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1 Introduktion

HEM
SKOLSKJUTS

HÅLLPLATS

HÅLLPLATS SKOLA

PÅSTIGNING AVSTIGNING

Den 1 september 2009 startades SAFEWAY2SCHOOL (SW2S) som är ett EU-projekt  
inom 7:e ramprogrammet. Programmet har som syfte att designa, utveckla, in-
tegrera och utvärdera teknik inom skolskjutsningen. Detta för att ge en heltäck-
ande och säker transport för barn, från deras hem till skolans dörr och vice versa.  
SAFEWAY2SCHOOL har genomfört fokusgrupper eller gruppintervjuer med 
olika skolskjutsrelaterade grupper för att ge ett bra underlag till det fortsatta ar-
betet med denna fråga. Dessa intervjuer eller fokusgrupper har genomförts i 
Sverige, Tyskland, Italien, Polen och Österrike. De samlade rapporterna finns på   
www.safeway2school-eu.org. Just denna rapport är en fördjupning av de erfaren-
heter som kom från de svenska deltagarna.
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1.1 SAFEWAY2SCHOOL

Avsikten är att skolskjutsen ska planeras och realiseras utifrån ett ”holistiskt perspek-
tiv” (Figur 1). I detta ingår såväl verktyg för till exempel inventering av hållplatser för 
skolskjutsning som tjänster och utbildning för alla viktiga aktörer i transportkedjan. 

Figur 1: Holistiskt perspektiv från dörr till dörr i SAFEWAY2SCHOOL-projekt

Det holistiska perspektivet inkluderar även optimal ruttplanering och omdirige-
ring av skolskjutsar för att optimera säkerheten, där säkerheten ombord kan vara 
till exempel bältespåminnarsystem, och säkerheten vid hållplats är "intelligenta" 
busshållplatser. Men det kan även handla om effektiva varnings- och informations-
system för busschaufförer, barn, föräldrar och den omgivande trafiken samt utbild-
ningsprogram för alla aktörer. Projektets innovativa system, tjänster och utbild-
ningsprogram kommer att testas på fyra platser i Europa (Sverige, Österrike, Italien, 
Polen). Utvärderingen har som mål att belysa systemens användbarhet, effektivitet, 
användaracceptans och marknadsbärkraft, med hänsyn till barns transport till/från 
skolan i olika europeiska regioner, där skillnader i barnens förutsättningar kan bero 
på såväl individuella förutsättningar som kulturella och socioekonomiska skillnader.

A Holistic approach from door to door

0) Before leaving
Safest route planning
Family/school involvement
Guidelines/training

1) The way to the bus stop
Safety area

2) At the bus stop
Light when children are close
Communication bus/children/
road users

3) Entering
Warning sign on the bus
V2V communication
Door safety
External speakers
Passenger detection
In-vehicle communication

4) During the trip
Seat belt reminder
Alco lock/ISA
Booster seat
Information addressed to 
child exit

5) Exiting
Warning signs on the bus
VSV communication
Door safety
External speakers
Passenger detection
In-vehicle communication

6) At the bus stop
Light when children are close
Communication children/bus/
road users

7) The way from the bus stop
Safety area

8) Final destination
Arrival notification to parents



2 Metod
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Den metod som nyttjats i studien är kvalitativ för att generera en bred och rik be-
skrivning av hur skolskjuts upplevs från dörr till dörr. I alla undersökningarna har 
en gemensam intervjuguide använts. Moderatorns roll vid intervjuerna är att ini-
tiera ämnen i de fall diskussionen avstannar helt, men i övrigt att överlåta så mycket 
som möjligt av samtalet till inbjudna deltagare. Formen för intervjuerna har an-
passats efter de olika målgrupperna från fokusgrupper för vuxna, gruppintervjuer 
med låg- och högstadiebarn, till enskilda intervjuer med barn med funktionshinder. 
Tidsåtgången för fokusgruppen och intervjuer var omkring 1,5 timme. Diskussio-
nerna har spelats in eller också har intervjuaren haft en bisittare som stödanteck-
nade. Alla citat är ordagrant återgivna. Alla undersökningarna genomfördes under 
hösten 2009.

Som tack fick deltagarna symboliska gåvor, som 2 biobiljetter.

Urval 
Ett av kriterierna för val av försökspersoner var att grupperna skulle omfatta perso-
ner med erfarenhet från både särskilt anordnad skolskjuts och skolskjuts med be-
fintlig linjetrafik. Önskvärt var att få information från olika delar av landet och att 
barngrupperna hade representation från grundskolebarn i olika åldrar.

1. Tabellen visar de olika undersökningarnas urval och genomförande

Fokusgrupp/
Gruppintervju

Antal / ålder (kön) Deltagarna Plats

2 gruppintervjuer 
med barn

12 elever/6-9 år (6F+6P)
+ 7 elever/14 år (2P+4F)
=19 barn

De flesta av barnen hade erfarenhet 
från både upphandlad och 
linjedragen skolskjuts. 5 av de äldre 
barnen hade tidigare gått på 
F-5-skolan.

På två skolor i mellan 
Sverige 

Individuella 
intervjuer med 
barn med 
funktionshinder

1 elev/6-9 år (P)  
2 elever/10-12 år (P)  
11 elever /13-16 år (3 F+9 P) 
=14 elever

Funktionshindrade barn med 
kognitiva funktionshinder, t.ex. 
autismspektrumtillstånd (AST), 
ADHD eller inlärningssvårigheter. 
Tre av barnen hade erfarenhet även 
från linjedragen skolskjuts. 

Barn med kognitiva 
funktionhinder som 
reser med taxi eller 
buss till och från skolan 
i Linköpingsområdet.

En fokusgrupp med 
förare

6 förare (5M+1K) Förarna kom från två olika bussbolag 
och alla var mycket erfarna och hade 
erfarenheter från både upphandlad 
och linjedragen skolskjuts.

Förare i Linköping 

2 fokusgrupper 
med beslutsfattare

2 rektorer +  
2 skolskjutssamordnare 
(3K+1M)

Deltagarna hade varierande 
erfarenhet av skolskjuts, från mycket 
lång erfarenhet till 1 år. Företrädare 
för föräldrar, bussförare och lärare 
deltog också i diskussionen, men 
deras synpunkter läggs inte fram 
här.

På två skolor i olika 
städer i norra Sverige

2.1 Analys

Diskussionerna sparades i form av anteckningar och bandinspelningar och dessa 
har utgjort grunden i analysarbetet. De har strukturerats dels med hjälp av inter-
vjuguidens frågor, dels utifrån de aspekter som deltagarna själva fokuserat på under 
fokusgrupperna. Huvudfrågorna i diskussionerna har beskrivits och ett flertal citat 
har införts i texten. Citaten återges i kursiv stil. I analysarbetet har diskussionerna 
analyserats sammantaget där fler än en intervju/fokusgrupp genomförts och redo-
visas även så. Det finns två motiv till valet att slå samman resultatet. Den ena är 
att skydda deltagarnas identitet, det andra är att finna mer generella drag för varje 
intressegrupp. 

P=pojkar  F=flickor  M=män  K=kvinnor



3 Resultat från  
  gruppintervju med barn  
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Förutsättningar inför fokusgrupp Barn
Båda skolorna ligger i samma kommun. Det är ca 4 mil mellan skolorna. F-5-skolan 
är en ren glesbygdsskola och närmare 80 procent av barnen åker skolskjuts. Många 
av barnen i skolan bor på närliggande öar och behöver åka bilfärja för att nå fastlan-
det och skolan. Skolan har flera olika former av skolskjuts. Den andra skolan ligger i 
kommunens huvudtätort. Skolan är det naturliga högstadievalet för de barn som går 
i studiens F-5-skola. 

Att genomföra diskussion i fokusgrupp med barn är inte alltid lätt. För att öka bar-
nens möjlighet till reflektion är det bra om barnen i förväg ges möjlighet att reflektera 
över de frågor som man tänker diskutera. I detta arbete har det skett genom att barnen 
fått i uppgift att i förväg tänka igenom sin väg till och från skolan med skolskjuts. Elev-
erna ombads även att rita eller fotografera sin skolväg och ta med teckningen eller fotot 
till intervjun. Gruppintervjun utgick sedan från dessa uppgifter som samlades in vid 
genomförandet och diskuterades i gruppen parallellt med intervjuguiden. 

3.1 Till och från hållplatsen hemma

Barnen går normalt till sin hållplats. Drygt hälften av barnen hade mindre än 5 mi-
nuter och övriga hade mellan 5 och 10 minuter till hållplatsen. Några av de yngre 
barnen fick sällskap eller blev skjutsade. Det visade sig senare i diskussionen vara 
de barn som har sin hållplats på vägar med en hastighetsgräns på 70 km/tim eller 
högre. Barnets ålder tycks också vara en tydlig parameter för om barnen går själva 
eller får sällskap. Även trafikmiljön verkade ha betydelse. Barnen har i huvudsak 
lika långt till hållplatsen på morgonen som från hållplatsen på eftermiddagen. Ett 
barn som åker linjebuss på morgonen och upphandlad skolskjuts på eftermiddagen 
har två helt olika platser för hållplatsen. Den ena är på stora vägen och den andra 
nästan hemma och då vid en liten grusväg.

Problemområden
Barnen tycker att vägen till och från hållplatsen fungerar bra men vid diskussionen 
framkommer tre problemområden som barnen belyste och reflekterade över. Vi har 
valt att dokumentera barnens synpunkter utifrån dess tre problemområden:
•	 Passera över och gå längs stora vägar 
•	 Man syns inte
•	 Chaufförerna byter ibland avstigningsplats

Passera över och gå längs stora vägar
Flera av barnen behöver passera över vägen för att ta sig till eller från hållplatsen. 
De flesta är vägar med lite trafik, men de yngre barnen upplever det inte så. 

Men det är massa blådårar som kör där.

”Blådårar” hade alla erfarenhet av. De fanns både på den stora vägen och på små 
grusvägar, enligt barnen.

Det kommer bilar i jättehög fart – de är riktiga blådårar som kör vid oss. 100 km/tim 
säkert.

Vad är det som gör att det är en blådåre?

Han kör en sån där blå bil ….

Passagen över vägarna lyftes tydligast fram som problematisk i gruppen med de äldre 
eleverna. Delvis kan det förklaras av att några av dem gick över vägar med mer trafik 
och höga hastigheter. Men det var också en stor medvetenhet kring att trafiken utgör 
en fara.

HEM

HÅLLPLATS
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Bland de 14-åriga barnen som får lov att gå längre sträckor på större vägar och där 
vuxna anser att de kan göra det, så väljer eleverna ibland att använda alternativa 
hållplatser. Det gör de för att kunna nyttja busstrafik som passar dem bättre i tid 
eller bara för att slippa åka bussen. Det här gör de trots att de ofta upplever att den 
väg de då behöver gå är obehaglig. Vägen de väljer då är trafikerad, bilarna har svårt 
att mötas och det finns ingen trottoar utan bara diken. 

Man måste alltid ha koll på bilarna, alltså dom kommer ju ibland och ibland får man 
typ gå ner på sidan för det kommer två bilar och möter varandra. Då får man inte plats 
på vägen. Det är inte den bästa gångvägen direkt.

Det är inte enkelt att utforma regler för barn då de i den här åldern är mycket måna 
om att följa regler. En av pojkarna berättade att han egentligen borde passera över 
den stora vägen två gånger när han gick till skolbussen på morgonen. Hans hållplats 
låg så till att han behöver gå ca 20 meter längs vägen och han anser att det finns en 
regel som kräver att han ska gå på vänster sida dessa 20 meter, det vill säga passera 
över vägen, gå 20 meter och passera över tillbaka igen för att nå hållplatsen. Barnets 
förklaring till varför han inte gör så är att hans mamma har bestämt hur han ska gå, 
alltså på fel sida till hållplatsen.

Barnen ser normalt vägen till hållplatsen som trygg, samtidigt som de vet och någ-
ra även har erfarenheter av att det händer olyckor och incidenter.

Jag skulle gå över så kom det en bil som kolla åt sidan. Så tittade han tillbaka så jag 
trodde han skulle stanna men så gjorde han inte det. Jag fick slänga mig i diket.

Chaufförerna byter ibland avstigningsplats 
Vägen hem förändras av väder och ljusförhållanden. Men också av att chaufförerna 
byter avstigningsplats. Flera av barnen har erfarenhet av att bli avsläppta på en an-
nan plats än vanligt. Barnen upplever det som att de inte har något val eller kan 
påverka situationen. En pojke som bor långt ut på en ö berättar att han har varit 
med om det flera gånger, och han upplever det som att det sker när det bara är han 
kvar på bussen. Barnet tror att chauffören inte vill åka den sista biten ner och vända, 
när det bara är för ett barn. Det här engagerade barnen och liknande erfarenheter 
berättas. Beskrivningar om hur de fått kliva av på ”fel ”plats och att de inte får nå-
gon hjälp med hur de bör agera för att komma sista biten hem kommer fram. Detta 
upplevs som obehagligt av barnen.

Obehagligt när jag skulle åka hem, det var bara jag. - Du får gå hem, sa han, jag kan 
inte bara skjutsa dit dig. Då hade jag tur för min storasyrra kom, för annars hade jag 
blivit tvungen att lifta hem eller gå. 

Berättelser om andra situationer kommer fram som har lett till att barnen släppts 
av på andra platser än de normalt ska. Det handlar om bussar som gått sönder el-
ler barn som glömt att gå av. Barnen berättar att de upplever att de inte får hjälp av 
föraren med hur de bör lösa situationen. Enligt barnen kommunicerar oftast inte 
föraren med dem och inte heller med skolan eller en förälder för att lösa situationen 
som uppstått.

Vi syns inte
I fokusgruppen med de lite äldre barnen reflekterade man över att de inte syns när 
de går till och från sin hållplats. De hade en medvetenhet om att det var svårt för 
bilar att se dem när det var mörkt. Barnens förslag till lösning var att de skulle an-
vända reflexer och ficklampa. 
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3.2 Påstigning vid "hållplatsen" hemma

Barnen går på vid tre olika typer av hållplatser. Vanligaste hållplatsen var bara en 
stolpe, fyra barn (2 F-5+2 6-9) hade ingenting alls och några hade stolpe med kur 
men utan plattform. Kurer finns vanligtvis bara i ena riktningen. 

Det är mellan 1 och 25 personer, mest barn, som kliver på från barnens hållplats. 
Vid ett av områdena, en ö, finns vad man kallar vinkhållplatser, vilket gör att pas-
sagerare själva kan önska var de ska bli avsläppta eller var de ska kliva på. Det går 
till så att passageraren vinkar till bussen att de vill kliva på. Chauffören är ansvarig 
för om det är en säker plats att stanna och släppa av på. Detta gäller alla bussar på 
ön. Inget av barnen upplever att det är något problem med andra barn eller vuxna 
på hållplatsen. Det finns enligt barnen ingen vuxen som har som uppgift att hjälpa 
till på hållplatsen.

Problemområden
Barnen i ålder 6–9 år har mest synpunkter och oro kring hållplatsen hemma. I sam-
talet framkom fyra problemområden. Vi har valt att dokumentera barnens synpunk-
ter utifrån dess problemområden:
•	 Synbarhet
•	 När bussen och andra bilar angör hållplatsen 
•	 Bussen öppnar dörrarna så barnen måste gå ut i gatan 
•	 Vinkhållplatser är bra och dåligt

Synbarhet
Barnen har reflexer och flera har ficklampor. Barnen upplever att det är de själva 
eller föräldrarna som förser dem med reflex och ficklampa. Några av hållplatserna 
är upplysta med lampor. När barnen pratar om sin synbarhet är det kopplat till kom-
munikationen med buss och förare och inte i relation till förbipasserande bilar.  De 
upplever att bussföraren anser att de gör fel eller att deras brist på synbarhet gör att 
det blev fel.

En gång när jag skulle till busshållplatsen och glömt reflexen, satte bussen på helljuset 
och hade så hög fart så han körde förbi, då vände han vid Söderby och vi fick vänta till 
han kom tillbaka. Så blev han sur på oss fast det var bara för att han hade för hög fart.
 
Ett av barnen med ficklampa berättar att han viftar med lampan mot bussen så att 
föraren ska se att han står där. Han gör det när bussen kommer runt kröken som är 
ca 200 meter innan hållplatsen. Föraren har vid flera tillfällen sagt till om att han 
inte vill att B gör så för han blir bländad. B har uppfattat det som att föraren blir arg 
och att han vill att ficklampan ska släckas när bussen blir synlig men han fortsätter 
ändå. B förklarar att det är otäckt att bara släcka när man vet att bussen är på väg 
mot honom. Andra barn engagerar sig i problemet och menar att en lösning borde 
vara att man bara riktar lampan ner mot marken.

När bussen och andra bilar angör hållplatsen
De som inte har en hållplats med plattform berättar om olika upplevelser där de 
beskriver hur de bör agera för att inte bli påkörda när bussen angör hållplatsen.  
De yngre barnen beskriver det inte som ett problem utan att det bara är så att man 
måste vara beredd, och om det är halt ska man ha koll på om bussen börjar glida. Ett 
av de yngsta barnen tycker det är läskigt framför allt när det kommer andra föräld-
rar med bil som ska lämna av sina barn där hon står. 

Det är smalt och ett djupt dike så det finns ingenstans att backa undan.
 
På de äldres fokusgrupp kom det fram att en hållplats var sådan på vintern att bus-
sen kunde börja glida även när den hade stannat. Det är 1–3 barn som kliver på vid 
hållplatsen.

PÅSTIGNING
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Är ingen hög kant bussen stannar till då glider den ju ner mot en så man får alltid se 
till att stå 2 meter ifrån i alla fall.

Att det är på det här viset lite då och då under vintern ser barnet inte som något 
stort problem. Strategin är att vara vaksam och flytta på sig. Just på den här platsen 
finns det bra med utrymme bakåt så man kan backa undan utan att behöva gå ner i 
något dike.

Bussen öppnar dörrarna så barnen går ut i gatan
På några ställen kör bussföraren över till hållplatsen på andra sidan vägen. Troli-
gen för att barnen ska bli avsläppta på rätt sida av vägen. Det är tydligt att det här 
engagerar de berörda barnen och de upplever det som obehagligt att kliva ut, som 
de uttrycker det, på fel sida av vägen. Bussen stannar och dörrarna öppnas. Barnen 
upplever det inte som att de får hjälp av föraren för att avgöra om det är säkert att gå 
av. Ett av barnen som är 9 år tror att föraren har lite kontroll för det har hänt att han 
sagt till att det ska vänta för att det kommer en bil. 

Han åker över vägen till motsatta sidan. Då är dörren ut i vägen och då blir det 
obehagligt.

Vinkhållplatser bra och dåligt
På ön där trafiken är gles har alla bussarna vinkhållplatser. Det innebär att bussen 
kan ta upp och släppa av trafikanter vid vägkanten utifrån trafikantens önskemål. 
Chauffören har ansvar för om det går att stanna med tanke på säkerheten. När man 
vill åka med står man vid vägkanten och vinkar när bussen kommer. Om man valt 
en tillräckligt säker plats stannar bussen vid barnet, annars så snart som möjligt och 
barnet får gå till den väntande bussen. När man vill gå av så går man fram till föraren 
och beskriver var man vill gå av. Barnen uppfattar det här som positivt. De berättar 
att de mest nyttjar det genom att de kan börja gå hemåt utan att riskera att de inte får 
åka med när bussen väl kommer, men även för att hoppa av tidigare i syfte att slippa 
åka omvägar och i stället gena till fots. Det som är dåligt är att inte alla förare på de 
linjedragna turerna vet att det är vinkhållplatser på ön och man då kan bli frånåkt.  

3.3 I bussen 

De yngre barnen åker med tre olika bussrutter varav en är den vanliga linjedragna 
bussen. Några av barnen måste kliva av bussen vid bilfärjelägret för att senare kliva 
på samma buss och åka sista biten till skolan. Anledningen till att de får kliva av och 
vänta är att bussen åker en extra sväng för att hämta upp ytterligare barn (utifrån 
barnens beskrivning är det troligen barn från en flyktingförläggning). Flickan som 
åker med linjebussen berättar att anledningen till att hon åker den linjedragna bus-
sen är för att hon har fritids. De yngre barnens resa tar från 5 minuter upp till ca 30 
minuter både morgon och eftermiddag. På eftermiddagen går det två skolskjuts- 
turer, kl.13.00 och kl.14.30. 

Det kan vara olika bussar och barnen beskriver det som den stora eller den lilla 
bussen. I den lilla bussen får inte alla plats att sitta. De resonerar kring det och me-
nar att det är för att andra som har busskort åker med bussen. 

Ingen av bussarna har bussvärdar. 
Barnen i årskurs 6–9 reser alla med linjedragen kollektivtrafik. De som har längst 

resa har mellan 1,5 och 2 timmar och 15 minuters resa. Om samma resa görs med bil 
upplever barnen att resan tar omkring 40 minuter. Dessa barn upplever att det är en 
skillnad mellan morgon- och eftermiddagsresorna. Det är inte resan i sig som skiljer 
utan snarare att det blir långa väntetider innan rätt buss kommer.

SKOLSKJUTS
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Problemområden
I samtalen kring bussresan var det en tydlig skillnad mellan de yngre och äldre bar-
nens reflektioner. Själva bussresan var den del av resan som de äldre barnen hade 
sitt största engagemang kring och många berättade om negativa erfarenheter. Totalt 
identifierades sju områden, varav två bara togs upp av de äldre barnen. Vi har valt 
att dokumentera barnens synpunkter utifrån dessa problemområden och särskilt 
markerat de områden som bara tagits upp av de äldre barnen.
•	 Bussen åkte av vägen 
•	 Man får inte hjälp om det blir fel
•	 Bilbälten
•	 Ätförbud är inte bra 
•	 Övervaka kan vara läskigt 
•	 Linjebussturen är inte till för dom
•	 Om vi säger ifrån lyssnar man inte på oss

Bussar har åkt av vägen och gått sönder
De äldre barnen berättar spontant om olyckor som de varit med om eller känner till. 
De refererar bland annat till två olika olyckor som har skett på vändplaner när det 
var halt. Två barn var med i bussen på den ena olyckan. Olyckorna beskrevs som rätt 
oproblematiska trots att det var stor skada på bussarna. Barnen berättar att bussen 
inte kunde åka vidare och att barnen fick ta sig hem själva från olycksplatsen. Den 
andra olyckan skedde vid en hållplats där 20-25 barn går på.  Bussen stod kvar en 
längre tid och blockerade hållplatsen. Under tiden skapades en provisorisk hållplats 
en bit bort. Barnen ansåg att den provisoriska lösningen inte kommunicerades på 
ett bra sätt. Följden blev att det blev rörigt och barnen upplevde platsen som otrygg 
så länge bussen stod kvar och blockerade.

Det blev kaos man visste inte rikigt hur man skulle göra. 

De yngre barnen diskuterade kring problem som varit under höstterminen då bus-
sar gått sönder eller inte kunnat startas. Det hände enligt barnen 1-2 gånger i veckan. 
Barnen tror att det är för att det var ett nytt bussbolag som körde. En erfarenhet från 
perioden då många bussar gick sönder var den samma som för olyckorna, att barnen 
själva ska lösa hur de kommer hem eller var de ska gå på nästa buss. Ibland fick de 
information att sitta kvar och vänta in en ersättningsbuss men de skulle önska att 
informationen var mer tillförlitlig och mer detaljerad. 

Man får inte hjälp om det blir fel
Det finns flera olika exempel på att framförallt de yngre barnen upplever att de inte 
får hjälp av föraren när något gått fel. Det handlar både om att kontakta skolan eller 
förälder eller att faktiskt lösa problemet. Olyckan var ett av exemplen men det fanns 
flera som när bussar gick sönder, när något barn glömde att gå av. 

När linjetrafikbussar går sönder upplever barnen att de bara uppmanas att gå ur 
och vänta på nästa. De upplever inte att de får någon bra information om när och 
om det kommer en ny buss. Barnen tror inte att föraren tar ansvar för att kontakta 
skolan eller hemmet. 

Det var flera berättelser om barn som missade sin hållplats och det blev tydligt 
att barnen har behov att hitta lösningar på sitt misstag.  En pojke som somnat satt 
kvar på bussen i ytterligare 40 minuter innan han klev av och tog en ny buss hem 
igen. Resan blev närmare 2 timmar. Barnen på fokusgruppen tyckte inte att det var 
konstigt att sitta kvar så länge utan menade att man reser ju dit man känner igen sig.

Man vill inte gå över vägen, där man inte hittar. 

Om barnen som missat hållplatsen i stället hade fått hjälp att välja en bra plats att 
byta buss och åka tillbaka skulle resans förlängning varit marginell.
Barnen tror inte att man kan få hjälp av föraren på linjetrafikbussarna. Några av 
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barnen har prövat att få hjälp, men inte fått det. När det gäller kontakten med buss-
förarna så ansåg alla att det inte är något förbud mot att prata med föraren utan att 
det snarare handlar om att det sällan leder till något.

Den hjälp de skulle vilja ha är att ringa efter hjälp eller få hjälp i hur de ska göra 
för att komma tillbaka hem.

Enligt barnen var anledningarna till att de missade att kliva av att de somnat, att 
knappen som man ska använda för att visa att man ska av inte fungerade eller bara 
att man var upptagen med annat.

Bilbälten
De upphandlade bussarna har bilbälten och de yngre barnen använder bältet. De 
har noterat att äldre barn inte använder bälte och de upplever även att de två skol-
skjutsförarna agerar olika; den enda uppmanar till bältesanvändning ibland vilket 
den andre aldrig gör.  Linjetrafikbussen har inga bälten. 

Barnen i den äldre gruppen tog upp att det finns en lag på att använda bälte och dis-
kuterade kring om de skulle använda bälte. Samtalet kom in på att det var obehagligt 
att inte kunna komma ur bältet om det hände en olycka. De diskuterade även kring 
att de lagt märke till att någon tagit bort nödutrustningen i bussen (glasspräckare, 
bältesskärare, brandsläckare). Barnen tror att det är borttaget för att andra barn lekt 
eller förstört grejerna.

Samtalet kopplade ihop bältesanvändningen med risker och obehag. De beskrev 
att de ibland tycker att förarna kör för fort. Det kan vara när de är försenade och har 
bråttom för att passa färjan, eller för att komma upp för en brant hal backe eller för 
att föraren som kör är en ”sån sorts förare”.

Ätförbud är inte bra 
Flera av de yngre barnen kom tillbaka till frågan om att äta något på bussen. De be-
rättar att de inte får äta på skolskjutsbussen, men barnen menar att de ofta är sugna 
på något, speciellt när de är på väg hem på eftermiddagen.  Barnen får dricka vatten 
men inget annat.  Matfrågan blev väl belyst när de skulle önska förbättringar.

... att det fanns godisautomat

Att det fanns ett äpple om man blev hungrig

Övervakning kan vara läskigt
Det kom fram synpunkter på att i de fall det finns kameror på linjebussarna så känns 
det lite obehagligt, men de var ändå överens om att det är ok om kameran är liten.

Man kan känna sig omringad det ser ut som ett stort öga. 

Linjebussturen är inte till för dem
En stor del av de äldre barnens diskussioner handlar om att resan inte tar tillräckligt 
mycket hänsyn till deras behov av att snabbt och bekvämt resa till och från skolan. 
Förutom problemen med trasiga bussar berättade de om överfulla bussar, tidskrä-
vande bussbyten och långa väntetider på hållplatsen vid skolan. De är undrande över 
varför inte SL sätter in fler bussar när de vet att det är fullt. En flicka berättar att hon 
noterat att bussarna är fulla av passagerare redan när den åker från starthållplatsen. 
Passagerarna är sådana som ska med hela vägen ut på ön som är ändhållplats. Detta 
sker samma tur varje vecka och det innebär att det blir trångt när skolbarnen kliver 
på. De har även andra exempel som belyser att bussförarna i linjetrafiken inte tar 
ansvar för att barnens transport fungerar utifrån barnens perspektiv.  En berättelse 
beskrev vad som hände när en bussförare en vinter mitt i en tur upptäcker att han 
kör fel linje. Barnen som var på bussen och skulle hem ombads att kliva av bussen 
på en plats där det inte skulle komma någon ny buss i stället. Barnen ansåg att det 
skulle varit bättre om de hade kunna åka med tillbaka en hållplats för då fanns det 
fler bussar som de skulle kunna ta. 
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Så kom han på, å nej, jag är fel, och då kunde han inte skjutsa upp dom så släppte han 
av alla som skulle till……. där. Han kunde inte skjutsa upp dom för han skulle åka direkt 
för han var försenad så de fick ju gå upp och vänta på nästa buss som gick om 1 timme. 
Dom gjorde ingenting åt det…

Barnen är inte odelat kritiska utan berättar även om att en del förare ber andra rese-
närer att kliva av för att bereda plats för de barn som ska resa till skolan.

3.4 Busshållplatsen vid skolan

Det är många som kliver på vid skolan, men hur många varierar mycket från dag till 
dag. Det kan vara från 5 till 25 elever. Vid båda skolorna är det bra hållplatser med 
kur, plattform och belysning. Vid skolan med de yngre barnen hjälper personal från 
skolan till vid hållplatsen. Barnen berättar att de håller ordning och hjälper till så att 
barnen kommer på rätt buss.

Vid skolan med de yngre barnen behöver barnen inte gå över någon biltrafikväg 
bara bussslinjevägen. Vid skolan med de äldre barnen finns det gångtunnlar, men 
ingen vuxen som hjälper till. Barnen tycker hållplatserna är bra. 

3.5 Utbildning om säker skolskjutsresa

Utbildning genom skolan
Barnen berättar att det är förarna som berättar om hur man ska göra när man åker 
skolskjuts. Förarna kommer till skolan en gång om året. Av barnens exempel om vad 
de får lära sig så verkar fokus vara på trivselregler, mer än säkerhetsrutiner. Det som 
tas upp avseende säkerhet är vikten av att sitta i bussen och att vara bältad. Detta är 
något som barnen själva nämner att de har ett minne av att föraren berättat. Barnen 
upplevde att skolan och föraren ordnade en särskild aktivitet där barnen i bussen 
fick uppleva hur det kändes när man bromsade in kraftigt. 

Barnen tror inte att skolan själva har något att lära ut avseende hur de ska göra när 
de åker skolskjuts. Barnen berättade att de även varit på en trafikdag med skolan och 
fått åka krocksläde.  Den information som barnen har fått har skett när de går eller 
gick i skolan för de yngre barnen. 

Vad har föräldrarna lärt er?
När de började åka skolskjuts så hade de flesta barnen haft sällskap med föräldrarna 
och på så sätt lärt sig hur de ska gå. De yngre barnen har sällskap dagligen eller blir 
skjutsade till hållplats eller till skolan. Några upplever att de pratat med föräldrarna 
om hur de ska bete sig, andra har tipsat om säkra genvägar. Men det fanns några av 
barnen som ansåg att de har och ska klara av allt själv.

3.6 Informationsflöden

De stora barnen har alla mobiltelefon, bland de yngre var det undantagsvis. Om bar-
nen kontaktar föräldrarna är oftast för att bekräfta att de är på bussen eller när de 
beräknas vara hemma. Få hade tydliga etablerade rutiner. Om det fanns någon så 
var det för att meddela en förälder att man var på väg att åka hem trots att ingen 
var hemma. Om barnen missade bussen vid skolan med de yngre barnen så hjälpte 
skolan, enligt barnen, till att kontakta hemmet och lösa hemtransporten.

De större barnen som missade bussen använde mobilen för att kolla nästa buss 
och för att ringa för att få skjuts av någon.

De yngre barn som åker hem med bussen på eftermiddagen hade alla någon för-
älder hemma och behövde därför inte information ansåg barnen. 

AVSTIGNING
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Alla ansåg att deras föräldrar blev oroliga om de inte dök upp och att man måste tala 
om var man är. 

3.7 Önskemål

Barnen fick i uppgift att önska vad de ville se för förbättringar. Barnens svar var 
följande:

Önskan om förbättringar förvägen till hållplats
•	 Att bussen hämtade mig som förut på den lilla vägen
•	 Att vägarna har trottoar

Önskan om förbättringar för hållplatsen hemma
•	 Bättre plats att stå och vänta.
•	 En kant så bussen inte kan åka på mig.
•	 De som saknar kur skulle vilja ha kur som skydd mot vind och regn.
•	 Att bussen vänder så jag får gå av på rätt sida
•	 Bättre belysning

Önskan om förbättringar på bussresan
•	 Att man får äta
•	 Att bussförarna var lite snällare
•	 Att man fick se film som de får ibland på Adelsö
•	 Sätt in extrabussar när det är fullt

Önskan om förbättringar vid skolhållplatsen
•	 Läskmaskin
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4 Resultat från intervju  
 med barn med funktionshinder
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Förutsättningar inför fokusgrupp Barn med funktionshinder
De funktionshindrade barnen betraktade skolan i allmänhet som något positivt, som 
medförde en känsla av säkerhet och trygghet.
 

4.1 Till och vid “hållplatsen” hemma 

Morgonrutiner
De flesta av barnen får hjälp av sina föräldrar på morgnarna. Rutiner är ett bra sätt 
att klara av det på. 

Jag vaknar av väckarklockan, och då vet jag att jag måste stiga upp, tvätta mig, äta 
frukost och sedan gå till bussen.

En del barn upplever ändå att de har stora problem, för det mesta hänvisar de till 
sömnbrist. 

Till och på busshållplatsen 
En del av barnen måste gå över en starkt trafikerad väg i rusningstid. Alla måste 
gå över minst en gata. Även om ingen av dem rutinmässigt gör detta på egen hand 
bygger systemet på att några föräldrar eller skolkamrater gör dem sällskap på mor-
gonen. Busshållplatserna är vanligtvis upplysta och välskötta, men de funktionshin-
drade barnen var oroliga för sin säkerhet. De kör så fort, och jag kan bli påkörd.

De flesta av de funktionshindrade barnen påstår att de är stressade och ibland 
måste springa för att hinna i tid på morgnarna. Även funktionshindrade barn som 
åker taxi är rädda för att missa den, trots att taxin är avsedd särskilt för dem. 

Att kunna uppskatta tiden ingår i de exekutiva funktionerna i frontalloben och 
är en svår uppgift, som sällan är helt utvecklad hos barn utan funktionshinder före 
12 års ålder. Det är påtagligt vanligt att barn med funktionshinder av den typ som 
avhandlas här saknar den förmågan. 

Det är inte bara bristande tidsuppfattning som utlöser stress utan också att inte 
veta vad som kan förväntas. Att veta hur man ska göra när en reguljär buss kommer 
in på busshållplatsen när man inte har sällskap av en kamrat eller förälder utlöser 
till exempel stress och därigenom också en bristande trygghetskänsla.

4.2 I bussen 

Väl inne i bussen börjar problemet med var man ska sätta sig, eftersom det inte finns 
några bestämda platser. Beslutet beror i hög grad på var det sitter andra passagerare 
och på dessa passagerares beteende.

Ett annat problem är att hinna sätta sig innan bussen börjar köra, eftersom risken 
för att ramla inne i bussen annars upplevdes som stor. Ibland finns det inte tillräck-
ligt med sittplatser.

I bussar där det finns bälten fungerar dessa inte alltid som de ska. De funktions-
hindrade barnen rapporterar att de vuxna använder dem, men att de själva inte 
uppmanades att göra det vare sig av föraren eller av de vuxna eller andra i bussen. 
De säger sig dock vara positiva till att använda dem, trots att några ansåg att bilbäl-
ten var obekväma.

De flesta av de frågor som barnen tog upp rör säkerhet och bekvämlighet. Ur 
ett säkerhetsperspektiv betraktar de funktionshindrade barnen bussfärderna som 
säkra. 

Paradoxalt nog uppfattar vissa det som mindre säkert att åka taxi än att åka buss. 
De har hört om olyckor med taxibilar, och en del barn rapporterar att de kör för 
fort. Jag åker hellre tåg eller buss. --- Jag var tvungen att åka med en som körde i 
160 kilometer i timmen där det var 90...och efter det var jag rädd varenda dag (M)

HEM

HÅLLPLATS

SKOLSKJUTS
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Andra rapporterar att taxifärderna är bekväma och tillförlitliga. En anledning till 
detta är att de brukade känna igen förarna och ibland har fått ett personligt förhål-
lande till dem. 

De stöter på samma problem på eftermiddagen som på morgonen. Den enda skill-
naden är att koncentrationen på eftermiddagen i allmänhet är lägre.

Ganska många av de funktionshindrade barnen berättade att bussförarna glöm-
mer var barnen ska stiga av bussen, inte stannar när barnen gett signal eller till och 
med glömmer bort dem. 

I motsats till bussförarna rapporterades taxiförarna ta väl hand om sina hemvän-
dande passagerare. 

4.3 Busshållplatsen vid skolan

Att stiga ur bussen eller taxin vid ankomsten till skolan uppfattades som enkelt av 
de funktionshindrade barnen. Några måste gå över en gata för att komma till skol-
huset, men de påstår att de är försiktiga. 

Hemfärd
Eleverna väntar på bussen eller taxin inne på skolgården. Även denna del av skol-
skjutsningen påverkas av de funktionshindrade barnens bristande tidsuppfattning. 
Vid en skola finns det en gångtunnel som eleverna bör använda för att komma till 
busshållplatsen. Eleverna blir medvetna om att bussen kommer genom att de ser 
den, och då känner de sig tvungna att gå över gatan i stället för att använda gångtun-
neln eftersom de tror att det går snabbare. Den situationen upplevs som stressande 
för dem som berörs, eftersom de vet att de borde ta gångtunneln i stället. 

4.4 Erfarenheter (problem) beträffande skolskjuts

Även om de funktionshindrade barnen kände att skolskjutsen både i bussar och 
taxibilar i allmänhet kändes säker var det ett problem med tryggheten. Barnen var 
stressade och oroliga på skolskjutsen. Oron hängde samman med förarnas förhåll-
ningssätt mot barnen och situationen ombord på fordonen. Barnens oro berodde 
också på att det t.ex. saknades rutiner för hela färden, om de skulle släppas av på rätt 
ställe, om de skulle hitta en bra sittplats – eller om det alls fanns en plats. Tidspres-
sen visade sig vara en viktig del av barnens oro och stress. Vidare betonade barnen 
att förarens beteende påverkade situationen, vilket tydligt visade att ett gott och 
bestämt uppträdande är avgörande för att säkerställa säkerheten och tryggheten på 
skolskjutsen. 

Att vänta utomhus på skolskjutsfordonet uppskattades som ett bra tillfälle att leka 
eller fundera. Vägar med tät trafik som man måste gå över, trängsel och stökiga mil-
jöer både utanför och inne i fordonen, åksjuka och otillräckliga säkerhetsrutiner 
var en del av den dagliga transporten till och från skolan för de barn som ingick i 
studien. 

4.5 Utbildning om säker skolskjutsresa

Vad som är unikt för barn med funktionshinder är att en del av dem faktiskt har 
”bussträning” som skolämne. Dessutom får de vid behov tillgång till alternativa 
transportmedel (taxi), och antalet elever per lärare är lägre, vilket ytterligare ökar 
trafiksäkerheten för dem. För att känna sig självständiga vill dock många av dem i 
större utsträckning använda (det mindre säkra) kollektivtrafiksystemet. 

HÅLLPLATS SKOLA
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4.6 Informationsflöde

Inget av de funktionshindrade barnen rapporterade att hon eller han använde mo-
biltelefon som kommunikationsmedel på skolskjutsen. Även om de flesta av de 
funktionshindrade barnen kände sina förare och kände sig trygga med dem var det 
vissa som inte gjorde det. Vidare innebär valet av barn med funktionshinder för 
de enskilda intervjuerna underförstått att vi har intervjuat ett urval av elever med 
kommunikationsproblem. Det innebär att deras strategi när det verkar som om det 
finns risk för att missa bussen är primitiv, dvs. de springer.
 

4.7 Slutsatser kring önskemålen

Följande åtgärder föreslås av intervjuledaren för att öka säkerheten och tryggheten 
på skolskjutsningen:
•	 Enighet om att tillämpa ”dörr-till-dörr”-perspektivet bland alla inblandade i 

skolskjutsning, dvs. färden börjar i samma ögonblick som barnet lämnar hem-
met på morgonen och slutar när barnet kommer hem igen.

•	 Strikta, bestämda och enkla rutiner bör tillämpas för att barnen ska ha klart för 
sig vad som kommer att hända under hela färden från ”dörr till dörr”.

•	 Barnen måste också förstå varför en viss åtgärd vidtas, men det får inte förvän-
tas av dem att de ska följa den strikt.

•	 Skolskjutsens rutt bör planeras och stödjas av programvara och utrustning för 
ruttplanering, för att säkerställa tillräckligt med tid för på- och avstigning. Med 
sådan utrustning skulle också den för barnen riskabla väntetiden på busshåll-
platsen minimeras.  

•	 Platserna för på- och avstigning bör planeras så att barnen inte behöver gå över 
några tätt trafikerade vägar.

•	 Tidpunkten för när skolan börjar på morgonen bör vara flexibel för barnen, för 
att minska oro och stress på grund av tidspress.

•	 Dynamiska busshållplatser med belysning bör införas för att lösa problemet 
med att barnen ska stå på säkert avstånd från vägen och ändå så synligt att föra-
ren kan stanna och plocka upp dem.

•	 Individuella sittplatser bör anordnas i bussarna för att minimera trängseln vid 
ombordstigningen och för att barnen ska sitta kvar medan bussen kör.

•	 Snubbel- och fallolyckor inne i bussen bör förhindras genom att föraren väntar 
tills alla barn har satt sig (och satt på sig de föreskrivna bilbältena) innan bus-
sen avgår.

•	 Även förarna på kollektivtrafikbussarna bör påminna om användningen av 
bilbälten.

•	 Ett audiovisuellt system där föraren kan informera barnen om att han/hon vet 
var de ska släppas av bör införas.



5 Resultat från  
 fokusgrupp med förare
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Förutsättningar inför fokusgrupp Förare
Förarna var bekanta med varandra, och ingen presentation av deltagarna behövdes. 
Efter en kortfattad inledning började diskussionen med den första frågan.

5.1 Vid “hållplatsen” hemma 

Förarnas tog upp högrisksituationer för barnen.
Ur förarnas synpunkt är den värsta situationen om det händer en olycka på vä-

gen. Förarna betonar vikten av vägunderhåll, och diskussionen riktar sig främst mot 
Vägverket (numera Trafikverket). 

En av förarna berättade om en olycka där ett barn sprang ut bakom bussen och 
träffades av ett mötande fordon i hög hastighet. Barnet omkom. Olyckan inträffade 
en dag då de vanliga rutinerna frångicks. Barnet hade varit på en klassutflykt under 
dagen och fick lov att stiga av på motsatta sidan av vägen. Det var inte så det brukade 
gå till. 

Diskussionen resulterade i någon sorts slutsats bland förarna som sade att om 
de börja tänka på risksituationer kan alla situationer bli en risksituation. Föra-
ren konstaterade att situationer som de kan påverka själva alltid känns bättre. Ett 
trångt möte, på en smal väg, med en stor långtradare är en situation som de försöker 
undvika. 

En förare sade:  “... att den (vägkanten) försvinner... när man har 50 barn ombord....” 

De risksituationer som nämndes oftast var de där förarna förlorar kontrollen, som 
när det springer ut barn framför eller bakom bussen.

 Förarna diskuterade valet av platser för busshållplatser (utmed vägen). De sade 
att om det var de som skulle besluta om detta skulle de föredra att hållplatserna låg 
på plana vägsträckor. En stor anledning till oro för bussförarna var busshållplat-
serna i upp- och nedförsbackar, och också i doserade kurvor. Det försiggick också 
en diskussion om avsaknaden av belysning på busshållplatser; de skulle gärna se att 
det fanns lite mer belysning. 

I Sverige är det oftast kommunerna som väljer var hållplatserna ska ligga. Det 
fanns dock en allmän uppfattning bland förarna om att det är möjligt att påverka 
valet och vid behov få till stånd några mindre förändringar. De nämnde också att 
föräldrarna gör vad de kan för att få sina önskemål uppfyllda.

5.2 I bussen

Den största delen av diskussionen när det gällde körningen handlade om använd-
ningen av bilbälten. Ur bussförarnas perspektiv är det inte möjligt att hålla reda 
på hur de används. Det är främst bland de äldre barnen, dvs. ungdomarna, som de 
missbrukas eller inte används alls. De yngre barnen rapporterar när de äldre inte 
använder bilbälten. Bussförarnas tillvägagångssätt före avfärd är olika. De rapporte-
rade att de går genom bussen för att kontrollera om bältena inte används, mer än så 
kan de inte göra. Förarna saknar engagemang från övriga intressenter. Förarna bad 
under diskussionen om stöd för att informera barnen om att de måste använda bil-
bältena. Förarna betonade att det inte bara är deras ansvar att bältena används. De 
hävdade också att det är viktigt att inte vara alltför ivrig att betona användningen av 
bilbälten för barnen. Det kan leda till att barnen inte lyssnar alls. I slutet av diskus-
sionen togs olika strategier för att komma till rätta med problemet upp. Några förare 
gör anteckningar för att kunna kontakta föräldrarna, och några för anteckningar för 
att hota barnen med att de ska kontakta föräldrarna.

Förarna diskuterade en olycka där en buss välte med 50 barn ombord. Alla hade 
på sig bilbälte, så det resulterade i att 50 barn hamnade uppochned. Paniken var 
nära, och det största problemet var att skära ned barnen från taket. De talade om 
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risken med panikslagna barn. Några förare hade egna lösningar, som att ha med sig 
en sax i bussen för säkerhets skull.

En förare sade: ”…det kommer att bli panik….”

5.3 Busshållplatsen vid skolan

Skolans rektor betraktas av bussförarna som en mycket viktig person. Vid en av sko-
lorna har det kommit en ny rektor, och förarna var irriterade över att hon inte hade 
besökt dem och presenterat sig. Det uppskattades inte. De betonade att hon är an-
svarig och att det inte är acceptabelt att hon inte kommunicerar med förarna.

En förare sade: ”…konstigt att hon inte ens kan säga hej……”

Det fanns också förare med goda erfarenheter från andra skolor. Samarbetet med 
förskolan var mycket uppskattat. Det var förskoleläraren som tog initiativet till det-
ta samarbete.

Förarna diskuterade rutinerna när ett barn måste gå över vägen för att komma 
hem. Förarna hade olika rutiner, och diskussionen inriktades på för- och nackdelar-
na med att låta barnen gå ut bakom eller framför bussen, och också på att följa dem 
(antingen bakom eller framför bussen) över vägen. Enighet kunde inte uppnås, och 
ingen av förarna hade några instruktioner från bussbolaget om hur de skulle göra 
med detta. Det var i högsta grad upp till förarna själva. Skälet för att gå ut bakom 
bussen var att det är så det går till när barnen åker med reguljära bussar, och att de 
ogärna vill bryta mot de rutinerna. De som hellre ville låta barnen gå ut framför bus-
sen motiverade detta med att de skulle ha större kontroll över situationen och att de 
som förare fick en ”kortare bit att gå….”. Förarna var eniga om att det behöver finnas 
på fakta baserade gemensamma bestämmelser om hur situationen ska hanteras. De 
har också problem med definitionen av barn, eftersom barnen själva inte ville bli 
följda när de blivit lite äldre. Förarna var inte tillfreds med att inte veta när ett barn 
är ett barn och alltså ska följas av bussföraren.

Förarna gav också exempel på risksituationer vintertid, när de stannar vid buss-
hållplatser i doserade kurvor där det är is på vägbanan. Bussen glider och börjar 
kana okontrollerat mot de väntande barnen. Detta är en situation som förarna verk-
ligen vill undvika.

5.4 Utbildning om säker skolskjutsresa

Utbildning för bussförarna
Bussförarna diskuterade utbildning för förare, och det rådde delade meningar dem 
emellan. De flesta förarna deltog vartannat år i halkträning, första hjälpenutbild-
ning och utbildning om konflikter. Diskussionen saknade kraft, vilket berodde på att 
förarna var osäkra på när de senast deltog i denna typ av utbildning. 

Kommunen kräver att förarna ska ha en viss utbildning för att få köra skolbuss. En 
del av förarna är med på utbildning anordnad av kommunen och en del på utbild-
ning anordnad av själva bussbolaget. På en fråga var det inget de saknade i utbild-
ningen. Förarna vill ha halkövningar oftare. Det främsta skälet till detta var att det 
var roligt, men de insåg också att det var nyttigt. De bad också om årlig utbildning 
om förstahjälpenutrustning.

Det förekom en diskussion om avsaknaden av diskussioner med skolan om barn 
med särskilda medicinska behov som kräver behandling. Förarna tog upp frågan om 
att det finns risk för att denna typ av information inte kommer fram till förarna, utan 
stannar hos rektorn. Förarna var osäkra på om detta berodde på tystnadsplikt eller 
ej. Den vanligaste uppfattningen var att så var fallet. En förare var rädd för att det 
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fanns en missuppfattning bland föräldrarna om att den information om ett barn som 
ges till rektor automatiskt förs vidare till bussförarna. De betonade att om rektorn 
inte informerar förarna, måste föräldrarna veta detta. 

En förare sade: ” … för att vara säker på att det inte hamnar mellan stolarna…..”

Förarna uppgav att de också ville se mer om skolskjutsning i förarutbildningen. De 
behöver veta vad de ska tänka på och hur de kan köra barnen till och från skolan på 
ett säkert och tryggt sätt.

Utbildning för barnen
Diskussionerna om utbildning och träning för barnen var färre.

Under diskussionen fick vi veta att vissa bussbolag har egna broschyrer som de 
ger till barnen och föräldrarna. Broschyrens innehåll är huvudsakligen inriktat på 
vad barnen och föräldrarna behöver veta och tänka på för att skolskjutsen ska bli 
säker. 

En förare beskrev innehållet i broschyren på följande sätt: ” …. att det är viktigt att 
inte stå och vänta för nära vägen och inte springa fram till bussen innan den har stan-
nat och att de ska stanna på busshållplatsen tills bussen har åkt för att få en god över-
blick över situationen innan de går över vägen…”

5.5 Informationsflöde

Som tidigare sagts bad förarna om mera kommunikation med skolornas rektorer 
och de uppskattar i hög grad samarbetet med förskolelärarna. 

Även om förarna inte direkt diskuterade kommunikationen med föräldrarna 
nämns den indirekt när det gäller barn med funktionshinder. De betonar att de be-
höver få veta om ett barn har ett funktionshinder eller en medicinsk sjukdom. Detta 
är särskilt viktigt om det behövs behandling, som i fallet med epilepsi eller diabetes. 
Förarna måste få veta hur de ska hantera sådana situationer.

5.6 Önskemål

Förarna ombads precisera tre saker som de ville förbättra för att öka säkerheten för 
barnen. Efter diskussionerna tog de upp följande tre förbättringar, som skattades 
högst:
•	 Längre tid mellan körningar eller rutter. Därigenom minskar stressen och man 

kan hålla tidtabellen och ändå säkerställa en säker och trygg färd även vintertid.
•	 Tydliga direktiv från kommunerna för föräldrar och bussbolag, så att alla aktö-

rer känner till rutinerna och vet vem som ansvarar för barnen ur ett perspektiv 
från dörr till dörr.

•	 Att säkerställa att barnen alltid sitter med fastspända bilbälten.

De nämnde också behovet av att upprätthålla lag och ordning med hjälp av polisen. 

Enligt bussförarna är detta viktigt. En förare sade:
”... att man uppmärksammar folk....”



6 Resultat från fokusgrupp   
 med beslutsfattare
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Förutsättningar inför fokusgrupp Beslutsfattare
Företrädare för föräldrar, bussförare och lärare deltog också i diskussionen, men deras 
synpunkter läggs inte fram här. 

En av de ansvariga från kommunerna hade arbetat där sedan 1997, den andra hade 
arbetat där sedan föregående år. Båda dessa personer ansvarade för anordnandet av 
skolskjutsar i kommunerna. Rektorerna och kommunerna är ansvariga för skolskjut-
sarna. Ansvaret omfattar säkerhets- och trygghetsaspekter men även utbildning och 
information, val av busshållplatser osv. 

6.1 Skolskjuts i kommunerna

De ansvariga på kommunerna talade om den svenska ”skollagen”, som är en svensk 
lag som omfattar bestämmelserna i skolor. I denna lag finns en del som handlar om 
skolskjutsar. Exempelvis finns där bestämmelser om kriterier för barn som har rätt 
till kostnadsfri skolskjutsning. Dessa kriterier bygger på ett minsta avstånd till sko-
lan, säkerhetsaspekter på vägen till och från busshållplatsen, och också på om ett 
barn har särskilda behov. 

En rektor är medveten om att skolan är ansvarig för skolskjutsen och alla mo-
ment som ingår ur ett dörr-till-dörr-perspektiv. Men rektorn betonar också att det 
är svårt med det ansvaret, eftersom barnen står under andra aktörers kontroll under 
vägen till och från skolan, t.ex. bussförarna. 

”Det är skolans ansvar att barnen kan komma till och från skolan med buss. I en skol-
buss är det allas ansvar att tänka på det. Det är inte lätt att ta ansvar. Det finns risker 
i trafiken och i bussen finns det risk för mobbning. Vi lämnar barnen i bussförarens 
vård. Barnen ska alltid vara fastspända bilbälten, vilket de inte är”. 

Vid en skola finns det en bakomliggande organisation som ska se till att det finns 
en vuxen som följer småbarnen till busshållplatsen vid skolan. Detta är inte nå-
gon nationell bestämmelse, utan beslutet har fattats av skolan själv. För att be-
stämma var barnen ska stiga på och av på morgonen och eftermiddagen kon-
taktar kommunen bussbolaget direkt. De beslutar allt tillsammans, och om en 
ny familj behöver skolskjuts diskuteras detta mellan bussbolagen och den an-
svarige på kommunen. Kommunen föredrar att busshållplatsen ligger nära 
barnens hem framför ett längre avstånd. Platsen för på- och avstigning är för 
det mesta inte en busshållplats, utan snarare en plats längs med vägkanten.   

6.2 Observerade och rapporterade erfarenheter i samband med skolskjuts

I en av kommunerna hände en skada med dödlig utgång för några år sedan. En ung 
flicka omkom när hon sprang ut bakom bussen och över gatan samtidigt som det 
kom en bil. Denna dödsolycka ledde till att det kändes angeläget att diskutera och 
förbättra säkerheten för barn på väg till eller från skolan. Säkerhetsdiskussionen 
har där kommit mycket längre jämfört med den andra skolan, där säkerhetsfrågor 
inte var något prioriterat område i samband med skolskjuts. En följd av olyckan var 
att bussförarna därefter fick lov att lämna barnen på rätt sida av vägen (dvs. samma 
sida som deras hem), och att lärarna i skolan stod för diskussioner och information. 

Den ansvariga på den här kommunen säger att hennes uppgifter består i att göra 
en förteckning över barn som har rätt till kostnadsfri skolskjuts och att möjliggöra 
dessa skolskjutsar, dvs. att hitta bussbolag som tar hand om transporterna. Sedan 
måste de bestämma vilken typ av transport som alla barn kan använda: normal kol-
lektivtrafik, upphandlade skolbussar eller taxi. Kommunen vill utnyttja de lokala 
bussarna så mycket som möjligt av ekonomiska skäl. Här finns också argument som 
visar att intäkterna från skolskjutsar är mycket viktiga för bussbolagen, och ock-
så för att hålla landsbygden levande. Allmänna busslinjer kommer fortfarande att 
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finnas om barnen använder dem, vilket också är bra för andra som bor i kommunen. 
Kommunerna använder också skoltaxi. Taxibilarna måste enligt lag ha särskild ut-
rustning som fasthållningsanordningar för barn om barnen är kortare än 135 cm. 
Detta är svensk lag. Det förekom dock ingen diskussion om ansvaret att tillhanda-
hålla fasthållningsanordningarna. 

Det förekom många diskussioner om vem som är ansvarig för barnen när de vän-
tar vid busshållplatserna. Är det föräldrarna, bussförarna, bussbolaget eller kom-
munen? De diskuterandes åsikt i denna fråga framgick inte. 

En av rektorerna anförde att det inte står i skollagen att föräldrarna är ansvariga 
för sina barn vid busshållplatsen, men å andra sidan står det att föräldrarna har an-
svar för att deras barn går i skolan. 

Diskussion om bussförarna: Rektorerna talar om bussförarnas svårigheter att 
kontrollera att bilbälten används när de kör. En rektor anser att bussförarna är an-
svariga för barnen under bussfärden. Det förekom också en diskussion om att buss-
förarna ska följa samma bestämmelser som skolans personal i fråga om att behandla 
barn för att exempelvis undvika mobbning. Rektorn säger också att det är bussfö-
rarnas ansvar att köra på ett säkert sätt. De ska informera skolan om det är problem 
på bussen, t.ex. med bråk. 

Å andra sidan anser den ansvarige på kommunen att detta inte bara är bussförar-
nas sak, utan också föräldrarnas. De måste göra klart för barnen hur de ska uppföra 
sig, annars kan det bli ett arbetsmiljöproblem för bussförarna. När kommunen upp-
handlar skolskjuts har den ett antal krav på bussarna och också på bussförarna. Det 
kan röra sig om hur de ska vara klädda, hur de ska uppträda, att de inte får lämna 
barnen ensamma osv. Rektorn kunde inte erinra sig alla krav under diskussionen.

En av skolorna ligger nära en stor väg, 1+1 körfält med tung trafik och en hastig-
hetsgräns på 90 km/h utanför staden och 50 km/h i staden där skolan är belägen. 
Det är farligt för barnen att vänta på bussen intill den vägen. Detta var något som 
den ansvarige på kommunen var medveten om, och vid planeringen försöker de 
begränsa antalet busshållplatser längs den vägen. 

Busskort: Kommunen har haft många problem med busskort. I år har varje barn 
fått ett nytt kort i början av terminen. 

6.3 Säkerhetsåtgärder 

En av kommunens företrädare hade varit på ett möte om vägunderhållet vintertid. 
Detta är ett problem, särskilt när det handlar om busshållplatser och barnens på- 
och avstigning. 

Från och med den 1 januari 2004 krävs det enligt den svenska lagen (SFS 2006:1208 
10) att alla som är äldre än 3 år och som färdas med en buss som är utrustad med 
bilbälten ska använda en plats som är försedd med bilbälte, och använda bältet. Sär-
skilda bussar för skolskjuts ska följa samma lag. Kommunen säger att bussförarna 
verkligen förklarar vid skolstarten att alla barn måste använda bilbältet, annars kör 
inte föraren. Men samtidigt påpekas att bussförarna inte kan ingripa om ett barn tar 
av sig bältet under färden. Detta är ett stort problem.

En av kommunens företrädare säger att de tycker att det är i sin ordning att fö-
rarna säger till barnen att stiga av på rätt sida, så att de inte behöver gå över vägen. 
Av diskussionen kan vi konstatera att företrädaren faktiskt inte är riktigt medveten 
om hur barnen stiger av på busshållplatsen, vare sig det är på höger sida eller ej. Den 
ansvarige förklarar att de faktiskt har bussförare som går över vägen tillsammans 
med barnen, trots att det inte är deras sak att göra detta. 

Den ansvarige på kommunen säger: ”Bussförarna säger att de ser efter om barnen 
använder sina bilbälten. Vid terminsstarten säger de till barnen att de inte kommer att 
köra förrän alla har satt på sig sina bilbälten”. 

Den ansvarige på kommunen oroade sig för bussförarnas lämplighet eftersom 
dessa har ansvar för barnen under bussfärden. Kommunen skulle kunna kräva en 
provningsrapport för fordon av bussbolaget och också en läkarundersökning av fö-
rarna som visar om de är lämpliga att framföra fordon eller ej. 
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Den ena rektorn sa att ”vi borde ha samma krav för anställning av förare som för 
övrig personal som arbetar i skolan. Eftersom förarna också arbetar med barn bör de 
följa samma värderingar, t.ex. i fråga om respekt och hänsyn, och tänka på att många 
av barnen är små osv.” 

Olyckor händer oftast vid avvikelser från vardagsrutinerna. Sådana förekommer oftast 
i början av terminerna, när rutinerna inte är så väletablerade för skolskjutspersonalen.   

6.4 Utbildning om säker skolskjutsresa

Taxiförare som anlitas av kommunen har faktiskt fått viss utbildning i fråga om 
skolskjutsar. Lärarna i skolan har ingen utbildning i denna fråga. När det gäl-
ler barnen informerar lärarna dem vid läsårets början. Tidigare brukade sko-
lan skicka hem information till barnen vid terminsstart, men det görs inte läng-
re. En av kommunernas företrädare säger att det tidigare brukade hållas en 
dagsaktivitet tillsammans med bussbolaget, där alla barn, även de som inte an-
vände skolskjuts, kunde pröva på bussen som fanns vid skolan den dagen, prova 
säkerhetsutrustning som bilbälten osv. Denna övning uppskattades av alla, men 
företrädaren säger att det är svårt att hålla en sådan varje år i alla skolor. Det fö-
rekom ingen utbildning eller träning för de situationer som kan uppstå för barnen 
som oskyddade trafikanter: att gå till och från busshållplatsen, vänta, stiga på/av. 

6.5 Informationsflöde

Den ansvarige på kommunen känner inte till några dokument som definierar an-
svarsområden eller beskriver hur skolskjutsning fungerar. Det finns en bok som he-
ter ”Handbok för skolskjuts”. Boken anses mycket användbar, men kommunen har 
bara ett enda exemplar.

Jag är den enda som har en, och det är en gammal, från 1997.

Det finns inget forum där skolskjutsföretagen träffas för att tala om skolskjuts. En 
av de ansvariga på kommunen sa att de arbetar ensamma, men två gånger om året 
träffar de kolleger från andra kommuner för att dela med sig av sina erfarenheter. 

I fråga om information förefaller det som om den ansvarige på kommunen aldrig 
tar direktkontakt med förarna. De kontaktar bussbolagets ägare. Det framgick av 
diskussionen att en anledning till detta är att den ansvarige ser sig som en köpare 
av sittplatser. 

”Vi köper sittplatser av bussbolaget”, säger den ansvarige på kommunen. 

Vid dessa kontakter rör det sig oftast om negativa saker, men också positiva, t.ex. 
feedback till ägaren. Den ansvarige säger att de är ganska nöjda med bussbolaget, 
och tycker att det fungerar rätt bra tack vare att kommunen är så liten. Det berät-
tas en historia om ett barn som somnade på bussen. Bussföraren upptäckte barnet 
när han kört klart, och då ringde han direkt till föräldrarna och sa att han skulle 
köra hem barnet inom en halvtimme. Den ansvarige på kommunen säger att de får 
telefonsamtal direkt från föräldrarna på grund av olika problem i samband med 
skolskjuts. 

Enligt kommunen och den ansvarige i skolan är det deras sak att i början av varje 
termin skicka ut information till varje barn som har rätt till skolskjuts, och också 
viss praktisk information, t.ex. om vilken typ av transport som barnet ska få, infor-
mation om turlistor osv. Ingen information om trafiksäkerhet skickades ut. Det sak-
nas också information om säkerheten ombord på och i samband med skolskjutsen. 
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Det framgår av diskussionen att kommunen anser att det är bussförarnas ansvar att 
informera barnen om säkerhetsrutiner i samband med skolskjuts.

”Bussförare som har hållit på med skolskjuts länge informerar faktiskt barnen om vil-
ka regler som gäller inne i och utanför bussen, och de brukar göra det på ett vänligt och 
humoristiskt sätt”, säger kommunen. ”Det är deras ansvar att det fungerar.”

När de gäller skoltaxi är det stor omsättning på förarna. Taxiförarna är därför inte 
medvetna om att vissa barn kan ha särskilda behov. För barnens del innebär detta 
följaktligen att de sällan träffar samma förare, vilket kan skapa en otrygghetskänsla, 
och också risk för att de normala rutinerna frångås. Kommunen ser inte detta som 
något stort problem eftersom taxi inte används så mycket vid de kommunala sko-
lorna. Dessutom används taxi oftast för barn med särskilda behov. Antalet sådana 
barn är litet, men de utgör en stor kostnad.

Kontakten mellan bussbolagen är i allmänhet ganska begränsad. Kommunen kon-
taktar alltid skolan om något inträffar för att få veta hur saken ligger till direkt av 
rektor. Sedan kontaktas buss- eller taxibolaget för att få närmare uppgifter och för 
att komma till rätta med problemet. 

6.6 Önskemål 

Rektorn är mycket bekymrad över mobbning. Man skulle vilja ha med en vuxen i 
bussen för att minska risken för mobbning. Men man ser inte detta som en realistisk 
lösning och säger samtidigt att det är en fråga om resurser. 

Kommunen säger att det inte är möjligt att utesluta barn från skolskjutsen även 
om de inte uppträder på rätt sätt. 

Ett problem som en av rektorerna tog upp är att bussen inte kommer vid samma 
tid varje dag, vilket skapar en otrygghetskänsla. Rektorn säger att det skulle vara 
väldigt bra att veta när bussen kommer eller om den är försenad. 

”Det skulle vara väldigt bra om det gick att ordna detta på ett lätt sätt så att det inte 
blir en säkerhetsrisk för bussföraren”, säger rektorn. 

Ett önskemål från en av rektorerna är mer information om goda exempel. 
Barn som har ett gott uppträdande på bussen borde vinna på det. Hon tycker att 

det är viktigt att ge positiv feedback till barnen när de uppför sig väl. 
Kommunen uppmanar föräldrar, skolpersonal och bussförare att lämna feedback 

om huruvida allt går rätt till eller ej så att det kan göras förbättringar. 
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7 Summering

Barn  
Utifrån barnens perspektiv är vägen från hemmet till hållplatsen och tillbaka det 
moment där barnen känner en oro och fara. Detta är framför allt kopplat till då 
man ska passera över vägen och gå längs stora vägar. Barnen berättar att de känner 
det som att de inte syns. De berättar även att bussföraren ibland byter avstignings-
plats. Vid hållplatsen hemma finns det enligt barnen en mängd frågor som berör 
dem. Det handlar om synbarhet, hur bussen och andra bilar agerar när de kommer 
till hållplatsen och att bussförarna har hittat på egna lösningar på avstigning, 
lösningar där barnen snarare känner en större oro än om de följt de regler som 
gäller. Barnen har ibland s.k. vinkhållplatser och dessa ser man som både bra och 
dåliga. Kanske är det så att detta minskar graden av rutin och ökar graden av 
osäkerhet? Att resa i bussen uppfattas olika av barn i olika åldrar. Diskussionen 
genomsyras av att barnen inte riktigt upplever att de tas på allvar. Om något 
händer får de ofta klara ut detta själva och de ger även ett intryck av en känsla av 
ett system som inte är anpassat för dem som barn och de säger att ingen lyssnar 
när de säger till. Om barnen själva får önska vad de vill göra för förändringar 
handlar mycket om att förbättra hållplatserna så det blir säkrare, tryggare och mer 
komfortabelt. Det handlar även om vägen till och från hållplatsen. De vill helst 
slippa korsa vägar och gå långa sträckor på vägar som känns otrygga. För barnen 
har föraren har en stor roll när det gäller barnens upplevelser och de säger att de 
önskar sig snällare bussförare.

HEM
SKOLSKJUTS

HÅLLPLATS

HÅLLPLATS SKOLA

PÅSTIGNING AVSTIGNING
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Barn med funktionshinder 
I samtal med barn med kognitiva funktionshinder framkommer en skillnad i vad 
de anser kring säkerhet och trygghet. Många av barnen upplevde resan som säker 
men inte helt trygg. De gav uttryck av att vara stressade och lite oroliga på 
skolskjutsen. Oron hängde framför allt samman med förarnas förhållningssätt 
mot barnen och situationen ombord på fordonen. En brist på rutin var en del i 
detta. Stressen att hitta en plats att sitta på var en faktor i detta. Förarens bete-
ende påverkade situationen i stor grad. En tydlig och rutinmässig förare inger 
barnen en trygghet. 

Förare 
En skolskjutsförares fasa är om det sker en olycka.De känner en större oro i 
situationer som de inte själva kan påverka tex ett trångt möte med en lastbil, men 
även att stanna på en sluttande väg i halka. Träning i halkkörning är något som de 
gärna vill ha lite oftare.  På önskelistan över saker som kan öka säkerheten finns 
framförallt mer tid mellan körningar eller rutter, tydligare direktiv från kommu-
nerna för vad som gäller föräldrar och bussbolags ansvar, samt att säkerställa att 
barnen alltid sitter med fastspända bälten. I de fall de har barn ombord som kan 
ha behov av medicinsk hjälp så känner förarna en oro att denna information inte 
har nått dem. Här önskar man en tydligare överföring av information för att 
minska risken att viktiga detaljer faller mellan stolarna.

Kommunen och skolans roll 
Diskussionen vittnade om att det finns en insikt och kunskap om att det är 
kommunen som är ansvarig för att barnen kommer säkert till och från skolan. 
Rektorerna ser att det därmed är en del i deras ansvar och att alla moment ingår 
från ett dörr-till-dörr-perspektiv. Det betonas att det är svårt att ta detta ansvar 
fullt ut. Barnen står under andra aktörers kontroll till exempel under vägen till 
och från skolan (bussförarna). Ansvaret för barnen upplevs som delat mellan 
föräldrar, förare, skola och kommun. Trots detta verkar det finnas en avsaknad av 
forum att diskutera vem som har vilket ansvar för ett givet barn. Här kan man 
tänka sig att det finns en stor potential i att säkerställa att alla barns resor, från 
dörr till dörr, diskuteras i ett samråd. Ett samråd som naturligt bör initieras av 
kommunen. Det är inte enbart en fråga om samråd mellan aktörer utan även inom 
en aktör t.ex. för kommunen när det gäller lärare, rektorer och skolskjutsansva-
riga på kommun.





TR
A

FI
K

V
ER

KE
T.

 P
U

BL
IK

AT
IO

N
: 2

01
0:

12
1. 

IS
BN

: 9
78

-9
1-

74
67

-0
96

-7
. D

EC
EM

BE
R 

20
10

. P
RO

D
U

K
TI

O
N

: G
RA

FI
SK

 F
O

RM
, T

RA
FI

K
V

ER
KE

T.
 F

O
TO

: B
IL

D
A

RK
IV

ET
.S

E 
O

C
H

 T
RA

FI
K

V
ER

KE
T.

 T
RY

C
K

: T
RA

FI
K

V
ER

KE
T.

Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90 

www.trafikverket.se

I samarbete med

EU-projekt inom 7 ramprogrammet
Collaborative project 233967


