. Some drivers experienced incorrect in-data to the system 
regarding routes, bus stops and children to be negatively affecting their general view on 
the system. The children reported feeling more secure with the system and experiencing 
less stress as a benefit of it, especially when they were on their way to the bus, since 

                                                 
∗ Jönköping University and Linköping University 
∗∗ WSP Analysis and Strategy 
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they knew that the system was triggered when they were in the vicinity of the bus stop. 
The children have, however, not experienced increased level of routines. The average 
speed of cars has significantly been reduced by the flashing bus stops. Given that a full 
scale system would totally eliminate the type of fatal injuries to school children that 
occurred over the years 1994–2006, the cost-benefit analysis showed that the 
implementation of the system in all school transports may render costs ranging from 
120,000–425,000 SEK/school day or 0.5–2 SEK per school day and child and still 
generate monetary benefits on a societal level. 
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1 Inledning 
Att resa med skolskjuts till och från skolan är något som över 400 000 barn gör dagligen 
i Sverige. Till och från grundskolan är det cirka 250 000 barn som åker skolskjuts och 
nästan en tredjedel av dessa barn åker med linjetrafiken (Wretling, Sörensen, Anund, 
Yahya & Thörnström, 2002). 

Resorna sker från ett okänt antal hållplatser. Uppskattningsvis har kollektivtrafiken 
totalt cirka 115 000 fasta hållplatser. Därutöver finns troligen i storleksordningen 
40 000 skolskjutshållplatser (Gummesson, 2005) vilka ofta inte är utmärkta alls. Det 
finns en stor osäkerhet kring omfattningen av antal på- och avstigningsplatser för 
skolskjutsresor. I vissa kommuner har inventeringar genomförts för att få en klarhet i 
var barn hämtas och lämnas och för att på sikt väga in trafiksäkerhetsaspekter i arbetet 
med planering av skolskjutsturer och platser för på- och avstigning (Vägverket, 2008). 
Det förekommer att kommuner har på- och avstigning på vägar med hastighetsbegräns-
ningen 90 km/h eller högre. Ett exempel är Luleå kommun där studier har visat att drygt 
50 barn dagligen vistas i sådana miljöer (Renner & Anund, 2008). 

En analys av bussrelaterade olyckor1 åren 2003–2006 visar att det årligen dödas i 
genomsnitt 2–3 barn i åldern 6–16 år i anslutning till resor med buss sett över hela 
trafikdygnet. De är vid olyckstillfället vanligen fotgängare på väg till/från bussen 
(Larsson, 2008). Analysen baseras på polisrapporterade olyckor och omfattar totalt 
3 748 personer som under fyraårsperioden skadats eller dödats i bussrelaterade olyckor. 
Av dessa var 627 i åldern 6–16 år, varav 13 dödades och 108 skadades svårt. Fot-
gängarna dominerade (11 av 13) bland de dödade barnen och var en hög andel (45 %, 
49 personer) av de svårt skadade. Sett över samtliga trafikantkategorier dominerar 
undergruppen 13–16 år bland de svåraste skadegraderna, där de utgör cirka 70 % av 
fallen. De skadade eller dödade i åldersgruppen 6–16 år var vanligen fotgängare eller 
busspassagerare (i åldern 25–64 år utgör personbilisterna och bussresenärerna cirka 
40 % vardera av de skadade/dödade i bussrelaterade olyckor). Många skador i åldern 
6–16 år uppstår i miljöer med hastighetsgräns 50 km/h. Om endast svårt skadade samt 
dödsfallen beaktas framstår 70/90/110-miljöer som väl så drabbade, speciellt vad gäller 
dödsfall. De flesta skadorna, två tredjedelar, har skett under skoltid. När endast skador 
under skoltid studeras framkommer att cirka hälften av de skadade varit bussresenärer. 
Bland de svåraste skadorna inklusive dödsfall är det dock fotgängarna som dominerar, 
69 % av 71 barn. Även tidigare studier visar på samma bild (Anund, Larsson & 
Falkmer, 2003), där man kan notera att den enskilt vanligaste händelsen då barn drabbas 
är när de springer ut bakom eller framför bussen och blir träffade av ett passerande 
fordon. 

Vad som avses med skolskjutsresor kan diskuteras. Formellt definieras skolskjuts och 
linjetrafik enligt följande (Vägverket, 2008): 

                                                 
1 Olycka som kan relateras till en buss (resa), den skadade kan dock ha befunnit sig som fotgängare på 
väg till/från busshållplats eller som cyklist/mopedist/bilist. I denna rapport används ordet olycka 
synonymt med engelskans crash. 
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Skolskjuts Med skolskjutsning avses 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. 

Linjetrafik 

 
Linjetrafik är när ett fordon eller fartyg 
används för persontransporter, för vilka 
ersättningen bestäms särskilt för varje 
passagerare och som följer en fastställd 
tidtabell

 

I detta arbete har vi valt att se på skolskjutsresor som alla de resor som sker till och från 
skolan med såväl formell skolskjuts som linjetrafik. Det finns en mängd författningar 
som reglerar dessa resor. De väsentligaste som berör trafikantgruppen barn är framför-
allt Skolskjutsförordningen (§2) och Trafikförordningen (1998:1276). Det som reglerar 
hur fordon ska vara utmärkta är framförallt Förordningen om skolskjuts (1979:340) 
samt Vägverkets föreskrifter (VVFS 2003:22). 

Enligt den nationella strategin för att förverkliga FN:s konvention om barnets rättigheter 
(Skr. 2003/04:47) ska barnperspektivet systematiskt bli tydligare vid beslutsfattande 
inom det statliga området. Beslutande myndigheter bör så långt som möjligt ha försäkrat 
sig om att barnets bästa har kommit med i avvägningen och redovisats i beslutspro-
cessen. Inom ramen för 30-försöket har Vägverket genomfört en barnkonsekvensanalys 
(Vägverket, 2008). Arbetet visar att den bästa åtgärden för barnen sannolikt är att 
säkerställa att de inte behöver korsa vägar för att komma till sin hållplats och att det inte 
heller ska vara möjligt att passera bussen när den står still vid hållplatsen.  

Sett utifrån ett ”hela-resan-perspektiv” (Carlsson, 2004) finns det flera åtgärder som kan 
vidtas för att förhindra att barn skadas i samband med skolskjutsning. En åtgärd är att 
stödja skolskjutsförarna i sin roll och ge dem möjligheter att upprätthålla bra rutiner, 
hålla god uppsikt över barnen och varna andra trafikanter, framförallt vid på- och 
avstigning. Begreppet rutiner har över åren haft en stor mängd olika innebörder, vilket 
föranleder en definition av begreppet i föreliggande rapport. Vid en amerikansk work-
shop i ämnet hållen 1995 i Santa Fe (Cohen et al., 1996) så fastställde sju utvalda 
experter följande definition av begreppet rutin, vilken vi ansluter oss till: 

“A routine is an executable capability for repeated performance in some context that 
been learned by an organization in response to selective pressures.” (Sid. 683). 

I detta sammanhang definierar man ”capability” som en möjlighet att faktiskt genom-
föra en ”action” vilket i föreliggande rapport kan utläsas som en åtgärd. Kontexten är 
givetvis skolskjuts sett ur ett hela-resan-perspektiv (Carlsson, 2004). Cohen et al. (1996) 
låter termen ”learned” referera till såväl automatiserad och s.k. tyst kunskap som mer 
traditionellt definierad mätbar kunskap. Begreppet ”selective pressures” indikerar en 
stor variation av igångsättningsmekanismer vilka gör det mer eller mindre troligt att 
rutinen aktiveras. I föreliggande rapport definierar vi ”selective pressures” som en 
skolskjutsresas initierande. Med hjälp av de stödsystem som använts i detta demonstra-
tionsprojekt så är syftet att säkerställa ”repeated performance” i skolskjutsresandet. 
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Skolskjutsförarna kan sägas vara experter på den trafikmiljö där de är verksamma som 
yrkesförare. En tidigare studie har visat att informationen till föraren om vem som ska 
kliva på och av vid vilken hållplats är bristfällig (Falkmer et al., 2006). Föraren har 
heller inte alltid praktiska eller tekniska möjligheter att ha god uppsikt över barnen i och 
utanför bussen (Falkmer et al., 2006; Sörensen et al., 2002) eller möjlighet att på ett till-
fredsställande sätt signalera till förbipasserande trafikanter att iaktta försiktighet 
(Anund, Sörensen & Wretling, 2000; Anund, Sörensen, Wretling & Yahya, 2001). I 
kvalitativa studier där barn som drabbats av olyckor har intervjuats har det framkommit 
att olyckan ofta skett i samband med avsteg från vardagen, en form av bristande grad av 
efterlevnad av gängse rutiner (Falkmer et al., 2006). Det är oftast de vuxna som har 
bidragit till att de rutiner man vanligen har inte har följts dagen då olyckan skett. I en 
studie där bussförares situation har varit i fokus kan även där konstateras att det sällan 
finns formaliserade rutiner (Vägverket, 2007). 
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2 Bakgrund 
Vägverket fick år 2005 i uppdrag av regeringen att utreda för- och nackdelar med en 
hastighetsbegränsning till 30 km/h vid passage av vissa fordon i yrkestrafik som stannat 
för passagerares på- eller avstigning – den så kallade 30-regeln. Förslaget har sin ut-
gångspunkt i att bidra till en ökad säkerhet för alla resenärer, men barn har setts som en 
av de mest sårbara grupperna och därmed den grupp systemet bör dimensioneras för. 
Fem kommuner valdes ut som försökskommuner; Gotland, Linköping, Luleå, 
Kristianstad och Örnsköldsvik. I dessa har försök gjorts i syfte att pröva och utvärdera 
olika åtgärder för att öka säkerheten för bussresenärer och då framförallt barn. På 
Gotland har en rekommenderad hastighet på 30 km/h utvärderats, i Linköping och 
Örnsköldsvik har lagstadgad hastighet på 30 km/h utvärderats. I Luleå har en kon-
sekvensbeskrivning av att inte tillåta på- och avstigning på vägar med hastighetsbe-
gränsningen 90 km/h eller mer genomförts. I Kristianstad har försök med att nyttja 
befintlig teknik för att öka graden av rutin och möjligheterna för chauffören att se och 
ingripa vid fara varit i fokus. Det är detta arbete i Kristianstad som vi redovisar i före-
liggande rapport. För en summering av resultaten från övriga försöksområden, se 
Vägverkets rapport 2008:127. 

I föreliggande studie kom stödsystem för skolbusschaufförer att testas och utvärderas i 
syfte att finna åtgärder som kan förhindra att barn skadas i samband med skolskjutsning 
i buss. Avsikten var att skapa förslag till förarstöd som på ett systematiskt och naturligt 
sätt stöttar föraren så att han/hon: 

• får tillgång till rätt information vid rätt tillfälle 

• kan ha uppsikt över och kan kommunicera med barnen både i och utanför bussen 

• kan signalera till förbipasserande trafikanter att iaktta försiktighet. 

 

Valet av dessa förarstöd tar utgångspunkt i att de dels ska finnas på marknaden som 
fungerande delar vilka kan pusslas ihop till system, dels att de ska vara rimligt kost-
samma, det vill säga vara möjliga att efter projektets slut kunna implementeras i större 
skala.  

Projektet omfattar en kunskapsgenomgång av befintliga tekniska förarstödssystem, val 
av system att testa, utrustning av två skolbussar samt utvärdering av systemens effekt.  
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3 Syfte och generella utgångspunkter 
I detta kapitel beskrivs dels syftet med projektet, dels de generella utgångspunkterna 
med tillhörande antaganden. 

 
3.1 Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att testa och utvärdera ett förarstöd som avses an-
vändas för att öka barns säkerhet och trygghet i samband med skolskjutsresor – sett 
utifrån ett hela-resan-perspektiv.  

Målet är att föreslå ett förarstöd till chauffören av skolskjutsen som på ett systematiskt 
och naturligt sätt stöttar föraren. 

Syftet är att stödja föraren så att han/hon: 

• får tillgång till rätt information vid rätt tillfälle 

• kan ha uppsikt över och kan kommunicera med barnen både i och utanför bussen 

• kan signalera till förbipasserande trafikanter att iaktta försiktighet. 

 

I arbetet är det av stor vikt att beakta barnens perspektiv och se till att även barnen: 

• har tillgång till rätt information vid rätt tillfälle 

• kan kommunicera med skolskjutschauffören 

• använder och känner trygghet med stödsystemen. 

 

För att framtaget förarstöd ska ses som realistiskt ska användandegrad, kostnad och 
nytta för/med systemet vägas mot varandra. Studien är prövad i Regional etikpröv-
ningsnämnd i Linköping (EPN 19-08). 

 
3.2 Generella utgångspunkter 
I föreliggande arbete har en av utgångspunkterna varit att ökad säkerhet erhålls om färre 
konflikter sker, om det sker färre olyckor samt om olyckorna har en lägre skadegrad. 
Eftersom direkta säkerhetseffekter, i form av färre olyckor, inte är möjliga att utvärdera 
inom ramen för projektet mäts istället indirekta effekter.  

I arbetet med att formulera frågeställningarna har vi utgått från 4 generella grundantag-
anden, vilka presenteras i kursiv stil i rutorna nedan. Utifrån dessa har vi sedan 
utvecklat mer specifika frågeställningar (antaganden) som utvärderas i projektet.  
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Sänkt hastighet förbi skolskjutshållplatser leder till färre olyckor eller minskar 
konsekvensen av olyckorna 

Åtgärd: Signaler till förbipasserande att det finns barn på väg till/vid/från hållplats 

Metod: Hastighetsmätningar förbi skolskjutshållplatser 

Vårt antagande: Hastigheten sjunker signifikant bland förbipasserande efter imple-
mentering av förarstödsystemet 

 

Bra rutiner vid skolskjutsning leder till färre olyckor  
Åtgärd: Realtidssystem som ger chauffören tillgång till rätt information vid rätt tillfälle 

Metod: Självrapporterat beteende (chaufförerna) via dagboksstudie och fokusgrupper  

Indirekt observerbart beteende av barnen (rapporterat av chaufförerna) via dagboks-
studie 

Vårt antagande: Förarna upplever att användandet av systemen som ett stöd för att 
upprätthålla bra rutiner. Användandegraden är hög.  

 

Bättre möjligheter för chauffören att upptäcka och/eller ingripa vid fara leder till färre 
olyckor  

Åtgärd: Speglar, kameror, intern/extern högtalarutrustning etc. 

Metod: Självrapporterat beteende (chaufförer) via dagboksstudie och fokusgrupper 

Vårt antagande: Chaufförerna upplever att system ökar möjligheten att upptäcka 
och/eller ingripa vid fara.  Användningsgraden är hög. 

 

Ökad trygghet och mindre stress hos barnen leder till färre olyckor 

Åtgärd: Realtidssystem som ger barnen möjlighet att kommunicera med chauffören 
samt ger barnen tillgång till rätt information vid rätt tillfälle, till exempel vid hållplatsen 
att bussen är på väg och att föraren kommer att stanna för att släppa på mig eller att det 
snart är min tur att kliva av 

Metod: Intervjuer med berörda barn, fokusgruppsintervjuer med chaufförerna  

Vårt antagande: Chaufförerna upplever att barnen är mer trygga. Barnen upplever en 
ökad trygghet.  
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4 Kunskapsgenomgång 
Syftet med litteraturstudien är att göra en genomgång av olika förarstödssystems doku-
menterade för- och nackdelar. 

 
4.1 Tillvägagångssätt 
Den systematiska litteraturöversikten har tagit sin utgångspunkt i det evidensbaserade 
arbetet som bland annat Statens beredning för medicinsk utvärdering (SBU) (SBU, 
2007) förespråkar, där evidens betyder bästa tillgängliga vetenskapliga bevis man har 
för en föreslagen intervention. Att arbeta evidensbaserat innebär att kombinera evidens 
med praktiskt kunnande i den unika situationen. Genom att systematiskt söka, granska 
och väga samman tillgängliga forskningsresultat från studier ges kunskap om bästa 
möjliga intervention (The Cochrane Library, 2007). Kunskapen tillämpas sedan utifrån 
den specifika situationen, i detta fall förarens och barnens situation i skolskjuts. 

Studierna som ingår i den systematiska litteraturöversikten rankas enligt följande 
ordning (SBU, 2007) 

I Systematisk ”review” och metaanalys av randomiserade, kontrollerade studier  

II Randomiserade, kontrollerade studier av passande storlek 

III Icke-randomiserade experimentella studier 

IV Icke experimentella studier 

V Praktisk evidens; expertgrupper, deskriptiva studier. 

I trafiksammanhang ser man ytterst sällan studier som befinner sig över nivå III 
(Albertsson & Falkmer, 2005; Anund, Falkmer, Forsman et al., 2003; Falkmer, Fulland 
& Gregersen, 2001). Oftast handlar det om nivå V eller IV.  

Studierna bedöms vidare utifrån validitet och reliabilitet utifrån den design (I–V ovan) 
som studien har. Typiska frågor i detta sammanhang är om studien beaktar det som den 
föreslagna intervention avser samt om de resultat som studien beskriver är pålitliga. 
Studiens validitet och reliabilitet vägs samman för att slutligen ges ett vetenskapligt 
omdöme vilket kan vara ett av följande fyra (SBU, 2007): 

• Starkt vetenskapligt underlag2 

• Måttligt starkt vetenskapligt underlag 

• Begränsat vetenskapligt underlag 

• Otillräckligt vetenskapligt underlag. 

Den systematiska litteraturöversikten fokuserar dels på litteratur som direkt behandlar 
skolskjutsverksamhet, dels på litteratur som behandlar förarstöd i vanlig buss och lastbil 
som skulle kunna användas i skolskjutssammanhang. Den senare litteraturen har således 
lägre validitet för denna systematiska litteraturöversikt. Eftersom de mest riskfyllda 
situationerna för barnen är när de väntar vid samt går till och från hållplatsen (Anund, 
Larsson & Falkmer, 2003) inkluderar sökningen även hållplatslösningar som används 
eller skulle kunna användas i skolskjutssammanhang. 

                                                 
2 Kräver studier på nivå I och II samt god validitet och reliabilitet 
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Tre databaser har använts vid litteratursökningen: TRAX, bibliotekskatalogen vid VTI 
som innehåller mer än 120 000 referenser; TRIS, Transport Research Information 
Services, en del av amerikanska Transport Research Boards med fler än 600 000 
referenser samt ITRD, International Transport Research Documentation, som är en 
internationell databas med fler än 350 000 referenser och en del av OECD:s transport-
forskningsprogram. Litteratursökningen i TRAX är enbart fokuserad på litteratur från år 
1990 till idag, som direkt behandlar skolskjuts. I den europeiska (ITRD) och den 
amerikanska databasen gjordes sökningen från år 2000 till idag och fokuserade även på 
olika typer av förarstöd i vanlig buss och lastbil.  

Litteratursökningarna gav 879 träffar. Försök med att snäva in sökningen gjordes. Det 
visade sig dock inte vara möjligt att avgränsa sökningen mer utan att intressanta artiklar 
sorterades bort eftersom vi inte specifikt kunde benämna alla olika typer av förarstöd 
som skulle kunna användas i skolskjutssammanhang. Istället gjordes en sortering enligt 
nivå I–V ovan, artiklarnas validitet och reliabilitet av samtliga träffar, vilka sorterades i 
bevisvärdeskategorier enligt följande: 

Måttligt starkt vetenskapligt underlag (nivå III-IV, validitet för denna systematiska 
litteraturöversikt, god eller acceptabel tillförlitlighet).  

o Utvärderig av ett förarstöd i skolskjutsverksamhet, som ökar säkerheten 
och tryggheten för barn främst vid på- och avstigning 

o Utvärdering av hållplatslösningar för skolskjutsverksamhet. 

 

Begränsat vetenskapligt underlag (Nivå IV, låg validitet för denna systematiska 
litteraturöversikt). 

o Utvärdering av ett förarstöd som skulle kunna användas i skolskjuts-
verksamhet för att öka säkerheten och tryggheten för barn, främst vid på- 
och avstigning 

o Utvärdering av hållplatslösningar som skulle kunna användas i skol-
skjutsverksamhet 

o Utvärdering av ett förarstöd i skolskjutsverksamhet, som ökar säkerheten 
och tryggheten för barn under färd. 

 
Otillräckligt vetenskapligt underlag (Nivå V, låg validitet för denna systematiska 
litteraturöversikt). 

o Sammanställning av säkerhetskriterier och riktlinjer för skolskjutsverk-
samhet 

o Beskrivning av säkerhetslösningar som skulle kunna vara av intresse för 
skolskjutsverksamhet 

o Annan utvärdering än säkerhet, av förarstöd, som skulle kunna användas 
i skolskjutsverksamhet. 
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4.2 Intressanta artiklar 
Antalet artiklar som motsvarade uppställda kriterier (se metodavsnittet) var totalt 49, för 
fördelningen se Tabell 1. De artiklar som inte uppfyllde kriterierna behandlade antingen 
förarstöd som enligt vår bedömning inte är applicerbara på skolskjutsverksamhet eller 
behandlade andra aspekter av skolskjutsverksamhet än säkerhet. Endast artiklar med ett 
måttligt starkt vetenskapligt underlag valdes ut för en noggrann granskning. 

 
Tabell 1  Antal artiklar per databas efter den manuella genomgången. 

 Måttligt starkt 
vetenskapligt 
underlag 

Begränsat 
vetenskapligt 
underlag 

 

Otillräckligt 
vetenskapligt 
underlag 

TRAX 0 2 7 

ITRD 4 7 8 

TRIS 6 15 9 

Totalt (exkl. dubbletter) 10 22 17 

 

Hälften av de tio artiklarna med vad som av abstract och titel kunde bedömas utgöra 
måttligt starkt vetenskapligt underlag visade sig vid närmare genomläsning vara av 
populärvetenskaplig natur och togs därför inte med i redovisningen. Fem artiklar 
påträffades, vilka beskriver utvärderingar av förarstöd för på- och avstigning i skol-
skjutsverksamhet, nämligen: 

• Fotgängardetektionssystem 

• Aktivt varningssystem för skolskjutshållplatser kopplat till barnen 

• Varningssystem vid skolors på- och avstigningszoner 

• Aktivt varningssystem för skolskjutshållplatser kopplat till skolbussen 

• Ett avancerat varningssystem på skolbussen. 

Eftersom de är så få studier som uppfyllde kraven så har vi valt att beskriva dem 
utförligt (enligt ordningen i punktlistan). 

 

Fotgängardetektionssystem 
Johnston, Mazzae & Riley, (1996) beskriver utvärderingen av två Doppler-mikrovågs-
radarbaserade detektionssystem som detekterar fotgängare framför och på högra sidan 
av skolbussen. Systemen består av två radarsensorer och en förardisplay samt övrig 
hårdvara. Systemen är tänkta som ett komplement till busspeglar och aktiveras när 
bussen står stilla med varningsblinkers påslagna. System A stängs av när bussen rör sig 
igen, medan system B stängs av först när dörrarna stängts och inga rörliga objekt finns i 
avkänningsområdena. Varningarna till förarna, att det finns rörliga objekt i avkännings-
områdena, är både visuella och audiella. På förardisplayen finns för båda systemen en 
illustration i fågelperspektiv utav skolbussen. Den visuella varningen består i ett 
blinkande ljus på den plats på illustrationen som det rörliga objektet detekterats. Den 
audiella varningen är ett periodiskt återkommande ljud.  
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Utvärderingen utav systemen bestod av tre delar:  

• Teknisk utvärdering av sensorernas avkänningsområde 

• Utvärdering av gränssnittsdesignen enligt en ”Human Factors’ Checklist” 

• Användartest. 

 

I den tekniska utvärderingen användes en barnkrockdocka. I delar av utvärderingen 
användes ett sexårigt barn för att kontrollera att samma resultat uppmättes med krock-
dockan. Dockan placerades på olika avstånd från bussen och flyttades sedan en bit. Om 
sensorn upptäckte rörelsen två utav tre gånger ansågs det avståndet ligga inom sensorns 
avkänningsområde. Både en stående och liggande krockdocka användes.  

Den tekniska utvärderingen visade att de två systemens avkänningsområden inte är 
identiska, system A detekterar cirka 4 meter framåt, jämfört med system B som detek-
terar cirka 2 meter framåt. Att systemet har ett längre avkänningsområde framåt innebär 
att systemet även kan känna av barn som ramlat och som chauffören inte har möjlighet 
att se från förarplatsen. Vidare gav system A god täckning över högersidans på- och 
avstigningszon utan att fotgängare på trottoaren detekteras. System B gav inte tillräck-
ligt god täckning på höger sida, med sträckte sig ändå så långt ut att fotgängare på 
trottoaren riskerar att ge falsklarm. 

I gränssnittsutvärderingen bedömdes systemen utifrån en ”Human Factors’ Checklist”, 
som utav författarna beskrivs som klassiska riktlinjer för gränssnittsdesign. Färger och 
de visuella varningarna bedömdes som lämpliga för bägge systemen. För system A var 
det enda noterade problemet att en diskret kontroll för volymjustering användes istället 
för en kontinuerlig. För system B uppdagades det att bussillustrationen var roterad nittio 
grader, vilket innebar att chauffören måste göra en mental rotation av den för att korrekt 
kunna identifiera vart systemet detekterat en rörelse. Den audiella varningen för system 
B var överdrivet högljudd. Dessutom behöver system B genomföra ett systemtest varje 
gång bussen stannar, vilket kan skapa förvirring och irritation då testet tar lång tid och 
den audiella varningen används under testet. 

Användarutvärderingen genomfördes på en skolbuss med system A och på en skolbuss 
med system B. Utvärderingen genomfördes under åtta dagar, med ett tillfälle på 
morgonen och ett tillfälle på eftermiddagen. Åtta förare testade system A och åtta förare 
testade system B. En observatör var med i skolbussarna för att observera systemens 
prestation och för att föra protokoll över förarens och passagerarnas kommentarer kring 
systemet. Efter körningen ombads förarna att fylla i ett frågeformulär. System A 
presterade bra under användarutvärderingen och försenade inte körningen vid något 
tillfälle. Ett tillfälle där systemet missade att detektera ett barn noterades samt ett 
möjligt falsklarm. System B presterade mindre bra och försenade körningen vid upp-
repade tillfällen genom att ge fortlöpande falsklarm för fotgängare på trottoaren. Via 
frågeformulären uppgav sju av åtta förare att de använde system A för att besluta ifall 
de skulle köra iväg eller inte, motsvarande för system B var sex av åtta förare. Förarna 
rapporterade att de tittar ut genom fönstren i samma omfattning, men att de använder 
speglarna något mer utan ett detektionssystem. Överlag uttryckte sig chaufförerna för-
delaktigt när de tillfrågades om användning, effektivitet och potentiella säkerhets-
effekter av båda systemen, dock något mer fördelaktigt om system A. 
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Aktivt varningssystem för skolskjutshållplatser kopplat till barnen 
Ett aktivt varningssystem utvärderades i en pilotstudie (Anund, Falkmer & Hellsten, 
2003). Systemet består av en varningsskylt för barn samt ett blinkande rinnande ljus 
som är kopplat till sändare som skolbarnen som använder skolskjutshållplatsen bär på 
jackan eller ryggsäcken. Det blinkande rinnande ljuset, som är uppsatt vid en mobil 
hållplats, startar när barnen är inom femtio meter från hållplatsen. Förutom att uppmärk-
samma medtrafikanter är systemet tänkt att vara ett stöd för skolskjutschauffören, för att 
undvika att barnen själva är den enda signalen till chauffören att stanna.  

Utvärderingen utav systemen bestod av tre delar:  

• Förbipasserande fordons hastighet 

• Förbipasserande fordons sidoposition 

• Intervjuer med förbipasserande fordonsförare. 

 

Medtrafikanters hastighet och sidoposition uppmättes under fyra veckor vid de tider 
som barnen använde hållplatsen, det vill säga tio minuter varje vardagsmorgon och 
vardagseftermiddag. Eftersom för få fordon passerade hållplatsen på eftermiddagarna 
utvärderades dock enbart hastighet och sidoposition för morgonmätningarna. Första 
veckan gjordes mätningarna innan systemet sattes upp, andra veckan med enbart 
varningsskylten, tredje veckan med skylt och blinkljus och fjärde veckan gjordes 
mätningarna igen med enbart varningsskylten. Hastighetsmätningarna gjordes med tre 
dubbla slangpar. Slangarna var utplacerade vid hållplatsen samt 250 meter från håll-
platsen, på båda sidor om den. Slangarna vid hållplatsen var av en typ som även 
möjliggör mätning av sidoläge i antal meter från asfaltens kant. Intervjuer med förare 
som passerade under mätvecka 3, när det blinkande ljuset var aktivt, genomfördes 
också. 

Sammanlagt passerade 210 fordon förbi hållplatsen under de fyra veckorna, varav 
160 fordon i körbanan närmast barnen och 50 fordon i motstående körbana. I körbanan 
närmast barnen uppmättes signifikanta hastighetssänkningar mellan första mätveckan 
och alla de övriga mätveckorna, se Tabell2. Den genomsnittliga hastighetssänkning när 
hela det aktiva varningssystemet användes var drygt 20 km/h jämfört med första mät-
veckan. Inga signifikanta hastighetsskillnader uppmättes för trafik i motstående kör-
bana. 

 
Tabell 2  Uppmätta medelhastigheter. 

 Mätvecka 1 Mätvecka 2 Mätvecka 3 Mätvecka 4 

Körbanan 
närmast barnen 

88,5 km/h 76,2 km/h 67,2 km/h 70,9 km/h 

Motstående 
körbana 

75,5 km/h 73,1 km/h 70,0 km/h 74,4 km/h 

 

Fordonens avstånd till hållplatsen, för fordon i körbanan närmast barnen, är signifikant 
längre för samtliga mätveckor jämfört med första mätveckan, med en tendens att av-
ståndet ökade som mest under mätvecka 3, se Tabell 3. För fordon i motstående körbana 
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är fordonens avstånd till hållplatsen också signifikant längre för samtliga mätveckor 
jämfört med första mätveckan. Eftersom sidoläge mättes i avstånd från asfaltens kant 
innebär en ökning i sidoläge för trafik i körbanan närmast hållplatsen ett ökat avstånd 
till hållplatsen, medan en minskning i sidoläge för trafik i motstående körbana innebär 
ett ökat avstånd till hållplatsen; se Tabell 3. 

 
Tabell 3  Uppmätta medelavstånd i sidled. 

 Mätvecka 1 Mätvecka 2 Mätvecka 3 Mätvecka 4 

Körbanan 
närmast barnen 

0,8 m 1,8 m 1,9 m 1,5 m 

Motstående 
körbana 

0,8 m 0,4 m 0,7 m 0,6 m 

 

Totalt intervjuades 49 av de förare som passerat hållplatsen, varav knappt 60 % passerar 
platsen dagligen. Ytterligare 20 % passerar platsen en till flera gånger i veckan. Förarna 
var i regel medvetna om vilken hastighetsbegränsning som gäller på sträckan. Drygt 
98 % svarade på en direkt fråga att de noterat den nya hållplatsen och de flesta hade 
gjort detta på grund av det blinkande rinnande ljuset. Det fanns en acceptans för 
varningssystemet bland de intervjuade. 

De som själva rapporterade att de sänkte sin hastighet gjorde det också enligt hastighets-
mätningarna, men även de som uppgav att de inte sänkt hastigheten förbi hållplatsen 
hade gjorde det enligt hastighetsmätningarna.  

 

Varningssystem vid skolors på- och avstigningszoner 
King (2000) beskriver en utvärdering av ett varningssystem med blinkande ljus för 
användning vid på- och avstigningszoner vid skolor för att öka efterlevnaden av en tids-
begränsad hastighetsbegränsning på 40 km/h morgon och eftermiddag. Vid övriga tider 
är hastighetsbegränsningen 60 km/h. Systemet utvärderas vid tre skolor. Vid två av 
skolorna tänds ljuset automatiskt under vissa tider och vid en skola tänds ljuset manuellt 
vid på- och avstigning.   

Hastighetsmätningar genomfördes med handhållen radar för fordon i båda riktningarna, 
men endast för ”fria” fordon3 och under goda väderleksförhållanden. Hastighet upp-
mättes på morgnar, eftermiddagar och mitt på dagen, före systemet sattes upp samt en 
vecka, en månad och ett halvår efter att systemet satts i bruk.  

Efter en vecka uppmättes en signifikant skillnad i medtrafikanternas hastighet vid alla 
tre skolor på morgnar och eftermiddagar, jämfört med före-mätningen. En månad senare 
bestod sänkningen även om den minskat något. Ett halvår senare bestod hastighetssänk-
ningen på både morgnar och eftermiddagar vid två av skolorna, men enbart på efter-
middagarna vid den tredje skolan. De genomsnittliga signifikanta hastighetsföränd-
ringarna ett halvår senare låg på mellan 1,9 till 6,2 km/h, med medelhastigheter på 
44,3–54,6 km/h. Det är dock oklart hur många fordon som analysen gäller samt under 
hur lång tid mätningarna gjorts per tillfälle.  

                                                 
3 Fordon där föraren fritt kan välja sin hastighet och inte är hindrad av framförvarande fordon. 
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Aktivt varningssystem för skolskjutshållplatser kopplat till skolbussen  
En del av Carson, Holick, Park, Wooldridge & Zimmers studie (2005) är en omfattande 
litteraturgenomgång av aktiva varningsanordningar i trafiken. Cirka 80 % av de studier 
med aktiva varningsanordningar som deras sökning påträffade, har visat på positiva 
resultat med användningen av aktiva varningsanordningar. Författarna fann dock inte 
några studier med aktiva varningssystem för skolskjutsverksamhet, utan enbart aktiva 
varningssystem för andra trafiksituationer. 

Utifrån detta har författarna utvecklat ett aktivt varningssystem för skolskjutsverk-
samhet. Systemet består av en amerikansk ”skolstoppsskylt” med ett blinkande rinnande 
ljus som aktiveras av att skolbussen är i närheten. Varningssystemet placerades under 
utvärderingen ut 500 meter före fyra hållplatser i Texas, samtliga med skymd sikt.  

Medtrafikanternas hastighet uppmättes vid själva varningssystemet samt 500 meter före. 
Hastighetsmätningar genomfördes både före och en månad efter att systemen installe-
rats, både vid hållplatserna samt vid två kontrollplatser utan varningssystem. Därutöver 
studerades på samma platser medtrafikanters användning av bromspedalen via video-
filmning av fordonens bromsljus. Alla mätningar genomfördes under dagtid. Totalt 
registrerades 2 963 fordon, varav 300 medan systemet var aktivt och 74 medan en 
skolbuss stod vid hållplatsen.  

Fler fordon med höga hastigheter noterades 500 meter före systemet och vid systemet 
när systemet var aktivt, jämfört med när systemet inte var aktivt. Medelhastigheten är 
dock signifikant lägre med 1,6 km/h 500 meter före systemet och 3,2 km/h vid systemet 
medan systemet är aktivt, jämfört med när det inte är aktivt. När skolbussen var vid 
hållplatsen fanns en signifikant hastighetssänkning på 13,9 km/h vid systemet när det 
var aktivt. Ingen signifikant skillnad i bromsanvändning hittades. 

 

Ett avancerat varningssystem på skolbussen 
Bruneau (1999) jämför användningen av ett avancerat varningssystem – ”the eight light 
system” – med vanliga varningsblinkers för att varna medtrafikanter vid skolbarns på- 
och avstigning av skolbussen. Båda sätten används redan idag i Kanada där fordons-
förare i båda riktningarna är förbjudna att passera en stillastående skolbuss. Det 
avancerade varningssystemet består av åtta blinkande gula ljuslyktor som är placerade 
högt upp, både fram- och baktill, på skolbussen; fyra röda och fyra gula. De gula 
lyktorna blinkar inför att bussen ska stanna och de röda blinkar under stoppet.  

Syftet med studien var att fastställa huruvida det är lämpigt att använda avancerade 
varningssystem på skolbussar, att mäta effektiviteten med varningssystemet jämfört 
med varningsblinkers samt att undersöka skolskjutschaufförernas upplevelse av 
systemens effektivitet. Med hjälp av diskreta kameror, placerade framtill och baktill på 
skolbussen, studerades för båda varningssätten antalet hastighetssänkningar och antalet 
brott mot stopplikten, i båda riktningarna. Totalt observerades 2 510 fordon. Skolskjuts-
chaufförernas upplevelse av systemen studerades via frågeformulär. 

Bruneau fastslår att användningen av avancerade varningssystem är nödvändigt för att 
öka säkerheten för skolbarnen vid på- och avstigning. Oberoende av riktning saktade 
fler fordonsförare in med det avancerade varningssystemet än med varningsblinkers, 
färre bröt också mot stopplikten. För mötande trafik var det avancerade varnings-
systemet 54 % effektivare i att få medtrafikanter att sakta ner och 49 % effektivare i att 
förhindra brott mot stopplikten, jämfört med varningsblinkers. För medtrafikanter i 
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samma riktning som bussen var skillnaderna mindre. Chaufförerna upplevde också det 
avancerade varningssystemet som effektivare och säkrare för skolbarnen. Författarna 
noterar också att majoriteten av skolskjutschaufförerna tror att över hälften av brotten 
mot stopplikten är oavsiktliga, vilket kan förklara varför det avancerade varningssyste-
met fungerar bättre eftersom det är placerat högre upp och därför syns bättre. 

 
4.3 Reflektioner 
Litteratursökningen visar att det finns få genomförda studier som utvärderar förarstöd 
för skolskjutsverksamhet. Detta indikerar att förarstöd för skolskjutsverksamhet är ett 
område där det finns mycket kvar att göra. Endast fem artiklar som beskriver utvärde-
ringar av förarstöd för på- och avstigning påträffades i litteratursökningen. Deras bevis-
värden kan beskrivas som måttliga (SBU, 2007). 

Förarstöd kan delas upp i direkta och indirekta förarstöd. Ett direkt förarstöd stödjer 
föraren, medan ett indirekt förarstöd skulle kunna stödja skolbarnen eller övriga 
trafikanter och på så sätt underlätta förarens arbete med att säkerställa säkerheten för 
skolbarnen. Litteraturgenomgången visade endast en artikel som utvärderar direkta 
förarstöd för skolskjutsverksamhet (Johnston et al., 1996). Detta system handlar om 
fotgängardetektion. Ytterligare fyra artiklar beskriver studier med indirekta förarstöd i 
skolskjutsverksamhet som stödjer föraren genom att varna andra trafikanter (Anund, 
Falkmer & Hellsten, 2003; Bruneau, 1999; Johnston et al., 1996; King, 2000). Inga 
artiklar hittades som berör system som indirekt stödjer föraren genom att stödja barnens 
beteende.  

Exempel på system som, om det varit utvärderat för användning i skolskjutsverksamhet, 
kunnat finnas bland direkta förarstöd är navigationssystem med exakta positioner för 
skolskjutshållplatser, system som ger information om vilket barn som förväntas kliva 
ombord och på vilken hållplats, högtalarsystem för extern användning och kameror för 
ökad uppsikt runt bussen. Exempel på indirekta förarstöd är textmeddelanden till barnen 
via passagerarskärmar eller via förinspelade medelanden med information om nästa 
hållplats och vem som ska kliva av där. Fler exempel är att via samma medier vid av-
stigning ge instruktioner till barnen om vad de bör tänka på efter att de klivit av bussen 
och ska gå hem. Ytterligare ett exempel indirekta förarstöd är en aktiv hastighetsskylt 
på skolbussen som informerar medtrafikanterna om vilken hastighet de håller när de 
passerar skolbussen.  

Det vore önskvärt med fler förarstöd för skolskjutsverksamhet Det är också önskvärt 
med mer omfattande studier som utvärderar förarstöd för skolskjutsverksamhet. Samt-
liga förarstöd i artiklarna har utvärderats i ordinarie skolskjutsverksamhet vilket är bra. 
Dock är tre av de fem förarstöden endast utvärderade i begränsad omfattning och 
studierna bör därför betraktas som pilotstudier.  

 

Direkta förarstöd 
Fotgängardetektionssystemen som Johnston et al. (1996) utvärderar upplevs positivt av 
skolskjutschaufförerna, vilka ser systemen som ett bra komplement till vanliga speglar. 
Dock behöver gränssnittsdesignen, graden av tvång i systemet samt systemens avkän-
ningsområden ses över. Det är anmärkningsvärt att gränssnitten från början inte desig-
nats utifrån klassiska riktlinjer för gränssnittsdesign. Studien visar nyttan med att 
komplettera en studie med den typen av utvärdering. Anledningen till de falsklarm som 
var frekventa i användarutvärderingen för system B är något som lätt kunnat förbigås 
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utan den tekniska utvärderingen där systemens exakta avkänningsområden uppmättes. 
Avkänningsområdet definierades som att om krockdockans rörelse detekterades på ett 
visst avstånd från sensorn två av tre gånger så inkluderades det avståndet i avkännings-
området. Eftersom att det med den här typen av system finns en risk att chauffören till 
stor del förlitar sig på systemet efter en tids användning hade det varit intressant om den 
tekniska utvärderingen hade studerat frekvensen av korrekta identifieringar, som bör 
vara helt avgörande för huruvida systemet kan rekommenderas i ordinarie skolskjuts-
verksamhet. Vidare bör det noteras att endast åtta förare testat varje system vid en 
morgon- och en eftermiddagstur. Studien bör ses som en pilotstudie eftersom den enbart 
tar hänsyn till chaufförernas initiala upplevelse av systemet och inte alls studerar lång-
tidseffekter. 

 

Indirekta förarstöd – andra trafikanter 
I de fyra artiklar som utvärderar indirekta förarstöd är alla förarstöd varningsanord-
ningar med blinkande/rinnande ljus som används för att uppmana medtrafikanter att 
iaktta försiktighet och köra långsammare. Flertalet artiklar har tidigare fastslagit att 
blinkande rinnande ljus är att föredra i sammanhanget, vilket har sammanfattats av 
Anund, Falkmer och Hellsten (2003). De fyra förarstöden visar alla positiva resultat. 
Det som skiljer de fyra förarstöden åt är snarare hur de aktiveras och var de är 
placerade.  

Det avancerade varningssystemet som Bruneau (1999) utvärderar är liksom varnings-
blinkers fastsatt på skolbussen. Medtrafikanterna varnas endast när systemet är aktivt, 
vilket är när bussen står still vid på- eller avstigningsplatsen. Således leder systemen 
inte till en ökad säkerhet när barnen går till/från eller väntar vid hållplatsen. Det aktiva 
varningssystem som utvärderats av Carson et al. (2005) aktiveras när bussen närmar sig 
hållplatsen vilket, jämfört med varningsanordningar fastsatta på bussen, leder till att 
medtrafikanterna varnas även strax innan påstigning och strax efter avstigning. Dock är 
det rimligt att anta att detta inte är tillräckligt för att öka säkerheten för barnen när de är 
på väg till/från eller väntar vid hållplatsen. Det är ju inte för bussens skull som med-
trafikanterna uppmanas att iaktta försiktighet, utan för barnens. Det av King (2000) 
utvärderade varningssystemen vid på- och avstigningszoner vid skolor tänds vid de tider 
barnen förväntas befinna sig där, alternativt tänds manuellt när barnen är i zonerna och 
varnar därför medtrafikanter även före och efter att bussen stannat där. Om varnings-
system ska aktiveras automatiskt vid vissa tider är det, för att upprätthålla en god 
acceptans och fortlöpande hastighetsanpassning hos medtrafikanterna, viktigt att säker-
ställa att skolbarnen finns vid platsen under dessa tider. När varningssystemen aktiveras 
manuellt är detta lättare att säkerställa, men för att det ska vara kostnadsrealistiskt be-
gränsas användningen av ett manuellt system till platser där det redan idag finns 
personal.  

Det aktiva varningssystem som Anund, Falkmer och Hellsten (2003) utvärderar har bra 
förutsättningar att öka säkerheten för barnen när de väntar vid hållplatsen och även i 
viss mån på deras väg till och från hållplatsen, eftersom det är kopplat till barnens när-
varo. Acceptansen hos de intervjuade medtrafikanterna tyder på att acceptansen är god. 
Jämfört med en statisk varningsskylt så är det troligare att ett dynamiskt system har en 
god acceptans och kan ge hastighetsanpassningar även på lång sikt. Ett varningssystem 
som är kopplat till barnens faktiska närvaro minskar sannolikt risken för en reducerad 
acceptans på sikt.   
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På platser där det finns personal tillgänglig är det manuella varningssystemet, av de fyra 
systemen, att föredra. Fast vid sådana platser bör man kanske fråga sig om det på sikt är 
mer ekonomiskt att bygga om trafikmiljön och separera barnen helt från fordonen. På 
övriga platser är ett system som är kopplat till barnens närvaro att föredra, dock är det 
viktigt att utreda hur frekvent förekommande det är att barnen glömmer sin sändare 
hemma – eftersom det innebär att säkerhetseffekten uteblir. Det är oroande att Anund, 
Falkmer och Hellsten (2003) inte finner några signifikanta skillnader i hastighet för 
mötande trafik. Detta tyder på att en viss utveckling av systemet kan vara nödvändig för 
att även nå dessa fordonsförare. Vidare är en medelhastighet på 67,2 km/h fortfarande 
en hög hastighet där barn väntar vid vägen och eventuellt behöver korsa eller gå längs 
vägen, även om en hastighetssänkningen på drygt 20 km/h i denna kontext får anses 
vara extraordinärt stor. Kanske kan hastigheterna sänkas ytterligare med en rekommen-
derad hastighet eller hastighetsbegränsning förbi hållplatsen då varningssystemet är 
aktivt. Det aktiva varningssystemet är enligt författarna även tänkt som ett direkt förar-
stöd, som en signal till skolskjutschauffören att stanna vid hållplatsen. Utvärderingen är 
dock inte gjord utifrån det perspektivet. 

 

Metodupplägg för utvärdering av förarstöd 
Den enda studie som av de fem som kan uttala sig om långtidseffekter är Kings studie, 
(2000) om varningssystem vid skolors på- och avstigningszoner, där mätningar gjorts 
både före, vid en veckas användning, vid en månad och ett halvårs användning. Studien 
visar positiva resultat, dock är den uppmätta medelhastigheten högre än hastighetsbe-
gränsningen. Det är oklart över vilken tid Bruneaus studie (1999) sträcker sig, även om 
2 510 fordon inte kan räknas som en liten studie. Övriga tre studier är att betrakta som 
pilotstudier. Viktigt att ta med sig inför framtida utvärderingsstudier av förarstöd är att 
även fokusera långtidseffekter.  

När man till exempel utvärderar hastighetsanpassningar över lång tid bör man eventuellt 
använda sig av kontrollplatser, liksom Carson et al. (2005) gör, för att säkerställa att 
eventuella hastighetsförändringar inte beror utav andra faktorer än systemet. Vidare är 
självklart flera olika mätplatser att föredra, vid flertalet olika mättidpunkter. I situationer 
där hastighetsmätningar inte är möjliga att genomföra kan videofilmsanalyser, så som 
de Bruneau använder, även ge en god bild av eventuell hastighetsanpassning. Kvalita-
tiva studier kan ge en ökad förståelse för acceptansen för ett system som är till för att 
uppmana medtrafikanter att iaktta försiktighet samt kan ge ökad förståelse för hur 
systemet eventuellt kan förbättras för att ge en ökad efterlevnad. 

I möjligaste mån bör man sträva efter att studera trafikantbeteende direkt. För system 
som direkt stödjer föraren kan det vara svårare, bland annat av tids- och kostnadsskäl, 
att direkt studera och bedöma eventuella beteendeförändringar och det kan därför bli 
nödvändigt att till en större del förlita sig på till exempel intervjuer. Eftersom en skol-
skjutschaufför kan anses vara expert på skolskjutsresan och trafikmiljön där de är 
verksamma som yrkesförare utgör detta ett mindre bekymmer än när till exempel med-
trafikanter tillfrågas huruvida de sänkt sin hastighet. Därutöver kan utvärderingar utifrån 
riktlinjer för gränssnittsdesign ge kompletterande information, liksom mer tekniskt 
orienterade funktionstest.  
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4.4 Slutsatser från kunskapsgenomgången 
Utvärderade system som direkt stödjer föraren finns i ytterst begränsad utsträckning, 
medan de som skulle kunna stödja barnen helt saknas. Det finns utifrån litteraturgenom-
gången inga evidensbaserade studier för system som stödjer föraren så att han/hon får 
tillgång till rätt information vid rätt tillfälle. Fotgängardetektionssystemet kan hjälpa 
föraren att ha uppsikt över barnen utanför bussen, men eftersom den stora olycksrisken 
för barnen inte är att de blir påkörda av skolbussen när den ska köra iväg från håll-
platsen bedöms systemet inte som högprioriterat i projektet. 

Utvärderade system som varnar andra trafikanter fokuserar enbart på blinkande/rinnan-
de ljus och finns i några olika utföranden. Litteraturstudien visar att det i projektet är 
lämpligt att fokusera på blinkande rinnande ljus för de system som är till för att varna 
andra trafikanter. För denna typ av system är en varningsskylt som aktiveras av barnens 
närvaro via en sändare på barnen, än så länge den bästa lösningen eftersom systemet 
ökar säkerheten för barnen även när de väntar vid hållplatsen och i viss mån när de är på 
väg till och från hållplatsen. Eftersom det är kostsamt att utrusta alla skolskjutshåll-
platser med denna typ av lösning vore det önskvärt att komplettera lösningen med ett 
varningssystem på bussen. Utmärkningen av bussen hanteras inom ramen för 30-för-
söket i stort, varför det inte kommer att ingå som en del av förarstödsystemet i projektet. 

I övrigt visar träffarna, eller avsaknaden av träffar, i litteratursökningen att de system 
som ska implementeras i försöksbussarna måste väljas utifrån andra grunder än evidens-
baserade studier. 
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5 Förarstödsystemet 
För att välja ut delarna till det förarstödsystem som testats i Kristianstad bjöds företag i 
branschen in till en workshop i augusti 2007. Syftet var att hitta fram till ett, inom 
studiens budget, bästa tänkbara förarstödsystem som ökar barns säkerhet och trygghet i 
samband med skolskjutsresor. Arbetet utgår från ett hela-resan-perspektiv (Carlsson, 
2004) med ett särskilt fokus på situationer där barnen är oskyddade trafikanter. Se 
förslaget till stödsystem i Figur 1.  
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Figur 1  Förarstödsystemet (de implementerade delarna i svart och de önskvärda, men 
ej i projektet implementerade delarna i grått) 
 

De direkta stödfunktionerna i systemet syftar till att ge skolskjutschauffören ökade 
möjligheter att upptäcka och/eller ingripa vid fara samt att ge stöd för att upprätthålla 
bra rutiner. Med rutin menas att barnen ska kunna genomföra sin skolskjutsresa, från 
dörr till dörr, på samma sätt varje dag, oavsett vem som kör bussen, till exempel bli 
avsläppta vid samma plats och att alla chaufförer följer de barn som idag ibland följs 
över vägen. Det indirekta stödet syftar till att signalera till förbipasserande bilister att 
det finns barn på väg till/vid/från hållplatsen samt öka tryggheten och minska stressen 
hos barnen. 

Chauffören får med det valda systemet tillgång till rätt information om färdväg och de 
icke utmärkta hållplatser som är mer regel än undantag i skolskjutssammanhang. Detta 
är viktig information då det i upphandlad skolskjutstrafik ofta är flera chaufförer som 
ansvarar för körningarna. Chauffören får också information om vilka barn som ska kliva 
på vid de olika hållplatserna – en information som chaufförerna endast ”har i huvudet”. 
När de ordinarie chaufförerna inte kör, utan en vikarie, kan detta bli ett problem. De får 
också möjlighet att kommunicera med och ha uppsikt över barnen både i och utanför 
bussen via kameror och högtalare. Med hjälp av nyutvecklade varningssystem på håll-
platserna så varnas också andra trafikanter om att det finns barn på vägen.  
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Bussarna är utrustade med ett informationssystem som innehåller: (rätt information 
visas vid rätt tidpunkt för chauffören): 

• information om varje barn som ska åka med turen och barnets rutin vid 
avstigning 

• förinspelat meddelande till passagerare (barnen) vid avstigning 

• Information om färdväg och navigering 

• hållplatsinformation 

• ISA (Intelligent Speed Adaptation). 

Systemet bygger i grunden på en fordonsdator med ett fordonsburet navigationssystem 
samt ett kommunikationsnätverk mellan barn, buss och hållplats. Kommunikationsnät-
verket består av tre delar; en ”elektronisk reflex” som barnen bär, en kommunikations-
sensor i bussarna samt ett nyutvecklat varningssystem på busshållplatserna. 

Den elektroniska reflexen som barnen bär kommunicerar dels med busshållplatsens 
varningssystem, dels med bussarnas informationssystem. Reflexen har en inbyggd 
rörelsesensor vilket gör att den endast är aktiv när den bärs av ett barn. Känsligheten i 
sensorn har anpassats till ett barns rörelse. Det bakomliggande argumentet till denna 
lösning är en önskan att spara energi i sändarens batterier. Varje reflex har ett unikt ID 
vilket gör att bussens fordonsdator kan skilja de olika barnen åt. Kommunikations-
sensorn i bussarna känner av vilka elektroniska reflexer som finns i området kring 
bussen. Detta möjliggör att fordonsdatorn kan registrera vilka barn som finns ombord på 
bussarna samt vilka barn som finns inom en omkrets av cirka 100 meter från bussen. På 
så sätt kan chauffören se om ett barn är i närheten av hållplatsen. 

Vid två hållplatser har varningssystemet SeeMe installerats i syfte att öka trafiksäker-
heten för barnen under den tid de rör sig i hållplatsernas omedelbara närhet samt då de 
står och väntar på att bussen skall komma. SeeMe varnar genom ett blinkande gult ljus 
bilister om att det finns barn på hållplatsen.  

För att chauffören ska kunna upptäcka och/eller ingripa vid fara har bussarna också 
utrustats med följande utrustning: 

• kameror (inne/ute) 

• extra speglar (inne/ute) 

• extern belysning vid mittdörr 

• extern högtalare 

• bälteskuddar 

• bältespåminnare och dekaler 

• säkerhetskort – för bältesanvändning, utrymning etc. 
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Figur 2  Exempel på vyer ur informationssystemet. 
 

En förutsättning för att systemet ska fungera är att de spår, turer och hållplatser som 
används finns inlästa. Vidare behövs kunskap om vilka barn som åker vilka turer samt 
om det föreligger särskilda uppgifter som föraren ska känna till. För att kunna åskåd-
liggöra hur hållplatserna ser ut och hur barnen ser ut krävs bilder på dessa. 

Teknisk beskrivning av systemet och bilder från försöket finns att se i Bilaga 2. 
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6 Metod 
Det valda förarstödsystemet har utvärderats genom användning i verklig skolskjutstrafik 
under vår- och höstterminen 2008. Aktörer i fokus i samband med utvärderingen har 
varit: 

Chaufförer 

I genomförandet har två bussar nyttjats; en Volvo och en Setra. Två förare kör dessa 
båda bussar normalt. Ytterligare fem förare har enligt schema fungerat som vikarier. 
Utvärderingen omfattar samtliga sju förares upplevelser och erfarenhet. 

Barn 

I bussarna har 130 barn deltagit i försöket, samtliga har utrustats med sändare att bära i 
väskan eller i fickan. Vid två hållplatser har en särskild hållplats med blinkljus monte-
rats. Från dessa reser sammanlagt cirka 10 barn. Ett urval av de 130 barnen har deltagit i 
fokusgrupper och gruppintervjuer. 

Medtrafikanter 

Avsikten med hållplatserna är att uppmärksamma förbipasserande på risken för att det 
finns barn i området kring hållplatsen och därmed få dem att sänka sin hastighet och öka 
sin stopp-beredskap. Samtliga fordonspassager under tre dagar vid dessa två hållplatser 
har registrerats. 

De två bussar som ingår i försöket trafikerar olika spår på vilka en mängd olika turer 
går. Vid varje tur finns en mängd platser för på- och avstigning och vid dessa kliver 
bland annat de 130 barnen på och av. Majoriteten av på- och avstigningsplatserna är på 
landsbygden i anslutning till barnens boende. Det finns platser på vägar med hastighets-
begränsning 50 km/h till 90 km/h. Det senare hör dock till undantagen. Barnens 
reslängd varierar stort och är beroende av var barnen bor och var skolan ligger. De barn 
som reser längst har en knapp timme i bussen i vardera riktning.  

För att belysa de frågeställningar som definierats som viktiga att utvärdera nyttjas en 
kombination av metoder: 

 

Valda metoder 

• hastighetsmätningar förbi skolskjutshållplatser  

• dagboksstudier med skolskjutschaufförer som använder systemen  

• fokusgrupper med skolskjutschaufförer som använder systemen  

• fokusgrupper med berörda barn  

• kostnad/nytta analys. 

 
6.1 Hastighetsmätningar 
Före uppsättningen av den blinkande hållplatsutrustningen gjordes en första hastig-
hetsmätning, den så kallade före-mätningen. Efter-mätningen gjordes när den blinkande 
hållplatsutrustningen varit uppsatt i ungefär nio månader. Före-mätningen gjordes 
3–6 december 2007 (mån–tors) och efter-mätningen pågick den 9–11 december 2008 
(tis–tors), vid båda tillfällena genomfördes mätningarna från cirka klockan 9–11 samt 
15.30–17.30. 
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Mätningar av hastighet gjordes med slanggivare kopplade till trafikanalysator (Metor). 
Mätningen innebar att man med hjälp av slangar, som placerades över vägen registre-
rade data som möjliggjorde en beräkning av förbipasserande fordons hastigheter samt 
fordonstyp. 

Mätningarna genomfördes vid de två hållplatser där de blinkande hållplatserna montera-
des. Vid dessa hållplatser lät man sedan en buss vara placerad under 10 minuter enligt 
ett förutbestämt schema. Bussen stod vid hållplatsen under ett flertal 10-minuters 
perioder varje mätdag. Under denna tid mättes hastigheten hos samtliga passerande 
fordon.  

 
Figur3  Hållplatserna i Nymö (vänster) och Ripa (höger) som utrustats med blinkande 
ljus från Amparo Solutions. 

 

Chaufförerna som körde bussarna vid mätningarna förde protokoll under varje mätpass 
med starttid och sluttid, samt tid för eventuella speciella händelser, såsom möte på 
slangarna, långsamgående fordon eller fordon med mycket hög hastighet. Under efter-
mätningen medförde chauffören en sändare som aktiverade blinkljusen på hållplats-
utrustningen. Utifrån insamlade data och chaufförernas protokoll valdes data ut för 
tidpunkter då bussen varit närvarande.  

Genomsnittlig hastighet har beräknats och resultaten från hastighetsmätningarna redo-
visas per hållplats. De signifikanstester som har genomförts har utgått från medel-
hastigheten, t-test har använts. Analyserna är gjorda i SPSS (ver. 14.0). All data från 
Metor har varit angivna som heltal. 

 
6.2 Dagboksstudie med chaufförer  
Chaufförerna har enligt en mall fört noteringar över det dagliga arbetet. Fokus ligger på 
att förstå hur ofta de olika delarna i systemet/utrustningen används och om föraren upp-
lever att han och/eller barnen har nytta av systemet/utrustningen och i så fall hur. Ut-
rymme för egna reflektioner och rapporterig av eventuella problem och incidenter har 
också ingått. Dagböckerna har fyllts i dels av ordinarie förare, dels av schemalagda 
vikarier, i syfte att fånga erfarenheterna från systemet även bland dem som inte känner 
vägen, hållplatserna och barnen. Chaufförerna har vid ett urval av arbetsdagar, under 
fyra veckor i maj och fyra veckor i oktober, efter sin sista runda den dagen, besvarat 
frågor kring bussens stödsystem. De har sammanslaget besvarat enkäten under 46 ar-
betsdagar.  
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6.3 Fokusgrupp med chaufförer 
I syfte att få en bred och rik förståelse över förarnas upplevelser nyttjas en kvalitativ 
metod. I fokusgrupp I var syftet att undersöka hur förarna upplevde att skolskjuts-
situationen fungerar idag gällande säkerhet. Mer specifikt undersöktes rutiner mellan 
förare och barn samt förarnas möjlighet att upptäcka och ingripa vid eventuell fara.  

I fokusgrupp II var syftet att undersöka hur förarna upplevde att skolskjutssituationen 
fungerar med det implementerade systemet och utrustningen, gällande säkerhet. Mer 
specifikt undersöktes rutiner mellan förare och barn samt förarnas möjlighet att upp-
täcka och ingripa vid fara. Syftet var också att belysa hur systemet och utrustningen har 
använts, hur det fungerade och fokusera på möjliga förbättringar och åtgärder av 
eventuella brister. En intervjuguide har använts, se Bilaga 4. Analysen har varit band-
baserad och till viss del har materialet transkriberats.  

 
6.4 Barn 
Ett grundläggande antagande var att den ökade rutin som förarstödsystemet antogs leda 
till ökade tryggheten hos barnen i skolskjutssituationen. I syfte att fånga barnens upp-
levelse av trygghet i samband med skolskjutsen genomfördes diskussioner i fokusgrupp 
med barn som utrustats med sändare. I vissa av de grupper som genomfördes var det 
dock så få barn med att diskussionen blev snarare en intervju. 

Fokusgruppsintervjuer är lämpliga då man söker bred förståelse och insikt i någon 
företeelse utan krav på att kunna generalisera resultaten. I fokusgruppsintervjuer 
diskuterar och samtalar ett mindre antal deltagare kring ett givet ämne under mer eller 
mindre strukturerade former. Avsikten med fokusgruppsintervjun är att skapa förståelse 
kring hur deltagarna upplever eller resonerar kring ett ämne, det vill säga att en specifik 
frågeställning ställs i fokus för diskussionen i gruppen. En moderator leder fokus-
gruppsintervjun (Wibeck, 2000). 

För att undersöka om barnens upplevelse av trygghet och säkerhet förändrades under 
den tid som försöket pågick intervjuades samma barn i samma grupper tre gånger: 

− en gång i anslutning till att förarstödsystemet tas i bruk (februari) 

− en gång under senvåren (maj) 

− en gång under hösten (november). 

Innan fokusgruppernas genomförande fick föräldrar till barn som fått sändare ett in-
formationsbrev och en svarstalong på vilken de kunde ge sitt samtycke till att barnet 
deltog i fokusgruppsintervjuerna. Föräldrar till 55 barn av 130 gav sitt samtycke till 
barnens deltagande i fokusgruppsintervjuerna. Av de som inte gav sitt samtycke var 
majoriteten sådana som inte besvarade frågan överhuvudtaget. 

Av dessa valdes 38 barn ut till intervjuerna, 20 flickor och 18 pojkar. Urvalskriterierna 
var förutom samtycke från föräldrarna, att de skulle åka skolskjuts med en av de två 
aktuella skolbussarna och att möjligheten fanns att skapa grupper av barn på samma 
skola. Avsikten var att dels underlätta för barnen, dels att genomföra intervjuerna i 
barnens invanda miljö. I grupperna eftersträvades en jämn åldersfördelning och köns-
fördelning mellan de deltagande eleverna. Likaså eftersträvades en fördelning mellan 
barn som åkte till/från en hållplats som utrustats med sändare eller sådan som inte åkte 
till hållplatserna där den aktiverade hållplatsen fanns. De fyra skolor som besöktes var 
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Fjälkinge skola och Trolle Ljungby skola i Fjälkinge samt Rönnowskolan och 
Sånnaskolan i Åhus. 

Sammanlagt skapades sex grupper för diskussion. Utöver detta intervjuades två barn i 
mellanstadiet och ett barn i lågstadiet, då det inte gick att bilda en grupp av barn i 
samma ålder beroende på att det var sammantaget för få barn som åkte till/från en 
hållplats som utrustats med sändare (av dem vars föräldrar gett sitt samtycke). 

Intervjuguiden hade ett ”hela-resan-perspektiv” och utvecklades med stöd av infor-
mation och kunskap från tidigare studier med barn. Intervjuguiden utvecklades i viss 
mån mellan intervjutillfällena men behöll samma struktur genom hela studien, se 
Bilaga 1. 

Diskussionerna i fokusgrupp genomfördes i skolans lokaler under skoltid. Inför varje 
tillfälle fick barnen ett brev som förklarade syftet med intervjuerna, när och var de 
skulle genomföras och att det var frivilligt att delta. Diskussionerna spelades in på band 
med undantag av de första intervjuerna då moderatorn hastigt fick bytas ut på grund av 
sjukdom och utrustningen inte var på plats.  

Diskussionerna med barnen fokuserades kring upplevelser av trygghet och säkerhet i 
skolskjutsen men alla de genomförda diskussionerna kan inte kallas fokusgrupps-
intervjuer. I flera fall var det svårt att få igång en diskussion kring ämnet och intervjun 
genomfördes istället som en systematiserad gruppintervju.  

I Tabell 4 visas en klassificering av de olika intervjutillfällena i fokusgruppsintervjuer 
och gruppintervjuer. Första bokstaven står för typ av intervju (F=fokusgrupp, G=grupp-
intervju), sista bokstaven står för stadium (L=lågstadium, M=mellanstadium, H=hög-
stadium) och bokstäverna däremellan betecknar skolan. Siffran anger vilken 
intervjuomgång det handlar om. 

 
Tabell 4  Klassificering av genomförda diskussioner / intervjuer på barnens ålder. 

 Intervjutillfälle 1 
Februari 2008 

Intervjutillfälle 2 
Maj 2008 

Intervjutillfälle 3 
November 2008 

Fjälkinge skola 
Högstadium  

Fokusgruppsintervju 
(FFH1) 

Gruppintervju 
(GFH2) 

Gruppintervju 
(GFH3) 

Trolle Ljungby skola 
Lågstadium 

Gruppintervju 
(GTLL1) 

Fokusgruppsintervju 
(FTLL2) 

Gruppintervju 
(GTLL3) 

Trolle Ljungby skola 
Mellanstadium 

Fokusgruppsintervju 
(FTLM1) 

Gruppintervju 
(GTLM2) 

Fokusgruppsintervju 
(FTLM3) 

Sånnaskolan 
Lågstadium 

Individuell intervju 
(IU1) 

Individuell intervju 
(IU2) 

Individuell intervju 
(IU3) 

Sånnaskolan 
Mellanstadium 

Individuell intervju 
(IU1) 

Individuell intervju 
(IU2) 

Individuell intervju 
(IU3) 

Sånnaskolan 
Högstadium 

Fokusgruppsintervju 
(FSH1) 

Gruppintervju 
(GSH2) 

Gruppintervju 
(GSH3) 

Rönnowskolan 
lågstadium 

Fokusgruppsintervju 
(FRL1) 

Fokusgruppsintervju 
(FRL2) 

Gruppintervju 
(GRL3) 

Rönnowskolan 
Mellanstadium 

Fokusgruppsintervju 
(FRM1) 

Gruppintervju 
(GRM2) 

Gruppintervju 
(GRM3) 
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Analysen av intervjuerna genomfördes genom att materialet lyssnades igenom och att 
huvuddelen av informationen indelades utifrån intervjuguidens frågeställningar. Detta 
motsvarar vad Wibeck (2000) kallar en bandbaserad bearbetning, det vill säga att man 
lyssnar igenom banden och gör en förkortad transkription vilket passar bra vid struk-
turerade fokusgruppsintervjuer. Analysen av intervjuerna gjordes av två personer och 
resultaten diskuterades fortlöpande i gruppen som arbetade med fokusgruppsintervju-
erna. Därefter sammanfattades informationen och citat valdes ut för att belysa och 
levandegöra olika områden. Detta upprepades för de tre olika intervjutillfällena.  

Den jämförande analysen mellan de tre intervjutillfällena gjordes genom jämförelser 
mellan resultaten för de tre intervjutillfällena och genom diskussioner i gruppen som 
arbetade med fokusgruppsintervjuerna.  

 
6.5 Kostnad/nytta 
Beräkning av relationen mellan kostnad och nytta av det införda systemet bygger på 
beprövad metodik (Bylund, Wretstrand, Falkmer, Petzäll & Lövgren, 2007) där rela-
tionen mellan kostnaderna för ett liv, svår skada samt lätt skada (Persson, Norinder, 
Hjalte & Gralén, 2001) i enlighet med Vägverkets värdering 2004 om 16,3 miljoner 
kronor som riktvärde för ett statistiskt liv (Value of a statistical life, förkortat VOSL) 
som utgångspunkt (Persson, 2004). Som framgår av tabell 5 så utgör de materiella 
kostnaderna nettoproduktionsförlust och administration mindre än 0,5 % av det totala 
värdet för dödsfall och skador (SIKA, 2002). Det innebär att trots att målgruppen för 
denna rapport, barn 6–16 år, inte förväntas producera något som bidrar till landets BNP 
och därmed förväntas ha värdet 0 vad gäller nettoproduktionsförlust i beräkningen så är 
modellen i högsta grad användbar även för denna grupp, då denna post utgör en 
försumbar del av modellen. 

 
Tabell 5  Vägverkets värdering av dödsfall, skador och materiella skador i samband 
med trafik. 

 % förhållande till VOSL Total kostnad i SEK 

Dödsfall  

Svår skada 

Lätt skada 

Materiella skador 

 

16% 

1% 

<0,5%=0% 

16 300 000  

2 600 000  

163 000  

7 700  

 

Svår skada är som framgår beräknat enligt principen om att den representerar 16 % av 
värdet av ett statistiskt liv (VOSL), medan motsvarande siffra för lätt skada motsvarar 
1 % av VOSL. The Abbreviated Injury Scale (AIS) är en skala som klassificerar skador 
utifrån svårighetsgrad (AAAM, 1990). Då en person ofta har fler än en skada i händelse 
av t.ex. ett trafikrelaterat trauma brukar man rangordna skadorna utifrån den högsta 
svårighetsgraden, dvs. den maximala skadan (Maximum AIS eller MAIS). Sett i 
AIS/MAIS termer kan man resonera utifrån att en lätt skada utgör MAIS 1 medan en 
måttlig skada utgör MAIS 2 och en svår skada MAIS 3. Maximal skada är MAIS 6, 
vilket alltid är en dödlig skada (AAAM, 1990). Inom AIS systemet använder man en 
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klassifikation där svår skada, dvs. MAIS 3+ motsvarar 64 % av VOSL=10 400 000 SEK 
medan en måttlig skada motsvarar 9 % av VOSL, dvs. 1 500 000 SEK. Förekomsten av 
MAIS 3+ skador är dock synnerligen begränsad i bussammanhang (Albertsson, 
Björnstig, Bylund, Björnstig & Falkmer, 2005; Albertsson & Falkmer, 2005). Begreppet 
svår skada, vilket används av Vägverket och kommer att användas i beräkningarna i 
denna rapport, kan därför sägas utgöra en rimlig avvägning mellan de två AIS relaterade 
begreppen måttlig och svår skada (ECBOS, 2001) i bussammanhang.  

Värdena för dödsfall, skador och materiella skador i samband med trafik måste dock 
ställas i relation till något. I denna rapport relateras de dels till en tänkt olycksminsk-
ning, dels till antalet skolskjutsresenärer och skoldagar. Eftersom denna studie inte är 
omfattande nog för att kunna beräkna eventuella förändringar i trafikrelaterade skador 
och dödsfall hos de inblandade barnen så utgår beräkningsmodellen från en översyn av 
skolskjutsrelaterade olyckor under åren 2003–2008 (Larsson, 2008). Antalet skolskjuts-
resor utgår från antalet resande i åldern 6–16 år under skoltid, dvs. 06.00–16.59 var-
dagar under skolterminstid under 40 veckor per kalenderår vilket motsvarar 201 dagar 
per år. Antalet resande barn i skolskjuts beräknas vara ungefär 250 000 (Anund, Larsson 
et al., 2003). Av dem så beräknas ungefär 10 % ha någon typ av funktionsnedsättning 
vilket gör att de företrädesvis genomför sina skolskjutsresor i taxi eller specialfordon 
(Anund, Falkmer, Forsman et al., 2003; Anund, Larsson et al., 2003; Falkmer, Fulland 
& Gregersen, 2001). Det innebär att cirka 225 000 barn dagligen reser i den typ av skol-
skjuts som detta pilotprojekt omfattar.  
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7 Resultat 
7.1 Hastighetsmätningar 
Resultaten visar att medelhastigheten vid hållplatserna i Ripa har sänkts med 4 km/h 
efter uppsättningen av hållplatsutrustningen, från 45 km/h till 41 km/h (t=5.65; df=716; 
p<0.001). Däremot finns inga skillnader vid hållplatsen i Nymö (t=-1.00; df=258; 
p=0.32), där medelhastigheten redan i före-mätningen var låg (37 km/h). 

I Figur 4 visas en jämförelse mellan hållplatserna och mellan före- och eftermätningen 
uppdelat på mötande och upphinnande trafik. I Tabell 6 och Tabell 7 visas även upp-
delningen förmiddag/eftermiddag och personbil/lastbil vid de två hållplatserna. 
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Figur 4  Medelhastigheten vid före- och efter-mätningen (förem. respektive efterm.) 
uppdelat på mötande och upphinnande trafik, vid de båda hållplatserna. Staplarna i 
figuren representerar standardavvikelsen (sd). Mätningarna har skett i början av 
december 2007 och 2008. 
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Tabell 6  Resultat från hastighetsmätningarna (km/h) vid hållplats Ripa. 
 Före-mätning    Efter-mätning   Hast.förändring

 medelhast. sd 
antal 

fordon  medelhast. sd 
antal   

fordon   
förmiddag 46 10 79  42 9 206  -4 

eftermiddag 45 10 147  41 10 286  -5 
           

personbil 45 10 193  41 10 426  -4 
lastbil 44 11 14  40 8 46  -5 

          
mötande 47 10 122  43 10 250  -5 

upphinnande 43 9 104  39 9 242  -4 
totalt 45 10 226  41 10 492  -4 

 
Tabell 7  Resultat från hastighetsmätningarna (km/h) vid hållplats Nymö. 
 Före-mätning   Efter-mätning   Hast.förändring

 medelhast. std 
antal 

fordon  medelhast. std 
antal 

fordon   
förmiddag 41 8 34  35 8 52  -6 

eftermiddag 35 9 57  40 8 115  5 
          

personbil 37 9 80  39 8 143  2 
lastbil 36 6 5  29 4 6  -8 

          
mötande 37 10 46  39 9 74  2 

upphinnande 37 8 45  38 8 93  1 
totalt 37 9 91  38 9 167  1 

 
7.2 Utvärdering med chaufförerna 
7.2.1 Dagboksenkät  
Ingen av chaufförerna har upplevt någon incident under dagboksdagarna. Chaufförerna 
har på en skala (inte alls, enstaka tillfällen, ganska ofta, ofta, mycket ofta) beskrivit hur 
ofta de använt de olika delarna stödsystemet under den aktuella dagen, samt om, och i 
så fall vilken, nytta de upplevt med de olika delarna, se dagboksenkäten i Bilaga 3. 

Hur ofta chaufförerna uppgett att de använt delar av stödsystemet under arbetsdagarna 
anges i texten nedan utifrån mediansvaret (i kursiv stil). Endast i de fall det finns skill-
nader i användning, nyttan eller funktion mellan bussarna, ordinarie/vikarierande 
chaufförer eller tidpunkten för dagboksanteckningarna, är detta angett. Först beskrivs de 
delar som chaufförerna främst upplever nytta med ”genom ökade möjligheter att upp-
täcka och/eller ingripa vid fara”. Därefter beskrivs de delar chaufförerna främst upp-
lever nytta med ”som stöd för att upprätthålla bra rutiner”. 

För en övergripande bild av funktionen, den dagliga användningen och chaufförernas 
upplevelse av nyttan med de olika delarna av stödsystemet, se Tabell 8.  
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Tabell 8  Funktion, användning och upplevd nytta med stödsystemen. 

Utrustning 
Funktion 
(% dagar) 

Användning per dag
(median) 

Nytta  
(% dagar) 

Typ av 
nytta 

Notera skillnad 
mellan: 

Speglar inne 100 mycket ofta 100 Rutin ordinarie/vikare 
Speglar ute 100 mycket ofta 98 fara  
Kameror inne 100 mycket ofta 98 rutin ordinarie/vikarie 
Kameror ute 100 mycket ofta 98 fara ordinarie/vikarie 
Högtalare inne 100 enstaka tillfällen 98 rutin ordinarie/vikarie 
Högtalare ute 100 inte alls 58 fara buss 
Dörrsäkerhet* 100 enstaka tillfällen 95 fara *Endast på buss 71 
Yttre belysning 100 ofta - mycket ofta 79 fara ordinarie/vikarie 
Bältesdekal 98 mycket ofta 100 rutin  
Bältespåminnare  100 mycket ofta 100 rutin  
Bälteskuddar 96 inte alls 48 rutin buss 
Blinkljus vid hållplats 87 mycket ofta 88 rutin/fara  
Del av informationssystem      
På-/avstigningsvy 98 ofta 92 rutin buss 
Avstigningsinstruktioner 76 ofta 76 rutin buss 
Extrainformation om barnet 89 inte alls 59 rutin buss 
Manuell inloggning 83 ofta 62 rutin buss/ordinarie/vikarie 
Automatisk inloggning 80 mycket ofta 73 rutin buss/ordinarie/vikarie 
Automatisk utloggning 72 mycket ofta 73 rutin buss/ordinarie/vikarie 
Barn ombord vyn 64 ofta 73 rutin buss 
Hållplatsvyn 96 ofta 73 rutin buss  
Kartvyn 96 ofta-mycket ofta 74 rutin ordinarie/vikarie 
Tidsangivelse för hållplats 96 ganska ofta 71 rutin  
Ljud vid hastighetsöverträdelse 100 enstaka tillfällen 74 rutin  
Färg vid hastighetsöverträdelse 100 enstaka tillfällen 74 rutin  
Högtalarutrop "Nästa hpl" 80 ofta 95 rutin  
Högtalarutrop "Instruktioner" 83 ofta 95 rutin  ordinarie/vikarie 

 

Funktion: Procent ja-svar på frågan Fungerade utrustningen/informationssystemet idag?  

Användning per dag: Mediansvaret på frågan Har du använt extra utrustningen idag?, 
med svarsalternativ: inte alls, enstaka tillfällen, ganska ofta, ofta, mycket ofta.  

Nytta: Procent ja-svar på frågan Har du och/eller barnen haft nytta av extra utrustningen dag? 

Typ av nytta – rutin: Flertalet chaufförer har svarat att de haft nytta av utrustning som stöd för att 
upprätthålla bra rutiner 

Typ av nytta – fara: Flertalet chaufförer har svarat att de haft nytta av utrustning genom ökade 
möjligheter att upptäcka och/eller ingripa vid fara 

 
Möjlighet att upptäcka och/eller ingripa vid fara 
Bussens yttre speglar och kameror används mycket ofta under arbetsdagarna och i stort 
sett varje dag uppger chaufförerna att de och/eller barnen har haft nytta av utrustningen. 
De vikarierande chaufförerna använder dock kameran mer sällan än de ordinarie chauf-
förerna, vid enstaka tillfällen. En av dagarna har en chaufför haft problem med den 
bakre kameran, som slammat igen så att det inte gått att se något alls via kameran vid 
körning i mörker. I övrigt har kameror och speglar fungerat felfritt.  

Den externa belysningen har fungerat alla dagar och används ofta – mycket ofta. Chauf-
förerna upplever nytta med belysningen alla dagar som de använt den. Den externa 
belysningen används oftare under arbetsdagen av de ordinarie chaufförerna (mycket 
ofta), än av de vikarierande (ofta).  
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Den externa högtalaren har inte använts alls på buss 44 under dagboksdagarna, trots 
detta har den ordinarie chauffören angett att han upplevt nytta med utrustningen vid två 
av tio dagar. På buss 71 används högtalaren olika ofta vid olika dagar, i median vid 
enstaka tillfällen – ganska ofta. Chaufförerna på buss 71 upplever nytta med den 
externa högtalaren i stort sett alla dagar för att kunna upptäcka och/eller ingripa vid fara. 
Högtalaren har fungerat alla dagar på bägge bussarna.  

Dörrsäkerhetsutrustningen, som bara är installerad på buss 71, har fungerat alla dagar 
och används vid enstaka tillfällen under arbetsdagarna. Chaufförerna upplever nytta 
med funktionen varje dag. 

 
Blinkljus vid hållplats 

De specialutrustade hållplatserna med blinkljus används mycket ofta och chaufförerna 
upplever nytta med blinkljusen nästan nio av tio dagar, både ”genom ökade möjligheter 
att upptäcka och/eller ingripa vid fara” samt ”som stöd för att upprätthålla bra rutiner”. 
Drygt åtta av tio dagar har blinkljusen fungerat vid både morgon- och eftermiddags-
turerna. En chaufför tycker dock att ”lamporna blinkar för länge, långt efter avfärd” 
vilket kan leda till bristande förståelse från övriga trafikanter. 

 
Rutiner 

Speglarna och kamerorna inne i bussen används mycket ofta under arbetsdagarna och i 
stort sett varje dag uppger chaufförerna att de och/eller barnen har nytta av utrustningen. 
De vikarierande vikarierna använder inte den inre kameran riktigt lika ofta som de 
ordinarie, men använder den ändå ofta.  

Den interna högtalaren används olika ofta vid olika arbetsdagar, i median vid enstaka 
tillfällen, men något oftare, ganska ofta, av de ordinarie chaufförerna. Högtalaren har 
fungerat varje dag och chaufförerna upplever nytta med den interna högtalaren i stort 
sett varje dag.  

Bältespåminnarna har fungerat varje dag och används också mycket ofta, chaufförerna 
upplever nytta med dem varje dag. Bältesdekalerna används enligt chaufförerna också 
mycket ofta under arbetsdagarna och de och/eller barnen har nytta av dem varje dag. Det 
finns ingen skillnad mellan vikarierande och ordinarie chaufförer. På buss 71 används 
även bälteskuddarna, om än vid enstaka tillfällen under arbetsdagarna och man upplever 
nytta med dem i stort sett varje dag. På buss 44 har bälteskuddarna inte använts alls. 

 
Informationssystemet 

Användningen av kartvyn varierar. En av de ordinarie chaufförerna använder sig av 
kartvyn mycket ofta och upplever nytta med funktionen i stort sett varje dag, medan 
övriga chaufförer använder sig av den vid enstaka tillfällen och upplever nytta med 
funktionen vid ungefär hälften av arbetsdagarna. Chaufförerna kommenterar att det är 
”svårt att hänga med på kartan utan lokal kännedom”, att det ibland saknas namn på 
kartan och att den vid enstaka tillfällen har ”…hängt upp sig och inte följt med”.  

De vikarierande chaufförerna samt ordinarie chaufför på buss 44 använde hållplatsvyn 
något mer sällan, (ganska ofta), än föraren på buss 71 (ofta). På buss 71 har man upp-
levt nytta med funktionen i stort sett varje dag, medan man på buss 44 har upplevt nytta 
med funktionen ungefär hälften av arbetsdagarna. De dagar man inte upplevt nytta med 
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funktionen låg alla i den tidiga utvärderingen i maj. Chaufförerna har kommenterat att 
de önskar att man kan ”…kvittera hållplatser” de dagar som det inte finns några barn 
som ska kliva på eller av där. Eftersom det inte finns någon kvitteringsfunktion har de 
vid enstaka tillfällen upplevt problem med att hållplatsvyn stannar kvar på skärmen vid 
fortsatt färd när de inte stannat vid hållplatsen. En chaufför anger också att systemet 
”…inte har någon framförhållning”, han skulle önska att nästa hållplats skulle 
meddelas direkt efter stoppet vid hållplatsen innan och inte först när man närmar sig 
denna. 

Högtalarutropen ”nästa hållplats” samt ”säkerhetsinstruktioner” används ofta. De 
vikarierande chaufförerna använder sig dock mer sällan av säkerhetsinstruktionerna 
(enstaka tillfällen). Chaufförerna upplever dock nytta med utropen i stort sett varje dag. 
Några chaufförer har antecknat att de inte tycker att det behövs några ”nästa hållplats”-
utrop på morgonturerna, att det ibland på eftermiddagarna inte blir några högtalarutrop 
samt att utropen ibland är för låga såväl som för högljudda. 

Den del som chaufförerna upplever mest nytta med från informationssystemet, nio av 
tio dagar, är på-/avstigningsvyn som ger chauffören information om vilka barn som ska 
kliva på/av vid hållplatsen. På-/avstigningsvyn används ofta under arbetsdagarna, på 
buss 71 mycket ofta och på buss 44 vid enstaka tillfällen – ganska ofta. De avstignings-
instruktioner som finns för varje barn används också ofta; på buss 71 mycket ofta och på 
buss 44 vid enstaka tillfällen. På buss 71 upplever chaufförerna nytta med instruktio-
nerna i stort sett varje dag, medan man på buss 44 endast upplever nytta med instruktio-
nerna vid hälften av arbetsdagarna. De dagar man inte upplever nytta med instruktio-
nerna är alla från den tidiga utvärderingen i maj. Den extra information om barnet, som 
går att få fram via ett knapptryck, har inte alls använts på buss 44. På buss 71 används 
dock extra informationen ofta, och man upplever nytta med funktionen varje dag. 

De automatiska in- och utloggningsfunktionerna används mycket ofta. De vikarierande 
chaufförerna använder dock in-/utloggning enbart vid enstaka tillfällen under arbets-
dagen. Den manuella inloggningsfunktionen används ofta, även här använder de vikari-
erande chaufförerna funktionen mer sällan, ganska ofta. Chaufförerna upplever mer 
nytta med de automatiska in- och utloggningsfunktionerna än de manuella. På buss 71 
upplever man nytta med in- och utloggningsfunktionera i stort sett varje dag, medan det 
på buss 44 endast är hälften av dagarna – de i den senare utvärderingen i december. 
Chaufförerna har också kommenterat in- och utloggningen. Det stora problemet härrör 
till barnens sändare som ”somnar in” när bussen står stilla, några sändare har också helt 
slutat att fungera. I och med detta tappar datorn bort inloggningen av barn under resan 
så att ”barnen hoppar fram och tillbaka på skärmen” vid automatisk inloggning eller gör 
så att barnen behöver loggas in på nytt vid varje hållplats vid manuell inloggning. 
Datorn räknar då även konstant upp och ner antalet elever på bussen. Sändarna fungerar 
också olika, vissa barn (sändare) kan chaufförerna se redan när de närmar sig bussen, 
medan andra först en stund efter att de klivit ombord. Chaufförerna kommenterar också 
att de inte kan avläsa från skärmen om barnen är ombord eller utanför bussen vilket de 
upplever som negativt. En chaufför har också antecknat att han har svårt att hinna med 
vid manuell inloggning; ”Det tar för lång tid, barnen är för snabba och deras utseende 
stämmer dåligt med bilden (mössor, färgat hår osv.)”. Fyra av tio dagar åker sju ”extra 
barn”, dvs. barn som inte har fått någon sändare, med bussarna. Åtta av tio dagar har i 
genomsnitt fem ordinarie barn glömt sina sändare. 

Användningen av barnombordvyn, som ger information om vilka barn som finns om-
bord på bussen, är ofta. Även här finns en skillnad mellan bussarna, på buss 71 används 
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vyn ofta och man upplever nytta med vyn varje dag. På buss 44 används vyn endast vid 
enstaka tillfällen och man upplever endast nytta med funktionen vid hälften av arbets-
dagarna. Även här är det i den tidiga utvärderingen i maj som man på buss 44 inte 
upplever någon nytta med funktionen. De vikarierande chaufförerna använder inte alls 
vyn under arbetsdagen. 

Chaufförerna har också mer allmänt antecknat problem med informationssystemet och 
har vid enstaka tillfällen upplevt att datorn hänger sig eller att den inte vill starta. En 
chaufför har antecknat att han önskar att det skulle finnas redigeringsmöjligheter hos 
föraren eftersom turen kan komma att ändras från dag till dag. En chaufför tyckte att 
ljuset från skärmen försämrade koncentrationen och mörkerseendet. En annan chaufför 
uppgav att han upplevde stress och irritation och att han inte alls uppskattade systemet. 

 
7.2.2 Fokusgrupp I 
Syftet med den första fokusgruppen, som genomfördes före teknikimplementeringens 
start, var att undersöka hur chaufförerna upplever att barnens säkerhet fungerar vid 
skolskjutsning, särkskilt i förhållande till rutiner och möjlighet för chaufförerna att 
upptäcka och ingripa vid eventuell fara.  

 
Barnens säkerhet 

Chaufförerna reflekterar olika mycket över barnens säkerhet; ”det går nog inte en dag 
utan att man reflekterar över barnens säkerhet”, säger en av chaufförerna samtidigt 
som de som kört länge menar på att man vänjer sig och funderar på det mer sällan; 
”man blir nog lite luttrad också”. Chaufförerna säger att incidenter oftast händer i 
början av terminen. 

Flera chaufförer har upplevt att barnen ”gått rakt ut i vägen”. Om de själva inte snabbt 
agerat och använt ”tutan” i dessa situationer tror de att barnen skulle ha blivit påkörda. 
Två chaufförer uttryckte sig så här: 

”Man känner sig maktlös”.  

”Man ville sträcka ut handen genom rutan och dra in dem”  

 

En chaufför har också varit med om att en pojke kröp in under bussen för att hämta sin 
boll. Eftersom chauffören inte kunde se pojken efter avstigning gick han ut och tittade; 
”det var ren tur att jag reagerade”. Chaufförerna ogillar att barnen har med sig bollar 
och skateboards på bussen eftersom barnen lätt tappar fokus på säkerheten och trafik-
situationen.  

Om barnen glömt något på bussen kan det också ”bli livsfarligt”, om livremmen och 
jackan fastnar. Trots klämskydd på bussen så har det hänt flera gånger.  

De incidenter chaufförerna har upplevt och berättar om är följande: 

− att barn gått rakt ut i vägen 

− att barn krupit in under bussen 

− att barn fastnat i bussdörren (även dörr med klämskydd). 

Chaufförerna är också överens om att många medtrafikanter visar bristande hänsyn; 
”när vi stannar ska de bara förbi”. Många på- och avstigningsplatser är så kallade 

40 VTI rapport 649 



 

körbanehållplatser, där bussen står på vägen och släpper på/av barnen. Vid körbane-
hållplatserna kör medtrafikanterna, enligt chaufförerna, ofta för fort och för nära; ”de 
nästan stryker lacken på en när de passerar”.  

Chaufförerna är kritiska till att många barn inte använder reflexväst eller ens reflex; 
”Barn och föräldrar tror att man har kört i 150 år och vet precis vart de står, men de syns 
jättedåligt när det är mörkt”. 

Trafiksituationen vid skolans hållplats kan också vara kaotisk, med barn som går och 
cyklar och föräldrar som lämnar barnen och ”parkerar var som helst och svänger in 
precis framför bussen”.  

Chaufförerna upplever således att det finns risk för barnens säkerhet: 

− på grund av bristande hänsyn från medtrafikanter 

− om barnen leker och kryper in under bussen  

- om barnen glömt något på bussen och rusar tillbaka 

− vid påstigningsplatser där bussen måste ”gå nära inpå” finns det risk att något 
barn snavar eller blir puttad och hamnar under bussen 

− vid mörker, eftersom barnen syns dåligt om de inte har reflexväst eller reflex 

− vid skolornas hållplatser där det ofta är kaotiskt 

− om barnen har en kompis som väntar på ”fel sida” vägen springer barnen ofta 
bara rakt ut. 

 
Rutiner 

Chaufförerna har inga gemensamma rutiner eller någon form av formaliserat tillväga-
gångssätt vid barnens på- och avstigning eller för skolskjutsresan i övrigt. Istället skapar 
varje chaufför sina egna ”rutiner” med barnen. Det händer att dessa diskuteras när 
chaufförerna träffas; ”Man berättar att så gör jag och sen får den som det berör ta ett 
eget beslut”.  

Chaufförerna står still med bussen tills alla har satt sig. Små barn brukar få gå av fram, 
beroende på hållplatsens placering. Om hållplatsen är på rätt sida är det oftast inga 
problem. Ibland följs barnen över vägen, men de stora vill inte ”hålla handen”. Ibland 
tar man kontakt med föräldrarna, om det är okej att de går över vägen själva så får de 
göra det. Om många ska på bussen på en gång så får chaufförerna säga att ”här går vi, 
vi springer inte i bussen”. 

Chaufförerna kör i stort sett alltid samma sträcka och om de någon gång byter sträcka 
brukar de prata ihop sig så att den ordinarie chauffören kan berätta vad den andre bör 
tänka på. Men ibland fungerar inte kommunikationen; ”om man är sjuk och utslagen så 
skiter man väl i det”. Vid planerad ledighet fungerar det bättre.  

Chaufförerna är missnöjda med att de inte får vara med och informera om skolskjuts på 
skolan; ”de sköter det själva, men det är ju vi som har kontakt i verkligheten med 
eleverna”.  

Det hjälpmedel chaufförerna har, för att upprätthålla rutiner, är en körlista, på papper, 
med information om vilken tid bussen ska vara vid de olika hållplatserna. Chaufförerna 
är också med och bestämmer vart barnen ska stå och de ”hämtar och lämnar så nära 
hemmet som möjligt”. 
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Chaufförerna har ingen specifik utbildning för att köra skolbuss utöver sitt körkort och 
utbildning i halkkörning och teknikkörning. 

 
Kunskap om enskilda barn 

Chaufförerna tycker att det är de själva som har bäst koll på barnen, vilka barn som ska 
åka med och namnen på barnen som ska med de ordinarie turerna på morgonen. Chauf-
förerna har också lite koll på vilka som ska av var på eftermiddagsturerna och de brukar 
se efter om barnet som brukar kliva av vid hållplatser utmed turen är med på bussen; 
”Det är ganska lätt att veta vilka som ska av vart, de brukar ju resa lite på sig före 
hållplatsen”. Det är svårare om man kör olika rutter.  

Chaufförerna tycker det är en fördel om de känner barnen; ”man vet vilka man måste 
hålla extra koll på”. Samtidigt menar chaufförerna att det hela tiden är en balansakt 
mellan att vara kamratlig och att få barnen att ta det man säger på allvar.  

Chaufförerna vet oftast inte om de kör ett barn med speciella behov. En chaufför har fått 
skriftlig information från föräldrarna om ett barn med epilepsi. En annan chaufför kör 
ett barn med förståndshandikapp, men har inte fått några speciella instruktioner – 
varken från föräldrar eller skola. 

 
Barnens föräldrar 

Chaufförerna upplever att ansvaret för barnen under skolskjutsresan är delat. De upp-
lever att de har ansvaret när barnen är i bussen, men i övrigt är det föräldrarna eller 
skolan som har ansvaret.  

Chaufförerna vet inte vilka dagar de olika barnen ska åka med bussen. En chaufför 
uttrycker det så här: ”Det är otäckt om barnet inte finns vid hållplatsen. Om det är 
stressigt kanske man inte ringer och kontrollerar”. Om föräldrarna inte verkar vara 
hemma på eftermiddagen, ringer en av chaufförerna och kollar upp att barnet har 
kommit in; ”Man vill kolla för att känna lättnad”. Han har en lista med sig i bussen 
med telefonnumren. Annars är det endast skolan som har en lista med telefonnumren till 
barnen, så de andra chaufförerna ringer dit för att få telefonnumret.  

Ibland vet chaufförerna inte om barnet ska med bussen hem eller med och leka med en 
kompis. De yngre barnen har en kontaktbok och läraren säger till om barnet ska åka 
någonstans, men detta gäller inte mellan- och högstadiebarn; ”De äldre får man lita 
på.” Det händer att föräldrarna ringer och undrar var barnet är. Föräldrarna får chauffö-
rernas kontaktuppgifter vid skolstarten. 

Chaufförerna tycker att några föräldrar utnyttjar skolskjutsverksamheten och vill att 
chaufförerna ska hämta och lämna vid andra platser än hemmet och skolan; ”Några 
föräldrar ser oss som rena transportörer”. Det har också hänt att föräldrar låter barnen 
åka med flera varv med skolbussen tills de kommer hem; ”Ibland är man nästan lite 
barnvakt”.  

 

Att upptäcka och/eller ingripa vid fara 
De chaufförer som varit med om incidenter där barnen gått rakt ut i vägen säger att de 
då använt sig av ”tutan”. I övrigt har chaufförerna svårt att beskriva sina möjligheter att 
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upptäcka och/eller ingripa vid fara utan menar istället att de alltid förbereder sig inför 
situationer som de av erfarenhet vet kan bli farliga för barnen. 

Chaufförerna förbereder sig inför situationer som kan vara farliga genom att: 

− titta i förväg så att alla lampor fungerar och är rentvättade eftersom ”det är enda 
chansen för bilisterna att se att något är på gång” 

− uppmana barnen att ha på sig reflexvästar under den mörka årstiden alternativt 
”hota” med att ringa deras föräldrar om de inte använder västen 

− uppmana barnen att även ha ficklampa med sig; ”ficklampa fungerar bra, då 
sänker medtrafikanterna hastigheten – de tror att det är hastighetskontroll” 

- stanna ett par meter före hållplatsen så att barnen får gå emot bussen så att de 
inte snavar, halkar eller blir puttade i under bussen 

− blockera vägen vid vissa hållplatser så att inga medtrafikanter kommer förbi 

− vänta med att öppna bussdörren om man ser att en bilist kommer i hög hastighet  

− hålla extra uppsikt på barn som de ”vet inte har koll” på trafiksituationen 

− följa små barn över vägen (ibland) 

− låta små barn kliva av bussen via framdörren 

− inte köra iväg om man inte kan se barnet som precis klivit av 

− slå en koll i höger backspegel innan man kör iväg ifall ett barn fastnat i dörren. 

 

Utrustning 
Idag har chaufförerna högtalaranläggningar inne i bussen, så att de kan prata med 
barnen. Det finns också alkolås i alla bussar. Chaufförerna önskar sig kameror inne i 
bussen. De tycker inte att de behöver stöd att hålla rätt hastighet; ”det är en lätt upp-
gift”. 

Chaufförerna menar att köra skolbuss kan vara en stressande arbetsmiljö. Idag är det 
ofta en mycket hög ljudnivå som kan göra att det är svårt att koncentrera sig. För någon 
fungerar det bra att säga till de elever som han oftast kör och be dem lugna sig. De 
chaufförer som har video i bussen menar att barnen blir mycket lugnare om de får titta 
på film.  

En bra hållplats, enligt dem, är en avgränsad yta för bussen, skydd för barnen och är 
placerad precis utanför hemmet. Men chaufförerna påpekar också att det mer handlar 
om att utbilda barnen eftersom det ”finns inget säkert någonstans”. 

Chaufförerna efterfrågar bättre varningsskyltar på bussen och undrar varför skolbussen 
inte räknas som arbetsfordon. De diskuterar kring orättvisan att arbetsfordon får an-
vända andra typer av lyktor. Två chaufförer uttrycker sig så här: 

”Varför kan inte vi också ha liknande lampor som Vägverkets bilar eller 
blixtljus som på lastbilar, kanske i någon annan färg”.  

”Det skulle ju blinka hela baksidan på bussen”.  

Chaufförerna tar också upp att de tror att en stoppzon runt bussen vore bra, men tror 
själva inte att det går att genomföra. 
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Vid diskussionen framkommer att de är kritiskt inställda till det informationssystem 
som ska testas i försöket. Chaufförerna är inte övertygade om att det system som ska 
testas (som de inte fått någon information om innan eller under fokusgruppen) når hela 
vägen fram eller behövs i Kristianstad eftersom det ”alltid” är samma chaufför som kör 
en viss tur.  

 
7.2.3 Fokusgrupp II 
De två ordinarie chaufförerna har olika uppfattning om hur försöket har påverkat 
barnens säkerhet. Detta kan exemplifieras med följande två citat: 

”Säkerheten har ju ökat. Tycker jag alltså. Som man sa innan så har man 
ändrat sina rutiner lite grann, så tycker jag väl att den här säkerhetsbiten 
runtomkrig barnen har ju ökat. Man kollar kanske lite extra runt omkring 
nu om något barn som kanske inte dyker upp eller är lite sent eller lite 
tidigare” 

 

”Jag tycker inte det har ändrats någonting egentligen. För säkerheten har 
vi ju haft innan” 

 

De vikarierande chaufförerna diskuterar inte hur barnens säkerhet eller situation har 
påverkats av försöket, de är istället fokuserade på brister med utrustningen och informa-
tionssystemet samt hur dessa har påverkat deras körning och arbetssituation. En vikarie 
utryckte det så här och de andra höll med honom: 

”Jag som kör som vikarie tycker som så att mitt, alltså mitt, fokus skulle 
egentligen ligga på att ta mig runt rundan. Eftersom jag är lite mindre 
ordinarie på rundan jag kör. Då tyckte jag att det [stödsystemet] tog mitt 
fokus alldeles för mycket.” 

En av de ordinarie chaufförerna tillade dock: 

”men lite av säkerheten bygger ju även på den funktionen [kartvyn]. För 
känner man sig trygg i det här systemet eller att jag känner att jag får 
korrekt vägvisning så känner du dig trygg som förare och nog kör väl du 
kanske något bättre, lite lugnare och finare så att säga. Och även där ökar 
du barnens säkerhet. Jag tycker liksom att de bygger in i vart annat”. 

 

På en direkt fråga om vad det är som ökar barnens säkerhet mest, svarar en chaufför: 
”Det som ökar deras säkerhet mest är att de uppför sig i bussen egentligen. Då stör de 
inte föraren när han kör.” 

För att uppnå det tycker chaufförerna att det behövs information till barnen och att det 
är viktigt att barnen sitter fastspända ordentligt, för ”då kommer de ingenstans”. De 
tycker det är viktigt med trepunktsbälte på alla säten. Enligt förarna kan barnen stå upp 
även om de är bältade med ett tvåpunktsbälte. 

En av de ordinarie chaufförerna lyfte också frågan; ”Känner ni er säkra att stanna på 
era vägar? Hur många av er har 90-vägar”. Chaufförerna med hållplatser på 90-väg 
kände sig inte säkra att stanna där, men nämnde inte uttryckligen barnens säkerhet. 
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Rutiner 
Endast en utav chaufförerna reflekterade spontant över rutiner under fokusgruppen;  

”som man sa innan så har man ändrat sina rutiner lite grann” (samma 
som första citatet, se ovan)  

Samma chaufför reflekterar också över navigationssystemets roll (kartvyn), att det för 
en ny chaufför är lättare att hitta med systemet och som därför kan lägga fokus även på 
annat (som till exempel säkra rutiner): 

”Sen tror jag nog att vi allihopa [när de i rummet var nya som chaufförer] 
hittade runt till respektive hållplats och då, barnen som var på plats när ni 
kom, de fick ju åka med. Sen la man väl inte så mycket fokus på om det var 
någon som var på väg fram. Det kanske mer är en rutin som jag har, att 
man vet att vissa barn är sena” 

 

I övrigt reflekterar inte chaufförerna över rutiner utifrån barnens perspektiv, inte heller 
över rutiner vid på- och avstigning. Chaufförernas roll, enligt deras egen uppfattning, är 
att köra bussen och vara i tid – det är deras rutin (även om de inte uttrycker sig i termer 
av rutiner). Dock framkom det under diskussionen att vikarierande chaufförer har andra 
rutiner med barnen än ordinarie chaufförer, så som att barnen hjälper den vikarierande 
chauffören att hitta rätt. Två chaufförer diskuterar detta och kommer fram till att 
navigationssystemet därför är överflödigt: 

”Men sen de ungarna som är med, de talar ju om för en att då ska du 
stanna däruppe och sen ska du vända däruppe.” 

”Det gör de en del. De gör de ju på andra linjer” 

”Sen behöver man precis, inte titta på kartan” 

 

Chaufförerna tycker att det är mycket viktigt att de kan lita på systemet. Under försöket 
har det funnits brister i in- och utloggningsfunktionen vilket medfört att informationen i 
systemet delvis varit felaktig. Detta har lätt till irritation och missnöje med systemet.  

 
Kunskap om enskilda barn 

Chaufförerna upplever att de inte har fått så mycket mer information om barnen under 
försöket; ”Det är ju upp till föräldrarna, det där med om de vill släppa information, för 
de gör de kanske inte”. Chaufförerna tycker också att det behöver visas på skärmen om 
det finns mer information om ett barn. ”Det sägs ju ingenting på själva tablån om det är 
något särskilt du behöver läsa om barnet. Det är egentligen inte förrän det händer 
något”. Innan försöket har chaufförerna inte haft kännedom om hur många barn som 
funnits på bussen. De flesta av chaufförerna tycker att just det är viktigast, att man vet 
antalet barn på bussen. En utav chaufförerna tycker det är viktigt med namn och bild. 
Två andra chaufförer uttrycker sig så här: 

”namnen är ju inte så viktiga där, det är ju antalet, om det är någon kvar 
på bussen. Om det sen är Sven eller Nisse eller Gösta spelar liksom ingen 
roll”  

”som chaufför behöver du inte ha reda på vad de heter”.  
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Barnens föräldrar 

Chaufförerna gav uttryck över viss frustration över enskilda föräldrars agerande och 
brist på ansvarstagande. En chaufför berättade följande: 

”Föräldrarna är lite konstiga. Jag har en 90-väg mellan … och när jag 
kommer där och ska släppa av elever, jaha, då sitter mamman eller, ja det 
är oftast mamman, på andra sidan vägen och bara väntar. Jag får stanna 
bussen åt sidan och gå över med … Dom kan inte gå över och möta.” 

Chaufförerna vill också ha mer hjälp utav skolan och berättar i samband med en diskus-
sion om barnens bältesanvändning att en rektor varit ute och pratat med barnen vid en 
skola och att bältesanvändningen då blivit bättre, åtminstone en period. En chaufför ut-
trycker sig tydligt: ”hela vuxenvärlden måste liksom hjälpas åt”. 

Båda de ordinarie chaufförerna har kontakt med barnens föräldrar; ”mina ringer om jag 
inte ska hämta dom, om de är sjuka”. En av de ordinarie chaufförerna får också sms av 
barnens föräldrar på morgonturen om barnen inte ska åka med. De andra chaufförerna är 
dock tveksamma till om föräldrarna verkligen skulle meddela sig via sms om de skulle 
kunna skicka meddelande direkt till informationssystemet i bussen. En chaufför tycker 
inte om möjligheten med en sådan funktion; ”Jag tycker de ska hålla sina tider. Punkt 
slut. Man ska inte ha en massa sånt j-vl- … hela tiden.” 

Ytterligare en chaufför tror inte han skulle ”fixa” att få sms medan han kör, trots att den 
chaufför som idag får många sms säger att han läser dem först vid nästa hållplats. Den 
sms-vane chauffören tillägger: ”Jag tror ändå att det är en vanesak det där… Alltså jag 
menar med sms och hela den biten, så tror jag ändå att det är någonting som ligger i 
framtiden.” Och en annan chaufför fyller i; ”till datan i bussen, koppla upp den till 
Internet”. 

 

Att upptäcka och/eller ingripa vid fara 
Chaufförerna uttrycker sig inte, om någon del av systemet eller utrustningen, i termer av 
att det ökar deras möjligheter att upptäcka och/eller ingripa vid fara. Dock uttalar de sig 
mycket positivt om de extra speglarna, kamerorna, ljusen och högtalarna (se rubriken 
nedan), även om de inte direkt kommenterar hur utrustningen kan förbättra säkerheten.  

En chaufför berättar att det kan vara svårt att hinna med att använda den externa hög-
talaren vid en krissituation, då fungerar ”tutan” fortfarande bättre. 

 

Stödsystemet 
Chaufförerna har svårt att se förbi de brister i informationssystemet som beror på att 
man i försöket har testat en allra första pilotversion och har svårt att resonera kring hur 
ett mer välfungerande system skulle kunna förbättra barnens säkerhet. Dock är de 
sammanfattningsvis mycket positiva till många delar utav stödsystemet. 

 
Kameror, speglar, belysning och högtalare 

Chaufförerna är mycket nöjda med extra utrustningen av bussarna; ”Ja, alltså det här 
med backspegel, backljuset och att man kan prata ut – det skulle vara på alla bussar. 
Det är jäkla bra”. 
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En ordinarie chaufför menar att han aldrig använt den externa högtalaren; ”jag hade en 
situation, men då hann jag inte. Ungen bara vek runt så här och sen var han framme och 
då var det ju att tuta va, det var ju snabbast”. En vikarierande chaufför såg dock även ett 
annat användningsområde:  

”Nej, men det är ju inte bara det. Det räcker, till exempel, att man 
kommer fram och de står utanför fållan. Då kan man ta micken – nu går ni 
innanför, jag kör inte fram. Alltså sådana grejer, hur mycket som helst, 
och det är ju lätta att koppla in. Hur lätt som helst.” 

Backkameran på den ena bussen upplevdes som mycket bättre placerad än den andra, 
den ena ”bluddrade igen”. Chaufförerna skulle gärna vilja ha fler kameror inne i 
bussen. Dörrkameran fungerar också bra, men en spegel fungerar, enligt chaufförerna, 
lika bra. En chaufför var inte helt nöjd med kamerorna, men utan att specificera det 
närmare. 

Chaufförerna kan tänka sig ännu mer extern belysning; ”jag vill ha det dubbla, fyra 
lampor extra, också jättebra den här årstiden”. 

 

Bältespåminnare/Bälteskuddar 
Bältespåminnarna har fungerat bra enligt chaufförerna, men någon är orolig över hur 
han ska kunna kontrollera att alla har bältet på sig; ”det vet i fasen, skulle alla de där 
lamporna lysa, jag skulle inte se. Det räcker att du ställer en ryggsäck på den ena så 
lyser den ju”. En annan chaufför vet hur; ”man har hjälp av ungarna”.  

En chaufför ifrågasätter dock hur effektivt själva bältet är; ”de kan faktiskt stå upp i 
bussen och ha bältet på sig. Det funkar inte.” (I detta fall var bussen utrustad med 
tvåpunktsbälte.) Chauffören tror att det skulle bli bättre med trepunktsbälten på alla 
säten. 

En av de ordinarie chaufförerna har inte använt bälteskuddarna en enda gång medan den 
andra ordinarie chauffören säger att han använder dem ofta, dock enbart till barn upp till 
4 år (transporter till och från ”dagis” utanför denna studie). Ändå blir det ibland prob-
lem med midjebältets längd, att det inte riktigt räcker runt kudden och barnet; ”det är 
lite synd när det saknas en decimeter eller vad det är”. Chaufförerna känner inte till att 
barn upp till 10–12 år behöver bälteskudde (eftersom deras höftben inte utvecklas förrän 
då och barnen vid en krock därför riskerar underglidning och skador av bältet). Det 
skulle behövas en smidigare bälteskuddelösning om alla barn till och med 10–12 års-
åldern ska använda kudde. En chaufför kände till en lösning:  

”Dom nya bussarna som finns idag, där finns det integrerade kuddar i 
ryggstödet… det var helt suveränt för då kunde du använda de ordinarie 
trepunktsbältena även på de absolut minsta ungarna. Det var suveränt, det 
skulle vara lag på att ha det i varenda bil”. 

 

Informationsutropen (till barnen) 
Flera av chaufförerna ogillade högtalarutropen ”nästa hållplats”, dock inte alla. De 
reflekterade inte alls över att de var till för barnens trygghet och för att förbättra barnens 
rutiner vid avstigning. Två chaufförer uttryckte sig så här: 
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”Man måste kunna stänga av den. Om det kommer en ny så kanske han 
vill ha adressen dit han ska. Men jag som kör varje dag vill absolut inte ha 
den.” 

”Men jag tar det inte som något negativt, utan snarare då som att ibland 
kan man sitta i sin egen lilla värld så kommer man då så hör man att.. 
nästa hållplats, ja just det [knäpper med fingrarna] hur gör jag då. På 
den tiden hinner man ju bromsa ner. Ibland sitter man ju och funderar på 
200 andra grejer. Så känner jag. Jag tror inte att det är, att det är, ett 
irritationsmoment.” 

Chaufförerna var överens om att utropen med säkerhetsinstruktioner var helt missvis-
ande och borde tas bort helt och hållet, i alla fall på deras rundor, men säger samtidigt 
att det kanske hade hjälpt om något äldre barn behövt passera vägen, men de har inte 
den situationen på sina rundor idag. 

 

Navigationssystemet 
Vikarierna var kritiska till navigationsdelen (kartvyn) i stödsystemet och upplevde att 
det störde deras körning. En chaufför uttryckte sig så här: 

”Nu när det är mörkt på mornarna tar det bort mitt mörkerseende plus att om ungarna 
inte hittar riktigt så ska jag titta på den där skärmen samtidigt som jag kör. Det tyckte 
jag inte var positivt alls… Följde jag den här lille pluttige skärmen där, var jag var 
någonstans, för att hitta.. alltså inte. Mitt fokus försvann tyckte jag” 

Om barnen inte hittar, skulle chaufförerna föredra muntliga vägvisningar; ”det skulle 
vara att man hör, en sån där röst”. En vikarierande chaufför har en GPS i sin buss, men 
har aldrig använt den, därför att:  

”Jag kan ju det jag ska ju. Därför har jag den inte igång. Sen är det också 
så att när ungarna ska in i bussen så fokuserar de sig på den, då sitter de 
där alla som sitter där framme, om den är igång den lille där till vänster 
[ritar upp en skärm med händerna]      –Nu är vi där, nu är vi där. Det 
blir hög ljudvolym i bussen också och alla ska fokusera på den.” 

Chaufförerna tyckte också att det tog lite extra tid att köra med informationssystemet. 
De är kritiska till att norr alltid är uppåt på kartan, det vill säga, att kartan inte följer med 
och vrider sig när man kör. De är också kritiska till de ortsnamn som används av 
systemet; ”och upp och ner vänd och så står det ju inga orter heller som man säger i 
normala fall. Säger Vanneberga, det står ju inte Vanneberga, det står ju någonting från 
forntiden ju.” 

En av de ordinarie chaufförerna försökte lyfta frågan om systemet ändå inte är bättre än 
en pappersbeskrivning och får då medhåll av de andra. Han har också låtit två helt nya 
chaufförer testa systemet med goda resultat; ”Jag har provat på två. De är deras tredje 
dagar. De har fått köra helt och hållet själva. Jag har inte sagt ett ljud till dem och de 
har hittat hundra.” 

Chaufförerna betonar också behovet av ett mer flexibelt system där rutten förändras 
beroende på om barnen ska åka med just den dagen; ”i nästa version vill man ju ha det 
så man kan kvittera”. 

Chaufförerna uppger att de hade svårt att känna igen sig på hållplatsbilderna (hållplats-
vyn), särskilt under andra årstider än den på bild. Hållplatserna hade också felaktiga 
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namn enligt chaufförerna. En chaufför påpekade att han skulle vilja få upp hållplats-
bilden först när bussen står helt stilla och han kan släppa körningen; ”det skulle vara så 
att när man öppnar dörren så kom det upp en skärm”.  

 

Inloggning 
Chaufförerna är överens om att det är bättre med automatisk inloggning av barnen; ”jag 
tror mer på automatisk inloggning, för att chaufförerna har för mycket att göra för att 
sitta där och hålla på”. Chaufförerna ägnade en stor del av tiden till att diskutera just 
inloggningen.  

Ett stort problem med inloggningen var den stora osäkerheten i den automatiska inlogg-
ningen – barnen loggades in för sent och ut för tidigt under försöket. Det är viktigt för 
chaufförerna att känna att de kan lita på systemet, både i den dagliga användningen och 
att informationen är korrekt vid en krissituation; ”vid en olycka måste du veta hur 
många antal du har i bussen, för du som chaufför sitter ju inte och räknar varenda elev 
som stiger på”. Chaufförerna hade många tankar kring hur inloggningen skulle kunna 
bli bättre. De tror att inloggningen skulle fungera bättre om barnen istället för sändare 
har busskort; ”om du har kort tror jag det blir mycket säkrare, för du måste ju veta vad 
du har i bussen när du kör hem”. 

I grunden tycker chaufförerna att systemet behöver vara automatiskt, men med möjlig-
heter att även logga in barnen manuellt; ”Det är lättare om de har kort alla va, så det 
registreras direkt när de går in, men om de inte har kort [busskort med sig] så kommer 
det ingen registrering och då kan du själv registrera det va, då har du fått in alla, antal”.  

Ytterligare ett problem med inloggningen var att för få barn har haft sina fotografier 
inlagda under försöket och att det inte alltid är lätt för chauffören att känna igen barnen 
på fotografierna; ”du kan ju inte använda kort [fotografier] längre, du kan ju inte lita 
på dem”.  

 

Sändarna 
Ytterligare en anledning till att chaufförerna föredrar busskort är att några uppfattade 
sändarna som ”klumpiga”. Men om alla barn skulle behöva stoppa ner sitt busskort i 
kortläsaren tror chaufförerna att det kanske skulle ta för lång tid. Chaufförerna rekom-
menderade därför kortläsare där kortet inte behöver stoppas ner, där det räcker att hålla 
kortet nära. Chauffören skulle då alltid kunna kontrollera att barnen har busskortet med 
sig, som nu med sändaren har chauffören svårt att se om inloggningen registrerats eller 
ej eftersom barnen ofta har sändaren i väskan vet de inte om sändaren inte är med eller 
om den inte fungerar. 

Ytterligare ett alternativ till barnens sändare skulle, enligt chaufförerna, kunna vara 
barnens mobiltelefoner. Chaufförerna upplevde det som stort ett problem att barnen då 
och då glömmer sin sändare och att det också är troligt att de även skulle kunna glömma 
sitt busskort. En mobiltelefonlösning skulle då vara bättre; ”det är ju faktiskt så va, det 
är ju faktiskt så, att mobiltelefonerna tappar de min själ inte”.  

Alla barn har inte mobiltelefon, så därför diskuterades även en lösning med både 
sändare, busskort och mobiltelefon – där olika barn skulle kunna ha olika lösningar; 
”Men om vi leker med tanken, att vi säger att från förskolan, nollor upp till 3,4 kör vi 
med sändare, så sen kör vi med kort med de andra och kanske telefoner med de äldre”. 
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Framförallt har de yngre barnen inte mobiltelefon, enligt chaufförerna. Chaufförerna 
upplever dock att de yngre barnen är mer noggranna med sina saker än de äldre barnen 
och mer sällan glömmer sina sändare. Chaufförerna trodde det kunde vara svårt att hitta 
en ”multilösning”. 

En chaufför hade lagt märke till att sändarna är reflekterande; ”Jag vet inte om ni har 
sett det någon gång. Ni har inte sett det på mornarna än när det är mörkt ute, för alla 
barn då som har dem med sig så blinkar de ganska effektivt när de snurrar”. Samma 
chaufför har också, till de barn som har mobiltelefon och velat ha, delat ut en särskilt 
ringsignal där skärmen blinkar i ett vitt ljus; ”ja, det är många av dem som använder 
den, alla sätt som får dem att synas är bra”. 

Fokusgruppledaren påminde chaufförerna om att sändaren har fler funktioner, dels 
inloggningsfunktionen, dels att chaufförerna ska ha möjlighet att se om det finns barn i 
närheten utav hållplatsen och undrade hur chaufförerna resonerade kring det. Svaret 
blev: 

”Nej! Det är ju faktiskt så att de har ett klockslag de ska följa, att där, 
nu ska jag åka med bussen. Annars kanske vi får stå och vänta i 
10 minuter [kavlar upp ärmarna]. Du kan liksom ha ett system.. att vi 
har sändare för att vi ska stå och vänta på ungarna. Så är det ju inte. 
De 30 år jag har kört, har jag min själ, aldrig kommit för sent. Det 
händer en och annan gång, men det är inte var och varannan dag inte. 
Sen är det ju likadant om du [vänder sig till fokusgruppsledaren] ska 
åka tåget till Stockholm – inte f-n står de och väntar på dig. Nej!” 

 

Blinkande hållplatsskyltar 
Fokusgruppledaren påminde också om att sändaren dessutom är kopplad till de 
blinkande hållplatsskyltarna. Chaufförerna är mycket nöjda med den blinkande 
funktionen och vill ha fler sådana hållplatser. De tycker dock att det blinkar lite för 
länge, vilket de tror skulle kunna leda till efterlevnadsproblem. De tycker också att 
blinket inte syns så väl på sommarhalvåret. 

En chaufför undrade över vad en blinkande hållplats kostar. Ett ungefärligt pris angavs 
(ca 10 000 kr). Några tyckte det var mycket pengar, andra inte. Chaufförernas chef 
uppgav att det finns 400 hållplatser i Kristianstad och att; ”det nog inte är aktuellt här”. 
Chaufförerna tyckte att de blinkande hållplatserna åtminstone borde finnas vid håll-
platser på 90-väg. 

 

Utmärkning av bussen 
Chaufförerna tycker inte att skolbussen syns tillräckligt väl när de stannar vid håll-
platserna; ”vi skulle synas redigt när vi står och blinkar – det är det vi inte gör!” 
Chaufförerna tryckte hårt på att de vill ha blixtljus, de diskuterar sinsemellan: 

”Men ni [vänder sig till sin chef] säger att det inte är lagligt” 

”Hur kan det vara? Det är ju ett arbetsfordon.” 

”Det är ett arbetsfordon för att man ska veta att de står på vägen och 
jobbar” 
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”Men om det är ett arbetsfordon. Om det står en buss. eller en lastbil 
med grus, vad spelar det för roll?” 

”Du får inte lossa lastbil i Örtofta om du inte har blixtljus, du får inte 
komma in på området så himla hårt är det” 

Vidare tyckte de att skolskjutsskylten borde sitta högre upp på bussen. 

 

Chaufförernas sammanfattning av stödsystemen i försöket 
Chaufförerna ombads att tillsammans summera och ranka tre saker de helst skulle vilja 
ha utav informationssystemet/utrustningen framöver, de enades om följande punkter: 

1. Yttre utrustning (kameror, belysning, högtalare) 

2. Blinkljusfunktionen vid hållplatserna 

3. Navigationsinformation med hållplatserna inlagda. 

 

Chaufförerna ombads också att tillsammans summer tre negativa saker, resultatet blev 
slutligen en punktlista med negativa saker och förbättringar som de gärna ser: 

− Informationsutropen (till barnen) vill man kunna stänga av 

− Ett mer flexibelt system behövs där rutten kan förändras beroende på vilka barn 
som åker med just den dagen 

− En checklista behövs, vilken en vikarie kan använda för att i förhand, via 
skärmen, se viken rutt och vilka eventuella undantag från rutten som han/hon 
behöver göra 

− ISA-systemet behöver uppdateras kontinuerligt och fortkörningsvarningen 
behövs inte. 

 
7.2.4 Sammanvägning av utvärderingen med chaufförerna 
Dagboksenkäterna och fokusgrupperna ger i stort en likartade bilder av chaufförernas 
uppfattning av stödsystemet. De skillnader som kan noteras är framförallt kopplade till 
inkorrekta indata i systemet. 

Dagboksenkäterna visar att användandegraden av alla delarna i stödsystemet är hög, se 
Tabell 8. Flera delar används mycket ofta under arbetsdagarna, men även de delar som 
används mer sällan upplever chaufförerna nytta med åtminstone vid sju av tio arbets-
dagar – med fyra undantag. För tre av undantagen (den externa högtalaren, extra 
informationen om barnen samt bälteskuddarna) kan man se en stor skillnad mellan 
chaufförerna och de två olika bussarna – där den upplevda nyttan på den ena bussen är 
mycket frekvent. Man upplever också mindre ofta nytta med den manuella inloggningen 
trots att den används ofta. Detta förstärks av chaufförernas kommentarer i fokusgrupp II 
där det tydligt framgår att de föredrar en automatisk inloggning, då den manuella enligt 
chaufförerna tar för lång tid. 

I dagboksenkäterna framgår också att utrustningen utanför bussen samt dörrsäkerheten 
är de delar av utrustningen som chaufförerna främst upplever nytta med ”genom ökade 
möjligheter att upptäcka och/eller ingripa vid fara”. Övriga delar upplevs främst bidra 
till att upprätthålla bra rutiner. I fokusgrupp II framkommer det dock att den yttre 
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högtalaren, som var den del av utrustningen som var tänkt för att öka möjligheterna för 
chauffören att kunna ingripa vid fara, främst har använts till att förbättrade rutiner när 
chauffören ska köra fram bussen till de väntande barnen vid skolan. I fokusgruppen 
uppgav chaufförerna att det kan vara svårt att hinna med att använda högtalaren vid en 
krissituation. Detta betyder att ingen del av systemet ger, enligt dem själva, ökade 
möjligheter att ingripa vid fara. Sammanfattningsvis kan därför de olika delarna sägas 
bidra till säkerheten på följande sätt: 

● genom ökade möjligheter att upptäcka fara: 
− yttre kamera, speglar, belysning 
− dörrsäkerhet (kännande kanter) 
− blinkljus vid hållplats 

● som stöd för att upprätthålla bra rutiner: 
− inre kameror, speglar, högtalare 
− bältespåminnare, kuddar och dekaler 
− hela informationssystemet 
− yttre högtalare 
− blinkljus vid hållplats. 

Chaufförerna diskuterar i mycket begränsad omfattning stödsystemet utifrån barnens 
perspektiv och säkerhet i fokusgrupp II. De ser istället sin roll som chaufför att köra 
bussen, det vill säga att hitta till rätt hållplats och vara i tid. Dock är det tydligt i fokus-
grupp I att chaufförerna i olika situationer är oroade för barnen och de efterfrågar redan 
före försöket bättre utmärkning av bussar och hållplatser. 

Chaufförerna uttrycker sig heller inte i termer av rutiner och möjligheter att upptäcka 
fara och det är inte tydligt varför chaufförerna är nöjda med de olika delarna av stöd-
systemet. Chaufförerna har istället olika knep, vilka stödsystemet och utrustningen 
stödjer, för att förbereda sig inför situationer som kan bli farliga för barnen. Dessa är 
dock individuella och det finns inga formaliserade eller gemensamma rutiner eller 
standardprocedurer, för chaufförens köruppgift eller mellan barn och förare, som 
stödsystemen kan stödja. 

De önskemål om förbättringar i framtida system som chaufförerna hade var följande:  

− Säkerställa datorns funktion så att den inte: 
a. hänger sig 
b. är svår att starta 

− Bättre kontaktmöjlighet för föräldrar, t.ex. via sms eller e-mail direkt till 
stödsystemet 

 Säkerställa korrekt och fullständig indata till informationssystemet −

−

−

− Autom
r mobiltelefon 

 Säkerställa korrekta namn på kartan, som chaufförerna känner igen 

 Möjlighet att redigera indata direkt i bussen 

atisk in- och utloggning 
c. kanske med annan typ av sändare via busskort elle
d. viktigt att chauffören får se den fysiska sändaren 
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− Manuell inloggning för situationer när barnet glömt sin sändare 

− Möjlighet att ställa in så att kartan följer bussens position och riktning 

− ra fram och titta på nästa hållplatsvy redan före avfärd från 

−

− rådet och om 

nen  

 ska kliva av 

− Auditiva vägvisningar från systemet. 

Sän r

− Säk t

sen 

Kortare blinktid på lamporna vid hållplatsen 

et är funktionell även under sommarhalvåret. 

 

Teknisk utrustning och övriga önskemål 

− ade bälteskuddar i ryggstödet 

 

 den används  

− Mer effektiv utmärkning av skolbussen, gärna högt upp till exempel med hjälp 
us. 

sammanhang olika saker yttrats inleds varje del 
 

el-
 och idéer noterats nämns detta inte. Resultaten 

beskriver hur dessa barn ser på sin skolskjuts och belyser förarstödsystemet i skol-
skjutsen sett ur barnens perspektiv.  

− Möjlighet att studera rutten i bussen före avfärd 

Möjlighet att blädd
hållplatsen innan 

 Ett flexibelt system där rutten ändras utifrån vilka barn som ska åka med den 
aktuella turen 

 Möjlighet att redan i på-/avstigningsvyn se om det finns barn i om
det finns någon ny ”extra information” om barnet 

− Korrekta säkerhetsinstruktioner, lämpade för situatio

− Inga informationsutrop om barnen inte

 

da na och hållplatsen 

ers älla att sändarnas funktion förbättras 
e. så att de inte ”somnar in” på bussen 
f. så att chauffören kan se i god tid om barnet finns i närheten av bussen 

− Möjlighet att veta om barnet är i eller utanför bus

− 

− Säkerställa att blinkljusen synbarh

Integrer

− Trepunktsbälte på alla platser, både för säkerhet vid krock och lugn och ro i
bussen 

− Använda sig av backkameran på buss som sitter utanför bussen och endast 
öppnar linsen när

av s.k. blixtlj

 
7.3 Barn 
Resultatet från intervjuerna med barnen presenteras utifrån skolskjutsresans olika delar. 
För att få en återkoppling till i vilket 
med en sammanfattning av de rutiner barnen beskriver kring skolskjutsen, det vill säga
hur det går till – hur de brukar göra. 

I de fall det är relevant görs en uppdelning på yngre respektive äldre barn i redogör
sen. Om ingen skillnad i tankegångar
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Intervjuer gjordes i tre omgångar under försökets gång. Dessa intervjuer har jämförts i 
syfte att se om det varit någon utveckling i hur barnen resonerar kring trygghet i skol-
skjutsen. Slutsatser av detta dras i det avslutande delkapitlet.  

För att belysa och levandegöra olika delar används citat. Citaten markeras med en 
beteckning som anger vid vilken intervju och vid vilket intervjutillfälle det yttrades. 
Tabellen med beteckningarna återfinns i kapitel 6.4. Inledningsvis presenteras i vilka 
situationer barnen känner sig trygga/otrygga respektive har eller saknar en känsla av att 
vara säker.  

 

När känner sig barnen trygga/otrygga respektive har eller saknar en känsla av att 
vara säker 
Barnen berättar att de känner sig otrygga när de inte vet vad som kommer att hända, och 
om man inte vet hur man ska agera, till exempel om man missat bussen eller om man 
inte är säker på att bli avsläppt på rätt ställe.  

Barnen berättar att det inte känns säkert när bussen kör fort och när det är mörkt och 
man är ensam på hållplatsen eller går ensam hem, då sätter fantasin ingång. 

Några barn berättar att de ibland känner att det inte är säkert då de måste stå nära den 
tunga trafiken på vägen eftersom det inte finns någon busskur eller hållplatsficka vid 
sidan av vägen.  

”Det är otäckt när stora lastbilar dundrar förbi, de kommer väldigt 
nära (FFH1)” 

Efter det att sändarna införts berättar ett av barnen att bilarna ibland kör saktare förbi 
hennes hållplats som blinkar då det är barn på hållplatsen. Det känns tryggt.  

Några av barnen berättar att chaufförerna av bussarna ibland kör väldigt fort och att det 
känns otryggt. 

”Man kan höra hur gps:en [Barnet syftar på ISA] låter när han kör för 
fort (GTLL1).” 

”…alltså man kände det, på sådana där gupp körde han bara rakt 
över…(FTLM3)” 

 

Säker känner man sig när det finns någon vuxen med som kan styra upp om det blir för 
stojigt. Det är bra att chaufförerna säger till på bussen. Trygg är man med de ordinarie 
chaufförerna, då vet de att allt kommer att gå bra.  

”Man känner liksom en bra känsla i magen, för att man får åka med 
just den här bussen. Man känner att man har en trygg resa, när man 
åker med honom (GRL3)”  

 

Att gå till/från busshållplatsen hemma 
Barnen har olika långt från hemmet till hållplatsen. Många bor alldeles intill medan 
andra får gå längre. De flesta av barnen går till busshållplatsen, några av de äldre barnen 
cyklar. Flera av barnen följs till hållplatsen av äldre syskon eller någon förälder som 
också väntar på hållplatsen tills bussen kommer och barnen kliver på. Nästan alla korsar 
vägen antingen till eller från busshållplatsen.  
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En del av barnen är emellanåt otrygga inför de bilar som kör fort förbi hållplatsen och 
är oroliga för att bilarna inte skulle hinna stanna då de ska korsa vägen eller om de 
kommer för nära vägen vid hållplatsen.  

Ibland är barnen stressade då de ska med bussen, om de är sena till bussen och inte är 
säkra på att hinna. Efter det att de fått en sändare säger flera barn att de är mindre 
stressade på vägen till hållplatsen, de vet att de hinner.  

”Det känns tryggt att ha en sån här sändare också, så man vet att man 
kommer i tid (GRL3)”  

”Vi behöver inte springa när vi ser att bussen kommer för han vet 
liksom var vi är (GRM3)” 

”När man är 200 meter från bussen då kan han se mig, Micke som är 
busschaufför ser mig gå till bussen. Och då behöver inte jag stressa 
för då vet han att jag kommer och då kan han vänta på mig utan att 
jag behöver springa dit (GTLL3) ” 

 

Flera av barnen säger att sändaren är svår att komma ihåg, andra har sändaren i väskan 
och tänker inte så mycket på den, då är den lätt att komma ihåg. Några av de äldre 
barnen som tränar efter skolan vissa dagar i veckan glömmer att flytta sändaren till den 
andra väskan dessa dagar. Glömmer man sändaren är det inte lika säkert. Men det 
funkar ändå rätt så bra utan.  

Förståelsen för och uppskattningen av sändaren har förstärkts något under den tid som 
försöket pågått. Det är framförallt på morgonen på väg till busshållplatsen som skillna-
den uppmärksammas. Sändaren uppfattas som en förbättring jämfört med hur det var 
innan de fick en sändare. 

”Alltså jag känner väl inte att det är så jättemycket skillnad, det är 
bara att om vi är längre ifrån så vet han att vi kommer (GRM3)”  

”Det är bättre nu för nu vet man att om man skulle komma lite för sent 
då vet han ju att man är på väg (GFH3)” 

”Det är inte så stor skillnad för oss, det är bara det att busschauffören 
vet mer, var han ska släppa av oss och så… men vi går som vanligt till 
bussen, men jag tänker mer på det att jag inte behöver springa till 
bussen (GSH2)”  

 

På hållplatsen hemma 

På de flesta hållplatser finns endast en stolpe att vänta vid. Det är olika hur länge barnen 
får stå och vänta på bussen. De flesta väntar 5–10 minuter, nästan ingen kommer i sista 
stund. Fast bussen kommer inte alltid i tid, då får man vänta längre. Många av barnen 
väntar vid en stolpe vid vägkanten, det finns ingen busskur och ibland inte heller någon 
plats för dem att stå på. Några av barnen väntar ensamma på sin hållplats, de flesta 
väntar med 5–6 andra barn. På en av hållplatserna väntar 11 barn samtidigt.  

På hållplatsen står man och pratar, lyssnar på musik och väntar på att bussen ska 
komma. De som har en busskur eller en bänk att sitta på sitter där. De yngre barnen 
leker, de berättar om att de tittar på katter, leker ”plätt” och ”viskningsleken”. Det sker 
en hel del bus vid hållplatsen då de väntar på bussen, barn som springer ut på vägen 
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eller knuffas. Enligt barnen hjälper inte de vuxna, som följt barn till hållplatsen och som 
väntar med dem, till att hålla ordning. Barnen säger att det aldrig har hänt att någon 
vuxen säger till om det blir för stojigt på hållplatsen.  

 

Att kliva på bussen hemma 
Barnen ser bussen då den kommer, de behöver inte hålla utkik efter den. Om det är flera 
barn på hållplatsen ställer de sig på rad när bussen kommer, oftast går de minsta barnen 
på först. De yngre barnen beskriver också hur de vill sitta långt fram i bussen för de 
äldre barnen sitter längst bak och där blir det stökigt. En del vill sitta fram för att de blir 
åksjuka. 

En del i informationssystemet är att barnen har fått fasta platser. Detta känner barnen till 
och de berättar att chauffören på en av bussarna har bestämt var de skall sitta. Chauf-
förerna förklarar den fasta placeringen av barnen med att det är lättare för dem att 
kontrollera om de har bältet på sig om de alltid sitter på samma ställe. Barnen är på det 
stora hela nöjda med arrangemanget men önskar att de kunde välja vem de ska sitta 
bredvid eller var de helst vill sitta. 

”Man kanske vill sitta jättelångt fram och då får man ju inte det 
(GTLL1)” 

”Jag vill ju sitta med mina kompisar och prata och så (GTLM2)” 

De som hamnar bredvid någon från en annan klass eller särskilt ett äldre barn tycker 
inte att de kan slappna av på samma sätt som om de sitter med sina kompisar. Några av 
barnen beskriver att de känner sig utelämnade av att inte kunna flytta på sig om de äldre 
barnen retas med dem. 

”Jag sitter jättelångt bak med en som går i fyran eller femman… jag 
har ingenting att göra, jag får bara sitta still hela tiden och lyssna på 
de andra när de pratar…och så bråkar de andra med mig, de sparkar 
och slåss och tar min keps och kastar den… och hon bryr sig inte…  
hon lyssnar bara på MP3 (FTLL2)”  

 

Barnen berättar att på den andra bussen kan barnen välja sittplats fritt men de har ändå 
favoritplatser där de oftast sitter [vilket inte var tanken från början]. En del av barnen 
har en favoritplats medan andra kan ha två tre stycken. Andra sätter sig med sina 
kompisar, det kan vara olika varje dag. 

Allt fler av barnen reflekterar i fokusgrupp 2 och 3 över förarstödsystemet och att ha 
fasta platser i bussen. Det är tryggt att veta att man vet vem som finns på bussen och var 
de finns i bussen om det skulle hända en olycka.  

”Om man krockar så vet man vilka som varit inne i bussen (GSH3)” 

 

På bussen till/från skolan 

De flesta barnen åker 10–15 minuter, en del åker upp till 30 minuter. Ett av barnen säger 
att turen på morgonen tar 45 minuter. Barnen känner busschauffören på ”sin” buss väl 
och flera barn beskriver hur bra det känns att åka med de två fasta chaufförerna.  

56 VTI rapport 649 



 

Då någon av de ordinarie chaufförerna är sjuk eller ledig körs bussen av en vikarie, eller 
som de mindre barnen uttrycker det, att bussen då körs av någon av chaufförernas 
kompisar. Vikarien känner inte till allt så väl som de ordinarie chaufförerna och flera av 
barnen beskriver att de är mer alerta då.  

”…man får säga till han vart han ska köra och så. Ibland måste man 
säga vad man heter till och med. Men jag får inte veta vad han heter. 
När jag säger mitt namn så säger inte han sitt namn (FTLL2)” 

”…alltså hans kompisar, de visar vi varje gång hur vi ska köra och så 
(IU2)” 

 

Barnen berättar att det finns kameror på bussen så att chauffören kan se om det händer 
något barn någonting. Några av barnen säger att det känns tryggt att chauffören har koll 
på vad som händer i bussen. På en del av turerna blir det stojigt och pratigt på bussen. 
Detta sker enligt barnen framförallt då barn från en annan skola åker med bussen.  

”Det är bra med kameror för det kan man använda om det händer 
barn något eller om bussen skulle gå sönder (FSH1)” 

 

Alla barn använder inte bälte, men chauffören tjatar oftast inte på dem om detta. De 
yngre barnen beskriver ett tillfälle då en äldre elev gått runt på bussen och knäppt loss 
säkerhetsbältet på de yngre eleverna. Det är bara tvåpunktsbälten så det märks inte alltid 
när det sakta rullar in sig. Sen får de yngre eleverna skäll av chauffören om han ser att 
de inte har bältet på sig. 

”Vi har alltid bälte på oss i bussen. Och om han ser någon som 
inte har bälte på sig så berättar han historien om flickan som fick 
betala 1 500 kr för att hon inte hade bälte (FRM1)”  

 

På en av bussarna lyser en lampa för varje plats där en passagerare inte använder bälte 
och chauffören säger till dem som inte satt på sig bältet. Detta beskriver de äldre barnen 
som skönt eftersom de måste lyda chauffören och då inte riskerar att uppfattas som 
”ocoola” av kompisarna. 

Några av de äldre barnen berättar att det finns en kamera längst bak i bussen som ser om 
man har bälte på sig eller inte.  

”Alltså om man sitter längst bak så ser han om man inte har satt på 
sig bälte eftersom det är en kamera där (GFH2)” 

 

Att kliva av bussen vid skolan 
Detta beskrev barnen inte så väl, de går av bussen och går in på skolområdet. En del av 
barnen har bråttom till lektionerna medan andra beskriver hur frustrerande det är att 
varje dag vara upp till 30 minuter tidig till skolan.  
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Att kliva på bussen vid skolan 
Hur man kliver på bussen vid skolan sker lite olika på olika skolor. En del har ”fållor” 
där man står i kö och väntar på att bussen ska köra fram. På andra ställen ställer man 
upp sig i två led med yngre barn i det ena ledet och äldre barn i det andra ledet. På ett 
tredje ställe väntar man ungefär som hemma och kliver sedan på. Fast det finns ett 
staket mellan bussen och barnen.  

”Det kan det vara lite fler som ska på, då ska ju fler klasser på … man 
måste vänta bakom staketet men det kan bli lite kaotiskt (IU1)”  

 

”När vi står och väntar på bussen och ska åka hem… det ska 
egentligen alltid vara en vuxen som står och håller koll på oss, fast 
den brukar inte hinna dit (FRL2)” 

 

Barnen kliver i regel bara på bussen och uppfattar det som att de loggas automatiskt i 
systemet – de märker ingen skillnad mot tidigare. Chauffören frågar alltid om det är 
någon mer som ska med innan han åker.  

Några av eleverna på en skola beskriver frustrationen i att alltid vara ute i sista minuten 
för att lärarna inte släpper iväg dem i tid även om de ska göra det. De hinner till 
exempel inte duscha efter gympan om de ska hinna med bussen.  

”När bussen är där, när vi inte är där, när vi kommer ut så är 
chaufförerna arga för att vi inte har kommit i tid. Men det är inte vårt 
fel precis. Det är lärarna som håller för länge (FTLM3)” 

 

”Det händer inget särskilt, man står och väntar på bussen. En del får 
springa för att läraren håller dem för länge (IU3)” 

 

Barnen beskriver det som deras eget ansvar att hinna med bussen. Ofta kan man ta en av 
de senare turerna, men missar man den sista får de gå eller ringa till en förälder som 
kommer och hämtar. Ingen uppfattar det som att lärarna eller skolan har någon del i 
detta. Något av barnen har bett att få låna telefonen på expeditionen och då förklarat 
varför, men endast fått låna telefonen för att reda ut det själv.  

 

Att kliva av bussen hemma 
Chauffören öppnar dörrarna både bak och fram för de äldre barnen när de ska gå av. 
Detta tycker barnen är bra. Det är snabbare och smidigare att gå ut genom bakdörren om 
de sitter bak eftersom de slipper gå genom hela bussen, vilket de måste göra om bara 
dörren fram öppnas. De mindre barnen går alltid av fram.  

Barnen upplever det som tryggt att chauffören vet var de ska kliva av så att de slipper 
oroa sig för att de ska åka för långt.  

”Micke kan rundan och stannar alltid på samma ställe. Och han är 
skitsnäll (FFH1)” 
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Fördelen med förarstödsystemet är enligt barnen att chauffören faktiskt vet vilka som är 
på bussen och var man ska kliva av och på. Särskilt om det är vikarier. 

”Innan fick han tänka lite mer på var vi skulle kliva av och så 
(GTLL3)”  

 

”Jo det är ju bra om det är nya busschaufförer, om den ordinarie 
chauffören är sjuk, så har han bättre koll på vilka som är med på 
bussen (GFH3)” 

 

Dessutom kan ljudnivån i bussen emellanåt vara så hög att det är svårt att höra vad 
chauffören säger. Då är det jättebra att chauffören kan hålla reda på var de ska kliva av. 
Barnen säger att det är skönt att de inte behöver hålla reda på detta själv.  

”Jag tycker att det känns säkrare nu, det blir säkrare för oss utan att 
vi… alltså, det är han som får tänka vi behöver ju inte göra 
någonting (GFH3)”  

 

En del av barnen får hjälp att gå över vägen vid hemmahållplatsen. De flesta har dock 
inte denna hjälp.  

”Det är skönt för varje gång vi skall gå över, så tar han alltid på sig 
västen och hjälper oss över, så vi inte blir påkörda. Det är rätt så 
skönt (FRL2)” 

 

Har det skett en förändring i resonemang kring trygghet under projektets gång? 

Tryggheten i skolskjutsen har genom alla tre intervjuomgångarna varit tydligt kopplad 
till chaufförerna och deras kunskap om vem som bor var, men även till chaufförens roll 
som vuxen. Chauffören är den enda vuxna i skolskjutsen och barnen förväntar sig att de 
ska gripa in om någonting händer, stort eller smått. De flesta av barnen känner ”sin” 
chaufför väl och flera av barnen har åkt med samma chaufför sedan de började skolan.  

Från försökets början var barnen på det klara med att förarstödsystemet var till för att 
öka säkerheten i skolskjutsen även om den exakta funktionen och sändarens roll kunde 
vara lite oklar.  

Under försökets gång har barnens upplevelser av trygghet fokuserats både på chauffören 
och på förarstödsystemets olika delar. Chaufförerna är fortfarande mycket viktiga för 
tryggheten i skolskjutsen, men ju längre försöket pågått desto fler av barnen gav uttryck 
för att det inte bara är bra med sändaren, utan att det också är tryggt med förarstöd-
systemet. Barnen fokuserar inte bara på de rent personliga fördelarna (att de slipper 
stressa) utan nämner också att det känns bra att man vet vilka som varit ombord och var 
de suttit ifall det skulle hända en olycka. 

 
7.4 Kostnad/Nytta 
Även om inga incidenter finns dokumenterade i chaufförernas dagböcker så vittnar 
fokusgruppsintervjuer med chaufförerna om att incidenter förekommer. Det innebär att 
beräkningar av kostnad och nytta tar sin utgångspunkt i att systemen teoretiskt sett har 
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en potential i att rädda liv och förhindra skador. Följande beräkningar tar sin utgångs-
punkt i att skolskjutsrelaterade olyckor helt kan undvikas med hjälp av de system som 
detta pilotprojekt använt sig av.  

Under perioden 2003–2006 dödades sammanlagt 9 barn under skoltid medan 62 skada-
des svårt och 338 lätt (Larsson, 2008). Omräknat per år motsvarar dessa siffror 2 döda-
de, 15 svårt skadade och 85 lätt skadade. Larsson har dock fördjupat analysen genom att 
titta på textbeskrivningar i STRADA där data är tagna ifrån, vilka specifikt omtalar att 
det är skolskjutsrelaterade olyckor. Dock ger detta ”…en underskattning av antalet 
skolskjutsrelaterade skador eftersom texten (om inte buss/skolbuss nämns) inte fångar 
in elever på hemresan.” (sid. 27). Denna metod kan då med ”…stor säkerhet…” (sid. 
27) identifiera 32 av 244 bussolyckor under skoltid som skolskjutsolyckor, vilket utgör 
endast 13 % av olyckorna. Larsson redovisar med denna metodik 3 dödade, 8 svårt 
skadade och 76 lätt skadade. Uttryckt i enheten ”per år” ger dessa siffror 1 död, 2 svårt 
skadade och 19 svårt skadade.  

I det följande kommer dessa två modeller att användas för beräkningarna av kost-
nad/nytta. Den ena utgör en skattning baserad på samtliga bussolyckor under skoltid, 
vilket kan ses som ett maximalt mått medan det andra utgör ett säkerställt men under-
skattat mått, nämligen säkra skolskjutsolyckor. Skillnaden mellan de bägge, max-mo-
dellen (MM) och den säkra olyckor-modellen (SOM) uttryckt som olyckor per år redo-
visas i Tabell 9. 

 
Tabell 9  Fördelning av döda, svårt skadade och lätt skadade per år enligt de bägge 
modellerna max-modellen (MM) och säkra olyckor-modellen (SOM) samt de beräknade 
kostnaderna enligt VOSL metoden. 

 MM SOM Kostnad MM 

(milj. SEK/% av totalt) 

Kostnad SOM 

(milj SEK/% av totalt) 

Dödsfall per år  

Svårt skadade per år 

Lätt skadade per år 

Totalt 

2 

15 

85 

102 

1 

2 

19 

22 

32,6/38 

39/46 

13,9/16 

85,5/100 

16,3/66 

5,2/21 

3,1/13 

24,6/100 

 

Resultaten visar att SOM täcker ungefär var 5:e olycka (22 %). Däremot utgör inte 
totalkostnadsberäkningen för SOM 22 % av MM kostnaden utan 29 %, vilket antyder 
att SOM modellen ger en högre kostnad per olycka.  

Givet MM så kan kostnaden beskrivas som 425 373 SEK/skoldag eller 1,81 SEK per 
skolskjutsbarn och dag i Sverige. Motsvarande siffror för SOM är 122 388 SEK/skoldag 
eller 0,54 SEK per skolskjutsbarn och dag i Sverige.  
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8 Diskussion 
Sammanfattningsvis kan konstateras att chaufförernas upplevelser från användandet av 
förarstödet har bekräftat antagandet att systemet stödjer en ökad grad av rutin och att de 
tekniska lösningarna bidrar till att chauffören får ökade möjligheter att upptäcka och 
förbereda sig inför fara. Chaufförernas dagboksrapporteringar har visat att applikation 
och de tekniska system som ingått i försöket har använts och upplevts varit till nytta. 
Det kan noteras att majoriteten av chaufförerna främst har sett sin roll i termer av 
”förare av bussen”, snarare än en viktig länk i säkra transporter av barn till och från 
skolan. De delar i förarstödet som de inte tyckte om var framförallt de som interfererar 
med deras arbetsmiljö under körning. Flertalet av chaufförerna reflekterade endast i 
mycket begränsad omfattning kring, att systemet var till för att öka barnens säkerhet och 
trygghet. Vidare upplevde chaufförerna problem med inkorrekta uppgifter om turer, 
hållplatser och barn. Detta har i högsta grad påverkat chaufförernas inställning, framför-
allt till applikationen. Vidare kan det konstateras att barnens berättelser stödjer antagan-
det att användandet av systemet har ökat deras upplevelse av trygghet. Barnen berättade 
att de har upplevt en minskad stress tack vare systemet. Detta gäller framförallt på väg 
till bussen då de, tack vare systemet, visste att det syns i systemet att de är på väg. 
Barnen har inte upplevt att rutinerna har förändrats under försökets gång. Hastighets-
mätningarna vid de två platser som utrustats med blinkande hållplatser stödjer antag-
andet att stödsystemet signifikant sänker hastigheten. Medelhastigheterna vid mät-
platsen Ripa har reducerats med i genomsnitt 4 km/h. Ingen sänkning har dock noterats i 
Nymö där medelhastigheten även utan blinkljusen var låg. Sett ur ett kostnads/nytta-
perspektiv kan man konstatera att givet att systemen fullt utbyggt helt skulle förhindra 
den typ av olyckor som skett under perioden 1994–2006 så är samhällsvinsten/tillämp-
bar kostnad vid användande av systemen 120 000–425 000 eller 0,5–2 SEK per skol-
skjutsbarn och dag. 

Nedan följer detaljerade diskussionsavsnitt.  

 
8.1 Resultatdiskussion 
8.1.1 Sänkta hastigheter 
Hastighetsmätningarna stödjer antagandet om att stödsystemet sänker hastigheten signi-
fikant bland förbipasserande enligt nedan. 

Grundantagande: Sänkt hastighet förbi skolskjutshållplatser leder till färre olyckor 
eller minskar konsekvensen av olyckorna 

Vårt antagande: Hastigheten sjunker signifikant bland förbipasserande efter imple-
mentering av stödsystemet 

 

Medelhastigheterna i Ripa har sjunkit med i snitt 4 km/h. Däremot uppmättes ingen 
sänkning i Nymö. Det uppmätta medelhastigheterna i eftermätningen är jämförbara med 
medelhastigheterna på 50-vägar i Linköping och Örnsködsvik vid utvärderingen av 30-
regeln, se Tabell 10. Däremot var medelhastigheterna i Nymö betydligt lägre redan i 
före-mätningen, framför allt för mötande trafik. Att medelhastigheten redan från början 
var låg i Nymö är troligen förklaringen till varför de blinkande hållplatserna inte på-
verkade medtrafikanternas hastighet ytterligare.  

Resultaten stödjer således vårt antagande ovan, men med det tillägget att om medel-
hastigheterna redan från början är låga (<40km/h) ger den blinkande hållplatslösningen 
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ingen ytterligare förbättring. Hastighetsmätningarna har dock enbart skett vid två platser 
och det behövs fler mätningar för att säkerställa att effekten gäller även i andra trafik-
miljöer och hastighetsbegränsningar. Resultaten pekar på att effekterna av den blinkan-
de hållplatsen på 50-väg är jämförbara med effekterna av 30-regeln (Vägverket, 2008), 
En fördel med de blinkande hållplatserna är dock att medtrafikanterna varnas även före 
och efter det att bussen varit där. 

 
Tabell 10  Uppmätta medelhastigheter vid hållplatserna i Kristianstad samt på 50-
vägarna vid utvärderingen av 30-regeln i Linköping och Örnsköldsvik (Vägverket, 
2008). 
Mötande trafik  
 Före-mätning Efter-mätning 
Ripa 47 43 
Nymö 37 39 
Linköping (30 försöket) 48 42 
Örnsköldsvik (30 försöket) 46 40 
   
Upphinnande trafik  
 Före-mätning Efter-mätning 
Ripa 43 39 
Nymö 37 38 
Linköping (30-försöket) 48 38 
Örnsköldsvik (30 försöket) 41 35 

 

Det ska också tilläggas att chaufförerna var mycket nöjda med blinkljusen vid håll-
platserna och att de helst ville ha blinkljusen vid alla hållplatser. Särskilt stort upplevdes 
behovet vara på 90-väg. Dock var synbarheten, enligt chaufförerna, begränsad på 
sommarhalvåret. Chaufförerna upplevde att lamporna blinkade för länge och de var 
oroade över att detta kan påverka efterlevnaden negativt. Blinkljusens synbarhet och 
längd kan behöva justeras till senare versioner av systemet. 

Chaufförerna har en stark önskan om ökade möjligheter att signalera till förbipasser-
ande, även på hållplatser utan blinkljus. De efterfrågade bättre utmärkning på bussen. 
Helst skulle de vilja att skolskjutsfordonet skulle räknas som ett arbetsfordon och få 
använda blixtljus. I Vägverkets dokument ”Regler för säkerhet vid vägarbete” kan man 
utläsa att: 

”Varningslykta på fordon skall användas då fordonet är i väghållningsarbete eller 
liknande arbete och utgör hinder eller fara för övrig trafik genom sin plats på vägen 
eller sitt framförande.”s.46 8.03.01 

Definitionen av ett arbetsfordon, i samma dokument, är dock:  

”Ett arbetsfordon är ett fordon som utför någon form av väghållningsarbete” s.53 
10.03  

Det kan finnas anledning att undra varför ett skolskjutsfordon inte få använda varnings-
lyktor/blixtljus för att synas bättre? En betydligt mer effektiv utmärkning av skolbussar 
är en viktig åtgärd för att öka säkerheten för skolskjutsbarnen (Anund et al., 2003). 
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8.1.2 Förbättrade rutiner 
Utvärderingen av chaufförernas upplevelser stödjer antagandet att användandet av 
systemet leder till goda rutiner enligt nedan. 

Grundantagande: Bra rutiner vid skolskjutsning leder till färre olyckor  

Vårt antagande: Förarna upplever användandet av systemen som ett stöd för att 
upprätthålla bra rutiner. Användandegraden är hög.  

 

Dagboksenkäterna visar att användandegraden av alla delarna i stödsystemet var hög 
samt att den upplevda nyttan med systemet ”som ett stöd för att upprätthålla bra rutiner” 
var frekvent. De delar som främst har använts till att upprätthålla/förbättra rutiner var: 

− inre kameror, speglar, högtalare 

− bältespåminnare, kuddar och dekaler 

− informationssystemet 

− yttre högtalare 

− blinkljus vid hållplats. 

 

Det är dock viktigt att betona att problem med felaktiga indata till informationssystemet, 
framförallt under vårterminen 2008, samt problem med sändarna, har lett till irritation 
och missnöje med systemet. Indataproblemen åtgärdades till stor del under sommaren 
av kommunen, vilket även sannolikt var anledningen till den ökade användningen under 
hösten 2008.  

För att chaufförerna ska uppleva systemet som ett stöd är det avgörande att systemet 
fungerar hundraprocentigt och att chaufförerna därmed kan känna tillit till det, se 7.2.4. 
De viktigaste åtgärderna för att systemet ska bli ett bra stöd för chaufförerna avseende 
ökad grad av rutin är: 

− att säkerställa korrekt och fullständig indata 

− förbättra sändarnas funktion 

− lägga till funktioner så att systemet blir mer flexibelt och mer stabilt. 

Förbättring av sändarnas funktion samt tillägg av funktioner för ett mer flexibelt system 
kräver tekniska åtgärder, medan problemen med indata behöver lösas i samarbete med 
den som planerar skolskjutsresorna och chaufförerna som kör. Kommunen måste veta 
exakt när, var och vilket barn som kliver på och av. Det arbetet skulle kunna ha under-
lättats med tekniska hjälpmedel, såsom inventeringsutrustning och ett effektivt redige-
ringsverktyg. Dessa hjälpmedel har på grund av ekonomiska begränsningar inte varit i 
fokus i projektet, men rekommenderas ingå i senare versioner av systemet som en 
grundläggande del.  

Det är också viktigt att betona att chaufförerna själva inte har uttryckt sig i termer av 
rutiner samt att de endast i mycket begränsad omfattning har diskuterat stödsystemet 
utifrån barnens perspektiv och säkerhet. De har snarare sett sin egen uppgift som 
chaufförer vara, att framförallt hitta till rätt hållplats och vara i tid. Chaufförerna har 
dock individuella knep för att förbereda sig inför situationer som kan bli farliga för 
barnen. Dessa knep var dock inte rutiner i den bemärkelsen att de är standardprocedurer 
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som alltid följs i alla liknande situationer, vid varje på- eller avstigning eller för varje 
på- eller avstigning för samma barn.  

Avsaknaden av gemensamma standardprocedurer har gjort att stödsystemet har fått 
dubbla roller. Informationssystemet var tänkt att stödja rutinerna mellan chaufförerna 
och barnen, inte skapa dem eller utbilda i dem.  

I ett framtida system är det viktigt att säkerställa att arbetet med säkra rutiner, framför-
allt vid på- och avstigning, börjar med utbildning av chaufförer, barn och föräldrar samt 
att arbetsgivaren sätter upp riktlinjer för säkra rutiner och på ett tydligt sätt förmedlar att 
detta är en lika viktig arbetsuppgift som att hitta till rätt hållplats i rätt tid. Med anled-
ning av detta kan man konstatera att säkerhet och trygghet i samband med skolskjuts-
ning bör angripas med ett hela-resan-perspektiv. Med det avses att oavsett hur bra en 
applikation är så kommer den inte att fungera om inte chaufförerna, barn, föräldrar och 
skolans personal har grundläggande kunskaper i trafiksäkerhet i hela resekedjan. 

Det är inte önskvärt att vikarierande chaufförer, så som under dagboksstudien, använder 
sig mer sällan av stödsystemet än ordinarie chaufförer. Det är framför allt de chaufförer 
som inte har en daglig kontakt med barnen på turen som behöver stöd för att upprätt-
hålla de rutiner som barnen och den ordinarie chauffören har. Detta kan ses som ytter-
ligare ett exempel på behovet av utbildning i säkra rutiner. Användningen av bältes-
kudde var låg, en anledning kan vara bristande kunskap om varför kudden ska an-
vändas. Ingen utav chaufförerna hade kunskap om detta och använde inte bälteskudde 
för barn över 4 års ålder (ett problem som dock ligger delvis utanför fokus för denna 
studie). 

Sammanfattningsvis kan det konstateras att enbart ett tekniskt stödsystem inte kan öka 
säkerheten för barnen tillräckligt, utan ett hela-resan-perspektiv med bland annat utbild-
ning för chaufförer, barn och föräldrar i säkra rutiner behövs för att öka säkerheten vid 
skolskjutsresor. 

 
8.1.3 Möjlighet att upptäcka fara 
Utvärderingen av förarnas upplevelse stödjer antagandet att användandet av systemet 
ökar chaufförernas möjlighet att upptäcka fara, men inte ingripa vid fara enligt nedan. 

Grundantagande: Bättre möjligheter för chauffören att upptäcka och/eller ingripa vid 
fara leder till färre olyckor  

Vårt antagande: Chaufförerna upplever att system ökar möjligheten att upptäcka 
och/eller ingripa vid fara. Användningsgraden är hög. 

Dagboksenkäterna visade att användandegraden av alla delarna i stödsystemet var hög 
samt att den upplevda nyttan med systemet ”genom ökade möjligheter att upptäcka 
och/eller ingripa vid fara” var frekvent. De delar som främst användes för att öka 
möjligheten att upptäcka fara var: 

− yttre kamera, speglar, belysning 

− dörrsäkerhet (kännande kanter) 

− blinkljus vid hållplats. 

 

Chaufförerna diskuterade i fokusgrupp II i mycket begränsad omfattning stödsystemet 
utifrån barnens perspektiv och i termer av säkerhet. Det var oklart varför chaufförerna 
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var nöjda med de olika delarna i stödsystemet. Det framgår dock tydligt att de var 
mycket nöjda med delar i stödsystemet enligt punklistan ovan. 

Dock var det ingen av ovanstående delar i stödsystemet som var en direkt hjälp för 
chauffören att ingripa vid fara, utan enbart en hjälp till att lättare eller snabbare upp-
täcka fara. Den del av systemet som var tänkt som ett stöd för direkt ingripande var den 
yttre högtalaren. Endast en chaufför har uppgett att han behövt nyttja den yttre hög-
talaren vid fara, men upplevde att han inte hann och att ”tutan” var ett bättre alternativ. 
Flera av chaufförerna har använt sig av tutan, med framgång, vid kritiska situationer – 
dock inte under försöket. 

Att stödja de individuella knep som chaufförerna använder sig av för att förbereda sig 
inför situationer som kan bli farliga för barnen är en möjlighet till att ytterligare öka 
säkerheten för barnen. Dessa knep skulle också kunna formaliseras och ingå i utbildning 
av skolskjutschaufförer. Återigen vill vi betona vikten av kombination av utbildning och 
stöd i form av applikationen och tekniska system. 

 
8.1.4 Barnens trygghet 
Utvärderingen av barnens upplevelse stödjer vårt antagande att användandet av systemet 
ökar barnens trygghet. 

Grundantagande: Ökad trygghet och mindre stress hos barnen leder till färre olyckor 

Vår frågeställning: Barnen upplever en ökad trygghet.  

Barnen kände ”sin” chaufför väl och flera av barnen har åkt med samma chaufför sedan 
de började skolan. Under försökets gång har barnens upplevelser av trygghet allt mer 
fokuserats på förarstödssystemets olika delar. Chaufförerna var fortfarande mycket 
viktiga för tryggheten i skolskjutsen, men ju längre försöket pågick desto oftare ut-
tryckte barnen att det inte bara var sändaren som bra, utan att det också var tryggt och 
kändes säkert med förarstödsystemet. Barnen fokuserade inte bara på de rent personliga 
fördelarna (att de slipper stressa) utan nämnde också att det kändes bra att de visste 
vilka som varit ombord och var de suttit ifall det skulle hända en olycka. Att barnen 
upplever trygghet kan också kopplas till rutiner. Vet barnen vad som ska hända så 
känner de sig lättare trygga och därvidlag utgör systemet en trygghet när t.ex. den 
ordinarie chauffören inte finns på plats. 

 
8.1.5 Kostnad nytta 
Angående kostnad/nytta-beräkningarna i denna rapport så kan man säga att de vilar på 
ett gediget men till numerären begränsat underlag. Dessutom vilar de på ett antagande, 
nämligen att de system som använts i detta projekt helt eliminerar skolskjutsrelaterade 
olyckor i Sverige. Är då detta ett rimligt antagande?  

De system som detta pilotprojekt omfattar förhindrar inte den typen av olyckor som kan 
ske då en buss blir påkörd av ett annat tungt fordon eller går av vägen på grund av kom-
binationen låg friktion och kraftiga sidvindar (Albertsson, Björnstig & Falkmer, 2004; 
Albertsson, Björnstig, Falkmer, Kirk & Mayrhofer, 2004). Däremot så kommer barnen 
ombord på bussen att färdas under större säkerhet med ett fullt utbyggt system då 
andelen bältesanvändare kan förmodas vara 100 %. Dock har den senare typen av 
olycka inte drabbat skolskjuts under åren 1994–2006 (Anund, Larsson & Falkmer, 
2003; Larsson, 2008) trots att denna typ av olycka är betydligt vanligare än att en buss 
blir påkörd av ett annat tungt fordon. Skadestatistiken styrker också detta antagande. 
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Samtliga dödsfall under åren 1994–2006 kan dessutom härledas till situationer då 
barnen inte befunnit sig inuti i en buss under färd.  

Därför är det inte överraskande, givet SOM för data 2003–2006, att man konstatera att 
alla dödsfall och nästan alla skadade barn har råkat ut för sina skador utanför bussen 
(Larsson, 2008). Bland de lindrigt skadade återfinns dock tre fjärdedelar som buss-
resenärer. Dessa lindriga skador renderar, trots detta, i marginella samhällskostnader, 
vilka kan betraktas som irrelevanta i detta sammanhang.  

Kostnaden för de system som installerats i bussarna i detta pilotprojekt är svåra att 
estimera givet att de vore standardprodukter som skulle installeras och dessutom 
utbildas omkring. Därför är det inte möjligt att på grundval av data från detta projekt 
kunna beräkna om det skulle vara samhällsekonomiskt nyttigt att utrusta samtliga 
skolbussar i Sverige med den utrustning som provats i projektet. Därtill saknas data 
tyvärr. Mot denna bakgrund har de beräkningsmetoder som applicerats valts, dvs. i brist 
på den mest relevanta metoden. 

Däremot kan man ställa de estimerade kostnaderna per resa i relation till de kostnader 
som beräknats för skador inom färdtjänst som också beräknats per resa (Bylund, 
Wretstrand, Falkmer, Petzäll & Lövgren, 2007). Bylund et al. fann att ungefär 400 
svenska färdtjänstresenärer skadas årligen till en kostnad av cirka 245 miljoner kronor 
per år eller 18,2 kronor per resa. Det absoluta flertalet som åker färdtjänst är dock äldre 
människor, andelen barn är <1 %. Dock kan man relatera dessa 18,2 kronor per resa till 
de motsvarande kostnader som räknats fram per resa i detta projekt. Enligt MM och 
SOM skulle dessa vara 20 respektive 60 gånger högre kostnader än motsvarande 
kostnader för skador i skolskjuts. Den absoluta majoriteten av dessa extra kostnader vad 
gäller skador i samband med färdtjänstresor beror dock sannolikt på sjukvårdskostnader 
som relaterar till äldre användare (Bylund, Wretstrand, Falkmer, Petzäll & Lövgren, 
2007). Barn däremot läker snabbare och bättre än äldre och barnen läker företrädesvis i 
hemmet; därav lägre samhällskostnader.  

Ett annat sätt att relatera summorna 120 000–425 000 eller 0,5–2 SEK per skolskjuts-
barn och dag, eller om man så vill 24 120 000–85 425 000 SEK på läsårsbasis, är att 
ställa dem i relation till amerikanska uträkningar på vad olika livsbesparande åtgärder 
kostar (Tengs et al., 1995). Man studerade där 500 olika åtgärder inom fem olika 
domäner: hälsovård, hemmiljö, transportmiljö, arbetsmiljö och naturrelaterad domän. 
Man fann att medianåtgärden för ett ”life-year saved” (räddat livsår, vilket inte är 
samma metod som VOSL) kostade 42 000 U.S.$ i 1993 års pengavärde (56 000 U.S.$ 
för transportmiljödomänen). De specifikt skolskjutsrelaterade åtgärderna omfattade allt 
från förhöjda ryggstöd på skolbussäten (150 000 U.S.$ i 1993 års pengavärde/life-year 
saved) till säkerhetsbälten (2 800 000 U.S.$ i 1993 års pengavärde/life-year saved) och 
personal ombord på bussarna (4 900 000 U.S.$ i 1993 års pengavärde/life-year saved). 
När man läser detta ska man dock ha i minne att i USA påbörjas definitionsmässigt 
skolskjuts i det moment man kliver på skolbussen och inte enligt det hela-resan-pers-
pektiv som vi applicerar. Därför blir dessa siffror en aning missvisande, men de ger i 
alla fall en uppfattning om hur man i USA beräknar dessa värden, i brist på svenska 
data. 

Det är också viktigt att komma ihåg att beräkningarna i denna rapport bygger på hel-
talsestimat om en eller två döda skolskjutsbarn per år i de olika modellerna, vilket gör 
dem synnerligen känsliga för plötsliga svängningar i olycksstatistiken.  
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Likafullt bör man dock beakta totalkostnaderna för skador i samband skolskjuts som per 
år utgör en ansenlig summa, sett ur ett dynamiskt perspektiv, dvs. kostnader vilka 
mycket hellre skulle kunna användas i preventivt syfte. 

En viktig aspekt att beakta i skolskjutssammanhang är trygghet för barn och föräldrar. I 
de beräkningar som är genomförda har inte trygghet kostnadsberäknats. Det finns dock 
ett värde i form av nytta även när det gäller trygghet. 

 
8.2 Metoddiskussion 
I detta avsnitt diskuteras de olika metoder som använts i samband med utvärderingen. 
Den inleds med en generell diskussion kring val av kommun. 

 

Val av kommun 

Den kommun som systemet testats i är inte en typisk svensk kommun med avseende på 
hur skolskjutsverksamheten bedrivs. I Kristianstad ägs bussarna av kommunen och 
förarna är anställda av kommunen. Det är således inga elever i grundskolan som reser 
med särskilt upphandlad skolskjuts eller med linjetrafik. Detta har betydelse, inte enbart 
för chaufförernas upplevelse av rollen som chaufför och möjligheter till att påverka, 
utan även för barnen och de villkor som gäller under resans olika moment. På vilket sätt 
det påverkar är dock inte känt. 

Vid introduktion av förarsystemet fanns redan före studiens start en form av avoghet 
mot ny teknik. Den första fokusgruppen gav ett intryck av att många av de förare som 
skulle komma att delta, framförallt som vikarier, upplevde systemet till viss del som ett 
hot mot yrkesskickligheten. Om ett förarstödsystem ska införas i större skala är det 
viktigt att introducera tekniken på ett sätt som förarna kan ta till sig. Det är önskvärt att 
de testar den nya tekniken med en neutral inställning från början. Om föraren inte vill 
använda systemet kommer det inte att nyttjas till sin fulla potential. En stor fördel med 
valet av Kristianstad som studieort var dock att de personer på kommunen som var 
ansvariga för skolskjutsverksamheten har varit mycket tillmötesgående och det har 
alltid funnits möjlighet till kompletteringar av spår, turer, bilder på barn och hållplatser 
med mera. Detta hade sannolikt varit svårare att få till stånd i en kommun med blandad 
skolskjutsverksamhet, dvs. linjelagd och upphandlad skolskjuts. 

 

Hastighetsmätningar 

Placeringen av hållplatserna med blinkande ljus visade sig ha låga initiala hastigheter 
varför effekter av blinkande ljus kan ifrågasättas, pga. den s.k. ”regression-to-the-mean-
effekten”, dvs. att har man ett förhållandevis extremt ingångsvärde så är chansen att det 
återgår till det beräknade medelvärdet större än att det går ytterligare åt det extrema 
hållet vid nästa mätning.  

Analysen av data har skett på så kallade imputationsfria data, vilket innebär att endast 
fordonshastigheter där inte bortfall föreligger har ingått. Det finns dock en risk att bort-
fallet är systematiskt till exempel då fordon ligger nära varandra eller då det sker möten 
mitt över de slangar som fungerat som givare. Om så är fallet föreligger en risk för en 
underskattning av uppmätta effekter. 

Det ska även noteras att vi inte har haft möjlighet att nyttja så kallade kontrollplatser. 
Detta har till konsekvens att det kan vara svårt att utesluta att den effekt vi noterat kan 
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bero på en generell ändring av hastigheten och inte som ett resultat av den hållplats som 
ingått i försöket. 

 

Fokusgrupper/intervjuer med barn och chaufförer 

Det är ett känt faktum att det är svårt att i korrekt bemärkelse genomföra diskussioner i 
fokusgrupp med barn (Falkmer et al., 2006), vilket även gäller vissa av de genomförda 
diskussionerna. Bedömningen är dock att det inte nämnvärt påverkat resultaten då 
intervjuguiden var förberedd för att klara av en sådan eventuell situation. 

Vid genomförandet uteblev bandningen av fokusgrupp I med barnen. Detta är inte bra 
då citat inte kan återges ordagrant, vilket minskar trovärdigheten.  

I den första fokusgruppen med chaufförerna var diskussionsämnet ”barnens säkerhet”. 
Diskussionen var stundtals begränsad och moderatorn behövde ställa många frågor för 
att få svar. I fokusgrupp II var moderatorns roll betydligt mer tillbakadragen, diskus-
sionsämnet var ”förarstödsystemet” och barnens säkerhet kom nästan helt i skymundan 
under förarnas diskussion. Svaret på två av våra frågeställningar bygger uteslutande på 
chaufförernas upplevelse. Man kan ifrågasätta om chaufförer, som i mycket liten ut-
sträckning, resonerar kring barnens säkerhet är rätt personer att utvärdera en eventuell 
förändring i den. Det hade varit önskvärt med ytterligare något mått på barnens säker-
het, kanske via observationsstudier. 

Det är viktigt i tolkningen av kvalitativa data att ha i åtanke att detta ger en bred och 
innehållsmässigt djup förståelse av hur barnen och chaufförerna resonerade. I en mer 
omfattande utvärdering hade ett naturligt nästa steg varit enkäter till samtliga involvera-
de barn. Detta var av resursskäl inte möjligt att genomföra. 
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9 Slutsatser 
Utvärderingen av chaufförernas upplevelser från användandet av förarstödet har visat att 
de tekniska system som ingått i försöket har använts och upplevts vara till nytta. Utvär-
deringen med chaufförerna har bekräftat antagandet att systemet stödjer en ökad grad av 
rutin samt att de tekniska lösningarna bidrar till ökade möjligheter för chauffören att 
upptäcka och förbereda sig inför fara. De delar i förarstödet som chaufförerna inte 
tyckte om var framförallt de som konkurrerar med deras körning. Vidare upplevde 
chaufförerna problem med inkorrekta uppgifter om turer, hållplatser och barn. Detta har 
i högsta grad påverkat chaufförernas inställning till framförallt applikationen. Det kan 
också konstateras att barnens berättelser stödjer antagandet att användandet av systemet 
har ökat deras upplevelse av trygghet. Barnen berättade att de har upplevt en minskad 
stress tack vare systemet. Detta gäller framförallt på väg till bussen då de, tack vare 
systemet, visste att det syns i systemet att de är på väg. Barnen har inte upplevt att 
rutinerna har förändrats under försökets gång. Hastighetsmätningarna stödjer antagandet 
att de blinkande hållplatserna bidrar till en sänkning av hastigheten.  

Det ska dock betonas att ett tekniskt stödsystem ska ses som en åtgärd utifrån ett hela-
resan-perspektiv. Det kan noteras att majoriteten av chaufförerna har sett sin roll i 
termer av ”förare av bussen”, snarare än en viktig länk i säkra transporter av barn till 
och från skolan. Majoriteten av förarna reflekterade endast i mycket liten utsträckning 
kring att systemet var till för att öka barnens säkerhet och trygghet. 

Vi kan därför konstatera att projektets syfte nåtts men att flera frågor kvarstår att lösa. 
Den viktigaste är sannolikt att inse att det inte räcker med en enskild lösning utan att en 
holistisk ansats bör tas. Ett förarstöd, hur bra det än är, kommer inte till sin fulla nytta 
om inte chaufförerna, barnen, föräldrarna och kommunen samtidigt utbildas med syfte 
att få ett ökat trafiksäkerhetstänkande och en ökad förståelse för barnens behov och 
begränsningar.  

När det gäller önskemål om förbättringar i framtida system så handlar de framförallt om 
följande aspekter (se även 7.2.4): 

− Lägga till funktioner så att stödsystemet blir mer flexibelt och mer stabilt 

− Säkerställa korrekt och fullständig indata 

− Automatisk in- och utloggning och endast kompletterande manuell hantering om 
barnet glömt sin sändare 

− Bättre kontaktmöjlighet för föräldrar, t.ex. via sms eller e-mail direkt till 
stödsystemet 

− Mer effektiv utmärkning av skolbussen, gärna högt upp till exempel med hjälp 
av s.k. blixtljus  

− Utbildning i trafiksäkerhetstänkande och användning av stödsystemet för 
chaufförer, barn, föräldrar och kommun. 
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Bilaga 1 

Sidan 1 (4) 

Intervjuguide för fokusgrupper med barn 
 

November 2008 

 

Inledning med introduktion, presentation och upplägg.  

Hej och välkomna, vilka är vi, varför är vi här 

Upplägget, hur det kommer att gå till, vad ska vi göra 

Spela in intervjuerna - berätta varför, fråga om det är OK 

Tid, när slutar vi 

Frågor? 

Presentationsrunda 

 

Frågor om känslor och beteenden och upplevelser kopplade till dessa för att förstå hur 
barnen resonerar; till exempel roligt, tråkigt, lugn, rädd, säker, trygg, otrygg, stress.  

 

Roligt 

När har ni roligt? 

Vad gör ni då? 

Vad är det som är roligt? 

Hur ser man på er att ni har roligt? 

När leker ni roliga lekar? 

 

Tråkigt 

När har ni tråkigt? 

Vad gör ni då? 

Vad är det som är tråkigt? 

Hur ser man på er att ni har tråkigt? 

När leker ni tråkiga lekar? 

 

Rädd 

När är ni rädda? 

Vad gör ni då? 

Vad gör ni om ni är rädda? 

Pratar ni med någon om det? 

När var ni rädda senast? 
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Sidan 2 (4) 
 

Säker 

Om jag säger ordet säker, vad tänker ni på då? 

När känner ni er säkra? 

Hur känns det när ni känner er säkra? 

 

Osäker 

Om jag säger ordet osäker, vad tänker ni på då? 

När känner ni er säkra? 

Hur känns det när ni känner er säkra? 

Vad vill ni göra då ni känner er osäkra? 

 

  

Trygg 

Om jag säger ordet trygg, vad tänker ni på då? 

Berätta hur ni känner er när ni är trygga? 

Kan ni ge exempel på när ni är trygga? 

Om ni inte känner er trygga hur känns det då? 

 

Otrygg 

Om jag säger otrygg, vad tänker ni på då? 

Berätta hur ni känner er när ni är otrygga? 

Kan ni ge exempel på när ni är trygga? 

 

Stressad 

När känner ni er stressade? 

Hur känner ni er då? 

Vad gör ni då? 

 

Frågor om hur resan till och från skolan fungerar, hur olika delar av resan fungerar, 
känslor kopplade till detta. Resonera kring innebörden av rutin, skapa en gemensam bild 
kring begreppet även om ordet som sådant kanske inte används. Koppla till sändare och 
förarstödssystem där det är relevant. 

 

Kan ni berätta om hur en typisk skoldag ser ut? 
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Sidan 3 (4) 
 

Hur tar ni er till skolan? 

 

När börjar ni tänka på att ni ska iväg?  

 

Berätta om hur det går till att åka till skolan? Vad måste man tänka på? Vet ni vad som 
kommer att hända? Gör ni alltid på samma sätt? Gör alla på samma sätt? Vad fungerar 
bra/dåligt? På vilket sätt är det bra/dåligt? Funderar ni någon gång över varför man gör 
som man gör? När då? Koppla till resans olika delar. T ex hur känns det och hur går det 
till att: 

gå till hållplatsen hemma/på skolan 

vänta på bussen 

kliva på bussen 

hitta en plats, ta på säkerhetsbälte etc. 

åka i bussen 

veta när man ska av, plinga 

kliva av bussen 

gå till skolan/hem 

 

När börjar ni tänka på att ni ska åka hem från skolan?  

 

Vad måste ni tänkta på för att det ska fungera att åka skolskjuts? Hur vet ni vad ni ska 
göra? Koppla till resans olika delar: 

gå till hållplatsen hemma/på skolan 

vänta på bussen 

kliva på bussen 

hitta en plats, ta på säkerhetsbälte etc. 

åka i bussen 

veta när man ska av, plinga 

kliva av bussen 

gå till skolan/hem 

 

Händer det någon gång att ni är rädda/otrygga/stressade/lugna/glada etc.? När då, vad är 
det som händer, vad gör ni då? Kan man undvika detta?  Hur känns det att åka 
skolskjuts? 

vad är roligt? 

vad är tråkigt? 

VTI rapport 649 
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vad är otäckt? 

vad är säkert? 

vad är osäkert? 

vad är tryggt? 

vad är otryggt? 

 

Känner ni igen busschauffören? Känner hon/han igen er? Vet hon/han var ni ska kliva 
på/av? Får ni/ber ni någon gång om hjälp av chauffören? Vad händer de dagar det är en 
annan chaufför?  

 

Finns det någonting annat ni tänker på om hur det känns att åka skolskjuts? 

 

Finns det någonting som ni vill förändra med skolresan/skolskjutsen? 

 

Förarstödssystemet/sändaren 

hur fungerar det? 

vad är syftet? 

vad tycker du om det? 

vad är skillnaden mot hur det var innan? 

 

Sammanfatta det som diskuterats, stäm av.  

 

Tack för att vi fick komma, dela ut present, berätta vad som händer nu i projektet.  
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Teknisk beskrivning av systemet 
 

 

Designspecifikation – Smartare säkrare skolbussar 
 

 

 

 

 

Inledning 
Fleetech AB ska tillsammans med Amparo solutions och VTI ta fram ett system inom 
ramen för projektet Förarstöd i skolbuss – ett sätt att öka säkerheten och tryggheten för 
barn. Projektet löper under 2007–2009 och uppdragsgivare är Vägverket i Borlänge. 
Projektet genomförs i samarbete mellan VTI, Vägverket Skåne, Hälsohögskolan 
Jönköping och WSP. Analys och Strategi. Syfte är att finna och utvärdera system som 
kan stödja skolbussförare i sitt yrke. 

 

Syfte 
Denna bilaga syftar till att specificerade krav- och design för systemet Smartare säkrare 
skolbussar tillsammans med Amparo solutions och VTI. 

 

Översiktlig systembeskrivning 
Systemet består av fordonsdator Sunit D10, Amparo SeeMe™ Bus unit (BU) samt 
aktiveringssändare (AU) för skolbarnen. 
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Bilden ovan visar en översiktlig design av systemet. I den första versionen kommer 
anslutning till kontor inte implementeras (streckade linjer). Aktiveringssändarens 
identitet skickas via BU till fordonsdatorn (RS-232). Uppdatering av information i 
systemet görs genom manuell kopiering av XML-baserad datafil. 

 

Krav och design 
Användargränssnitt fordonsdator 

Användargränssnittet utformas och anpassas för förarmiljön samt skärmens storlek och 
upplösning. Den skärm som kommer att användas i fordonen är tryckkänslig vilket ska 
utnyttjas i gränssnittsdesignen. Storleken är 10” och upplösningen 1024x768 pixels, 
XGA (Extended Graphics Array). 

 

Konceptuell design av det grafiska gränssnittet specificeras i dokumentet 
Designspecifikation GUI.doc (bilaga). 

 

Datamodell 
Datamodellen består av 10 tabeller och täcker in all nödvändig information systemet 
behöver, både grunddata och specifik data för varje enskilt barn. 
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Busstop
BusstopID

Name

PositionID

Picturepath

SoundPath

Disembark
StopID

PersonID

Driver
DriverId

Firstname

Lastname

Password

Embark
StopID

PersonID

Person
Ssnumber

Firstname

Lastname

AUID

Picturepath

SoundPath

InstructionID

HomeAddress

School

ParentInfo

Position
PositionId

Latitude

Longitude

Stop
StopID

TripID

BusstopID

Time

Trip
TripId

Name

Description

Starttime

Stoptime

Busnumber

Instruction
InstructionID

Description

BreadcrumbTrail
TripID

PositionID

Positionorder

 
 

En tur definieras av ett antal stopp i en förutbestämd och tidsatt ordning.  

Ett stopp definieras av en eller flera av-/påstigningar vid en viss hållplats (busstop). 

En av-/påstigning definieras av ett stopp för en viss person (barn). 
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Tabellbeskrivningar 
 

Person (Barninformation) 

Benämning Datatyp Förklaring 

Ssnumber Bigint Barnets personnummer 

Firstname Nvarchar(50) Barnets förnamn 

Lastname Nvarchar(50) Barnet efternamn 

AUID Int Enhets-id aktiveringssändare 

Picturepath Nvarchar(256) Sökväg till fotografi 

Soundpath Nvarchar(256) Sökväg till fotografi 

InstructionID Int Id för förarinstruktion 

HomeAddress Nvarchar(256) Hemadress för barnet 

School Nvarchar(256) Barnets skola 

ParentInfo Nvarchar(256) Fritext för föräldrar 

SchoolPhoneNumber Nvarchar(50) Telefonnr till skola 

ParentHomeNumber Nvarchar(50) Telefonnr till förälder (hem) 

ParentWorkNumber Nvarchar(50) Telefonnr till förälder (arb) 

ParentCellphoneNumber Nvarchar(50) Telefonnr till förälder (mob) 

 

Busstop (Hållplatsinformation) 

Benämning Datatyp Förklaring 

BusstopID Int Hållplats-id 

Name Nvarchar(256) Hållplatsens namn 

PositionID Int Id för position 

Picturepath Nvarchar(256) Sökväg till fotografi 

Soundpath Nvarchar(256) Sökväg till ljudfil 
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Trip (Turinformation) 

Benämning Datatyp Förklaring 

TripId Int Turens id 

Name Nvarchar(50) Turens namn 

Description Nvarchar(50) Beskrivning 

Starttime Datetime Turens starttid 

Stoptime Datetime Turens sluttid 

Busnumber Int Bussnummer 

 

Stop (Stoppinformation) 

Benämning Datatyp Förklaring 

StopID Int Stoppets id 

TripID Int Turens id 

BusstopID Int Hållplatsens id 

Time Datetime Stoppets tidpunkt 

 

Embark (Påstigning) 

Benämning Datatyp Förklaring 

StopID Int Stoppets id 

PersonID Bigint Barnets personnummer 

SeatNumber Int Sittplatsnummer 

 

Disembark (Avstigning) 

Benämning Datatyp Förklaring 

StopID Int Stoppets id 

PersonID Bigint Barnets personnummer 

 

Instruction (Förarinstruktion) 

Benämning Datatyp Förklaring 

InstructionID Int Instruktionens id 

Description Nvarchar(256) Instruktionens beskrivning 
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Position 

Benämning Datatyp Förklaring 

PositionId Int Positionens id 

Latitude Float Latitud 

Longitude Float Longitud 

 

BreadcrumbTrail (Spår) 

Benämning Datatyp Förklaring 

TripID Int Turens id 

PositionID Int Positionens id 

Positionorder Int Positionens ordning i spåret 

 

Driver (Förare) 

Benämning Datatyp Förklaring 

DriverId Int Förarens id 

Firstname Nvarchar(50) Förnamn 

Lastname Nvarchar(50) Efternamn 

Password Nvarchar(50) Lösenord 

Barndatafil 
En barndatafil innehåller all nödvändig information systemet behöver för att matcha 
aktiveringssändarens id mot barninformationen. Filen ska utformas på så sätt att en 
eventuell vidareutveckling av systemet som innebär anslutning till verksamhetssystem 
kan göras på ett enkelt sätt, i.e. formatet ska efterlikna Hogias nuvarande format så långt 
det är möjligt. Detta gäller främst en ev. utökning med koppling till serverprogramvara. 
I ett sådant scenario kommer inte barndatafilen sändas i detta format mellan server och 
fordon pga begränsningar i den mobila kommunikationslänken. Däremot kommer 
gränssnittet mellan kommunikationsprogramvaran och ev. Hogia-programvara att 
efterlikna detta XML-format. 

Filen skapas utifrån ovanstående datamodell med redigeringsverktyget (se �o) och 
fungerar som datatransport mellan kontor och fordonsdator. 

 Förarinstruktioner 

 Följande förarinstruktioner ska finnas definierade: 

o Följa över vägen 

o Vänta kvar 

o Ska hämtas 

o Verktyg för redigering av data 
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Ett redigeringsverktyg ska utvecklas för att förenkla administrationen av hållplatser, 
turer, barndata etc. Verktyget ska kunna skapa ny datafil samt redigera befintlig. 

 Funktioner i verktyg 

 Lägga till/redigera barninformation 

 Lägga till/redigera förarinformation 

 Lägga till/redigera hållplatsinformation 

 Utföra planering av turer 

 Ange tid för stopp vid hållplats 

Registrera av-/påstigningar vid hållplats 
 Läsa in befintlig XML-fil 

 Spara XML-fil 

 

Verktyget kommer inte att hantera spår för turer. Detta hanteras med fördel manuellt 
eftersom det skulle bli ohanterligt att med verktyget mata in positioner och ange ordning 
av dessa för alla turer. Om en ny tur måste införas hanteras detta separat enligt 
överenskommelse längre fram. 

Användargränssnitt verktyg 

 
Gränssnitt fordonsdator – Amparo SeeMe BusUnit 

Gränssnittet är av typen RS-232 med följande inställningar: 
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Benämning Värde 

Hatighet 115 200 

Databitar 8 

Paritetsbitar 0 

Flödeskontroll Ingen 

 

AU ID skickas kontinuerligt från AU till fordonsdator så länge BU känner av enheten. 
AU ID är ett udda heltal och sänds som ASCII över porten samt termineras med 
nyradstecknen carrige return (CR) och line feed (LF). 

Exempel: 

347\r\n 

573\r\n 

999\r\n 

 

Varje unikt AU ID sänds till fordonsdator ungefär var 2,3–2,9 sek. Det innebär att fler 
enheter orsakar mer frekvent sändning än ovanstående tidsintervall, ju fler enheter desto 
mer frekvent kommunikation mellan BU och fordonsdator. 

 

Hantering av spöksändare 
Begreppet spöksändare innebär enligt Amparo att vissa fel kan uppstå när många 
sändare befinner sig på samma plats. Detta hanteras genom att invänta samma id-
nummer fem gånger innan id-numret godtas som en avkänd enhet. Detta innebär en 
maximal fördröjning av ca 15 sekunder innan en enhet godkänns av systemet. 

 

Kartdata 
Systemet ska under körning visa en karta med rutthantering som stöd för föraren. 
Kartan ska vara tillräckligt detaljerad för att visa vägnätet tydligt. Turens hållplatser, 
spår samt fordonets aktuella position ska tydligt märkas ut i kartan. Kartmaterialet 
erhålls av Kristianstad kommun och bearbetas av Fleetech för att passa in i 
applikationen. 

 

Ljudfiler 

Fordonsdatorapplikationen ska kunna göra utrop via högtalare i bussen genom att spela 
upp förinspelade ljudfiler vid vissa händelser. Ljudfilerna ska vara i wave-format 
(.wav). Systemet sätter digital ut 1 = hög vid uppspelning av ljudfiler och därefter till 
låg igen. 
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Följande händelser ska medföra utrop: 

Händelse Ljudfil Inställning 

Fordon närmar sig hållplats. Information 
om vilken hpl bussen anländer och vilka 
som ska gå av (om max 5 barn). 

Specificeras senare 200 meter  

(konfigurerbar) 

Fordon anländer hållplats. Instruktion till 
barnen om säkerhet vid avstigning. 

Specificeras senare 5 meter  

(konfigurerbar) 

 

Bilder och fotografier 
Fordonsdatorapplikationen ska visa fotografier av hållplatser samt barn. Fotografierna 
ska vara av typen JPEG ("Joint Photographic Experts Group"). Bildernas upplösning 
ska vara så hög som möjligt för att synas bra i applikationen. Skalning av bilderna 
hanteras av applikationen. 

Fotografier av barn 

Motiven kan med fördel vara tagna stående och det är även önskvärt att bilderna är 
kvadratiska. 

 Fotografier av hållplatser 

 Motiven kan med fördel vara tagna liggande. 

 ISA 

 

Applikationen kommer att ha en inbyggd ISA-tillämpning där gällande hastighet, 
nuvarande hastighet samt vägnamnet/vägnumret presenteras. 

 

 
 

ISA-tillämpningen varnar föraren både audiellt och visuellt. Den audiella varningen 
spelas upp genom datorns interna högtalare (i.e. PC Speaker), inte genom passagerarnas 
högtalare. Varningssignaler kan även stängas av helt av föraren. 

Den visuella varningen visas genom att nuvarande hastighet X km/h ändrar färg till röd 
när hastigheten överskrids med 3 km/h. 
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Konfigurationsmöjligheter 
Fordonsdatorapplikationen ska kunna konfigureras med vissa parametrar för att i 
efterhand ha möjlighet att ändra vissa beteenden utan att behöva göra en ominstallation. 
Dessa parametrar ändras manuellt av administratör lokalt i fordonsdatorsystemet genom 
att redigera konfigurationsfilen. 

 

Följande konfigurationsmöjligheter ska finnas: 

 Avstånd till hållplats när vy: närma sig hållplats ska visas 

 Avstånd till hållplats när utrop ska utföras (närma sig hållplats) 

 Avstånd till hållplats när utrop ska utföras (anländer hållplats) 

 Hastighet när körvy visas (km/h) 

 Förutbestämd skala vid Zooma till skala 

 Färger för ram runt barnfoto (inloggad osv) 

 Sökväg till ISA-datafiler. 

 Inställningar för kommunikationsport till GPS (comport och baudrate) 

 Inställningar för kommunikationsport till bussenhet (comport och baudrate) 

 Sökvägar till databibliotek 

 ISA-filer 

 Fotografier 

 Ljudfiler 

Barndatafil 
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Bilder från försöket (fotograf: Torbjörn Falkmer) 

Bussarna som ingått i försöket. 

Touch screeen i bussen. 
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Hållplatsen som tänds med hjälp av sändare som bärs av barnen. 

 

Underglidningskydd. 
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Dagbok för chaufförer 
 
 
Till dig som ska medverka i dagboksstudien. 

 
Först och främst – stort tack för hjälpen! Din insats är mycket viktig för oss. 
 
För att studien ska fungera är det mycket viktigt att denna dagbok fylls i direkt efter sista körningen  – medan du har det färskt i minnet!  
Dessutom är det viktigt att du dubbelkollar dig själv så att du tänkt igenom dina svar och svarat noga på ALLA frågor och delfrågor. 
 
Om något är oklart, om du vill kommentera något eller kanske tycker att vi glömmer att fråga om något – hör av dig direkt. 
 
Du som är vikarie behöver fylla i en dagbok för varje dag som du kört buss 44 eller buss 71. 
Torsten och Micke, som är ordinarie chaufförer på dessa två bussar, ni behöver fylla i dagböckerna varje dag under vissa utvalda veckor  
De ifyllda dagböckerna lämnas till Per-Åke som skickar dem vidare till mig. 
 
Återigen stort tack för hjälpen för att Du tar dig tid! 
 
Mvh 
Linda Renner 
013-204243  
 

1. Ditt namn:___________________________    Bussens 
nummer:  44    71      
Datum:________________________ 

 
2. Svara på frågorna i tabellen nedan: 

Extra utrustningen a) Fungerade 
extra 
utrustningen 
idag? 

b) Har du 
använt extra 
utrustningen 
idag? 

c) Upplever du att du och/eller barnen har haft nytta utav extra 
utrustningen idag – i så fall hur?(svara med minst ett kryss per rad) 

 Kryssa för ja 
eller nej 

Svara med en 
siffra: 
0=inte alls  
1=enstaka 
tillfällen 
2=ganska ofta 
3=ofta  
4=mycket ofta 

Ja,  
som stöd för 
att upp-
rätthålla bra 
rutiner 

Ja,  
genom 
ökade 
möjligheter 
att upptäcka 
och/eller 
ingripa vid 
fara 

Ja, annan nytta.  
Skriv även i vad för nytta: 

Nej 

Speglar inne  ja   nej     
 

 

Speglar ute  ja   nej     
 

 

Kameror inne  ja   nej     
 

 

Kameror ute  ja   nej     
 

 

Intern högtalare  ja   nej     
 

 

Extern högtalare  ja   nej     
 

 

Dörrsäkerhet –
endast buss 71 
(kännande kanter) 

 ja   nej     
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Extra utrustningen a) Fungerade 
extra 
utrustningen 
idag? 

b) Har du 
använt extra 
utrustningen 
idag? 

c) Upplever du att du och/eller barnen har haft nytta utav extra 
utrustningen idag – i så fall hur? 

 Kryssa för ja 
eller nej 

Svara med en 
siffra: 
0=inte alls  
1=enstaka 
tillfällen 
2=ganska ofta 
3=ofta  
4=mycket ofta 

Ja,  
som stöd för 
att upp-
rätthålla bra 
rutiner 

Ja,  
genom 
ökade 
möjligheter 
att upptäcka 
och/eller 
ingripa vid 
fara 

Ja, annan nytta.  
Skriv även i vad för nytta: 

Nej 

Extern belysning  
 

 ja   nej      

Bältespåminnare 
(dekal) 

 ja   nej      

Bältespåminnare 
special (2 säten) 

 ja   nej      

Bälteskuddar  ja   nej     
 

 

Utrop  
”nästa hållplats” 

 ja   nej      

Utrop”säkerhets-
instruktioner” 

 ja   nej      

Blinkljusen vid 
(special) hållplatsen 

 ja   nej      

  
 
Informations-
systemet 

a) Fungerade 
informations-
systemet idag? 

b) Har du 
använt 
informations-
systemet idag? 

c) Upplever du att du och/eller barnen har haft nytta 
informationssystemet idag – i så fall hur? 

 Kryssa för ja 
eller nej 

Svara med en 
siffra: 
0=inte alls  
1=enstaka 
tillfällen 
2=ganska ofta 
3=ofta  
4=mycket ofta 

Ja,  
som stöd för 
att upp-
rätthålla bra 
rutiner 

Ja,  
genom 
ökade 
möjligheter 
att upptäcka 
och/eller 
ingripa vid 
fara 

Ja, annan nytta.  
Skriv även i vad för nytta: 

Nej 

På/Avstigning vyn  ja   nej      
Avstignings-
instruktioner 

 ja   nej      

Extra info (klicka på 
barnets namn)  

 ja   nej      

Manuell inloggning 
av barnen (fm) 

 ja   nej      

Automatisk 
inloggning (em) 

 ja   nej      

Automatisk 
utloggning (fm/em) 

 ja   nej      

Barn ombord vyn  ja   nej      
Vyn med bilden på 
nästa hållplats  

 ja   nej      
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Informations-
systemet 

a) Fungerade 
informations-
systemet idag? 

b) Har du 
använt 
informations-
systemet idag? 

c) Upplever du att du och/eller barnen har haft nytta utav 
informationssystemet idag – i så fall hur? 

 Kryssa för ja 
eller nej 

Svara med en 
siffra: 
0=inte alls  
1=enstaka 
tillfällen 
2=ganska ofta 
3=ofta  
4=mycket ofta 

Ja,  
som stöd för 
att upp-
rätthålla bra 
rutiner 

Ja,  
genom 
ökade 
möjligheter 
att upptäcka 
och/eller 
ingripa vid 
fara 

Ja, annan nytta.  
Skriv även i vad för nytta: 

Nej 

Karta vyn 
(navigeringsinfo.) 

 ja   nej      

Tidsangivelsen vid 
hållplatserna 

 ja   nej      

Ljudvarningen vid 
hastighets-
överskridande 

 ja   nej      

Färgvarningen vid 
hastighets-
överskridande 

 ja   nej      

 
1. Fungerade blinkljusen vid (special) hållplatsen? 
 ja, både morgon och eftermiddag 
 endast på morgonen 
 endast på eftermiddagen 
 nej 

2. Hade alla barn på sig sina sändare? 
 ja 
 nej, ca________ ordinarie barn på turen/turerna hade glömt  
sin sändare 
 nej, ca________ extra barn som inte har fått någon sändare 
åkte med   

 
1. Upplevde du något problem med systemet/extra utrustningen 

idag? 
 nej 
 ja  Om ja, vad? 
 

 minskade möjligheterna att upprätthålla bra rutiner 
Beskriv hur samt vilken/vilka delar av systemet? 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 minskade möjligheterna att se och ingripa vid eventuell fara 
Beskriv hur samt vilken/vilka delar av systemet? 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 övriga problem 
Beskriv hur samt vilken/vilka delar av systemet? 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
2. Upplevde du/barnen någon incident idag? 

 nej 
 ja  fyll i nedan 
 
Hur fungerade systemet/extra utrustningen i den situationen? 
 det bidrog till att incidenten inte utvecklades till en olycka 
 det bidrog med annat stöd vid/efter incidenten 
 det orsakade/bidrog till själva incidenten 
 
Beskriv kortfattat incidenten och huruvida/hur systemet 
användes/bidrog:  
 
____________________________________________________
 
____________________________________________________
 
____________________________________________________
 
____________________________________________________
 
____________________________________________________
 
____________________________________________________
 
____________________________________________________
 
____________________________________________________
 
____________________________________________________
 
 
3. Hur var vädret? 
 sol    mulet    lätt nederbörd    riktlig nederbörd/dimma  
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1. Hur var väglaget? 
 torr    fuktig    våt    hal 
 
2. Vad har det varit för temperatur idag? 
 
ca_______°C 
 
3. Övriga kommentarer/upplysningar: 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
____________________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Stort tack för hjälpen  idag! 
 

Linda Renner och Anna Anund (VTI) 
 

Om du vill komma i kontakt med oss för frågor eller annat: 
013-204243 

linda.renner@vti.se 
 

eller 
013-204327 

anna.anund@vti.se 
° 
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Intervjuguide använd vid fokusgrupp II med chaufförer 
 

Intervjuguide fokusgrupper med chaufförer 

Fokusgruppstillfälle 1  

 

Syfte:  Att undersöka hur förarna upplever att skolskjutssituationen fungerar idag 
gällande säkerhet. Mer specifikt rutiner mellan förare och barn samt 
förarnas möjlighet att upptäcka och ingripa vid fara. Detta kommer att 
jämföras med det andra fokusgruppstillfället. 

Deltagare: De två ordinarie chaufförerna till de utrustade bussarna samt fyra 
vikarierande chaufförer 

Tidpunkt: Februari (innan försöken börjar) 

 

 

 

Fokusgruppstillfälle 2 

 

Syfte:  Att undersöka hur förarna upplever att skolskjutssituationen fungerar med 
Systemet/Extra utrustningen. Hur det används, hur det fungerar och 
eventuella brister/möjliga förbättringar. 

Deltagare: Samma som vid det första fokusgruppstillfället 

Tidpunkt: December (i slutet av försöken) 

 

Tillvägagångssätt: 
• Fika/småprat  
• Presentation av deltagare och samtalsledare 
• Introduktion av fokusgruppen och dess syfte:  

1) ”Att samtala om hur förarna, utifrån ett hela resan perspektiv, 
upplever barnens säkerhet i skolskjutssituationen”  

2) ”Att samtala om hur förarna upplever Systemet/Extra utrustningen 
och hur barnens säkerhet i skolskjutssituationen eventuellt har 
påverkats” 

• Grundregler, så som att alla svar är bra, det finns inget rätt eller fel etc. 
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Frågeområden vid fokusgrupp 1:  
 
1.  

a. Vad är det bästa med arbetet? 
b. Vad är det svåraste? 
c. Hur ser en kritisk situation ut i samband med skolskjutsning? 

 
2. Hur upplever ni barnens säkerhet? 

a. Brukar ni reflektera över barnens säkerhet?  
i. I vilka sammanhang? Utveckla? 

ii. (Om inte så nu får ni möjlighet att reflektera) 
b. Upplever ni att det finns riskfyllda situationer för barnen under 

skolskjutsresan?  
i. Vart/När tycker ni att de största riskerna för barnen finns?  

ii. (Om de inte ser några risker: Vad gör ni för att få det att fungera 
så bra? etc.) 

c. Upplever ni att ni har möjlighet att påverka barnens säkerhet?  
i. Hur då? 

ii. Varför inte? 
iii. Har du fått någon speciell utbildning för att köra skolbuss? 

d. Om ni hade möjlighet att förändra skolskjutsen för att öka säkerheten för 
barnen –hur skulle ni göra då? Varför? 

i. Om ni skulle öka säkerheten just vid på/avstigning –hur skulle ni 
göra då? Varför? 

e. Vem har ansvar för barnen under skolskjutsresan? 
i. Hur ser ni på ansvarsfördelningen mellan skolan, kommunen, er 

själva och föräldrarna? 

 
3. Vad har ni för möjligheter att upptäcka och ingripa vid fara? 

a. Tycker ni att ni har tillräckliga möjligheter att upptäcka vid en eventuell 
fara för barnet/barnen? T.ex. Hinner ni se om ett barn är på väg att rusa 
över vägen? Har ni i så fall möjlighet att ingripa? 

i. I vilka situationer ? I vilka situationer har ni inte det? 
b. Tycker ni att ni har tillräckliga möjligheter att ingripa vid en eventuell 

fara för barnet/barnen? T.ex. stoppa barnet? 
c. Gör ni något särskilt för att försöka upptäcka fara vid på/avstigning? 

i. Hur gör ni för att försöka ingripa vid fara vid på/avstigning? 
d. Vad skulle krävas för att ni skulle få bättre möjligheter att upptäcka och 

ingripa? Tillräckliga möjligheter? 

 
4. Vad har ni och barnen för rutiner vid skolskjutsning? 

a. Beskriv hur det går till när ni hämtar/lämnar barn vid ”hållplatsen”? 
i. Gör ni likadant med alla barn? 

ii. Om inte, vad finns det för undantag? 
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iii. (Kan man kalla det för att ni har vissa rutiner?) Har ni några 

andra rutiner som ni håller er till? Vilka? Gäller det alla barn? 
Undantag?  

iv. Varför ser rutinerna/tillvägagångssättet ut just så? 
b. Finns det barn som åker med olika chaufförer?  

i. Har ni samma rutiner? Vilka? Varför/varför inte? 
c. Specifika frågor: 

i. Kan ni namnen på alla barn? Spelar det någon roll om man kan 
det? 

ii. Känner ni till om något barn har speciella behov? Hur har ni fått 
reda på det? 

iii. Vad händer om du blir sjuk? Hur påverkar det 
rutinerna/tillvägagångssättet? 

iv. Hur vet ni vilka tider ni ska vara på vilken hållplats? 
v. Hur ser en säker hållplats ut? Stannar du vid sådana som inte inte 

är säkra?  
d. Skulle ni vilja ha andra rutiner? Vilka? Varför har ni inte det? 

i. Tycker ni att det behövs mer rutiner mellan er och barnen? 

 
5. Vad har ni för förarstöd i bussen idag? Vad tycker ni om förarstöden?  

a. Vad finns det för förarstöd idag (alkolås)? 
b. Saknar ni något förarstöd, är det något ni önskar? 
c. Är det lätt eller svårt att hålla rätt hastighet? Följa 

hastighetsbegränsningen? Varför? 
d. Vad ställer din arbetsgivare för krav på dig som förare? 

 

Frågeområden vid fokusgrupp 2:  
 

(Genomgång av dagboksresultaten och chaufförernas bedömning av rutin/möjlighet 
att se och ingripa vid fara) 

 
1. Hur har ni upplevt barnens säkerhet under försöket? Har barnens säkerhet 

påverkats av försöket/förarstödsystemet?  
a. Möjligheter att upptäcka och/eller ingripa vid fara 
b. Förbättrade rutiner 

 
2. Hur har extra utrustningen fungerat – del för del. 

 
3. Hur har informationssystemet fungerat – del för del. 

 
4. Hur skulle ett optimalt stödsystem se ut? Vad skulle finnas med i ett framtida 

system? Vad saknas? Vad skulle inte finnas med? Summer 3 positiva och 3 
negativa saker med stödsystemet. 
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