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Förord 
Föreliggande studie har genomförts på uppdrag av Vägverket Region Stockholm och är en av 
flera delstudier som görs inom ramen för utvärdering av kampanjen kring rekommenderad 30 
km/h vid passering av stilla stående skolskjuts. 

 

Vi vill tacka de 10 förare från Gotland som ställt upp för intervju. Utan er medverkan hade inte 
intervjuerna kunnat genomföras. 

 

Vi vill även tacka de trafikstödjare som på ett föredömligt sätt genomfört rekrytering, bokning 
och förberedelser inför intervjuerna. 

 

 

Linköping den 21/8 2006 

 

 

Anna Anund 
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Sammanfattning 
Chaufförer på Gotland är positiva till rekommenderade 30 km/h vid passering av 
stillastående skolskjutsutmärkta fordon. De tror att det ökar barnens säkerhet. De 
känner dock en oro över att effekten är övergående och betonar vikten av riklig 
och bra information. 
Under en kort tidsperiod under hösten 2004 omkom tre barn i samband med 
skolskjutsning, samtliga som oskyddade trafikanter. Detta blev startskottet till att 
regeringen beslutade att insatser måste vidtas. En del i detta arbete omfattar ett försök 
med att rekommenderad 30 km/tim som högsta hastighet vid passering av stillastående 
skolskjuts. Försöket genomförs på Gotland. Utvärderingen av kampanjen på Gotland 
omfattar flera olika delstudier: hastighetsmätningar, kommunikationsutvärdering i form 
av telefonintervjuer med fordonsägare, barnkonsekvensanalys (BKA), observationer av 
användning och kvalitet på skolskjutsskyltar och blinkande ljus, djupintervjuer med 
förare av skolskjuts – här kallade chaufförer. I föreliggande studie redovisas delstudien 
omfattande djupintervjuer med chaufförer. Sammanlagt har 10 chaufförer på Gotland 
intervjuats.  

 
Skylt och blinkljus 
Chaufförerna har en klar uppfattning att det är viktigt att tydligt märka ut att fordonet är 
en skolskjuts. Den skylt med tillhörande blinkljus som finns idag ansågs inte som 
tillräckligt. Återkopplingen avseende om blinkljusen är på eller inte är olika för olika 
system och en utveckling för att säkerställa korrekt användning föreslås. Det kan även 
konstateras att chaufförerna har olika rutiner för när skylten används, men även i vilka 
situationer blinkljusen tänds och släcks. Det förekom även olika rutiner vid på- och 
avstigning. Det är av vikt att säkerställa att alla använder samma rutiner. 

 

Rutiner och risker vid skolskjutsning 
Rutinerna varierade också något när det gällde om föraren följde barnen över vägen. I 
regel följdes barn som gick i förskoleklass och lågstadiet.  Chaufförerna var i stort sett 
eniga om att den största risken löper barnen på eftermiddagen när de kliver av och ska 
vidare hem. Orsaken till detta kunde enligt chaufförerna vara att barnen var stökigare 
då. Man såg en extra stor risk då barnen hade sällskap av andra kamrater (som annars 
inte brukar följa med) eller då de var tvungna att korsa vägen för att ta sig hem. Denna 
uppfattning är helt i linje med vad forskningen visar.  

 
Utbildning 
Det kan konstateras att ingen av chaufförerna har fått någon specifik 
skolskjutsförarutbildning. Detta är något som flera av dem gärna hade velat ha. 
Chaufförerna betonar även att de ser det som viktigt att barnen utbildas i hur de ska 
uppföra sig och åka för att garantera en säker skolskjutsresa. 
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Andra aköterer  
Chaufförerna upplever att många medtrafikanter visar en bristande respekt för 
skolskjutsen. En orsak till att det är en stor skillnad i hur trafikanterna uppträder kan 
enligt chaufförerna bero på att det finns en okunskap om vilka regler som faktiskt gäller 
och vad man som förare riskerar om man inte visar den hänsyn som krävs. Chaufförerna 
har liten men god kontakt med föräldrarna. Kontakten med skolan är den som upplevs 
som mest bristfällig av chaufförerna. De skulle gärna se att skolpersonal i större 
utsträckning var engagerade och mötte barnen vid ankomst till skolan samt följde dem 
när de skulle hem. Chaufförerna hade en uppfattning om att det var en stor skillnad 
avseende kontakten med skolan beroende på om man körde upphandlad skolskjuts eller 
om man körde linjetrafik med skolbarn ombord. 

 

Olyckor och tillbud 
Flera av de intervjuade kände inte till om det fanns några rutiner för tillbuds- och 
olycksrapportering. Det är av vikt att säkerställa att det finns ett system där såväl tillbud 
som olyckor dokumenteras – allt för att dra lärdom och säkerställa en utveckling i rätt 
riktning. 

 
Inventeringen och 30 - försöket 
Avseende den inventering av hållplatser som gjorts på Gotland ställde sig de intervjuade 
frågande. De som deltagit hade inte fått någon feedback och visste inte vad 
inventeringen skulle tjäna till. Chaufförerna trodde inte att försöket kommer att påverka 
deras arbetssituation. Däremot trodde de att det blir säkrare för barnen. Det finns en 
acceptans för försöket bland dem som intervjuades. De underströk dock vikten av 
intensiv information. De faror man såg var att barnen uppförde sig som om det var 
säkrare, dvs. att alla kör 30 km/h. Chaufförerna betonade hur barnens uppförande i 
mångt och mycket beror på föräldrarnas agerande och någon ansåg att det var 
föräldrarnas ansvar att lära barnen hur de ska uppträda när de ska till och från 
skolskjutsen. Det blir således helt avgörande vilken kunskap och vilket beteende 
föräldrarna har. Chaufförerna uttryckte en oro över att effekten av 30-
rekommendationen inom en snar framtid försvinner. 

 

Om man punktvis summerar chaufförernas tankar och inställning till 30-försöket erhålls 
följande lista: 

• Positivt inställda 

• Tveksamma till effekten eftersom vanlig skolskjutskylt används 

• Risk att effekten (sänkt hastighet) försvinner med tiden 

• Det behövs tät och intensiv information 

• Barnens säkerhet kommer att öka 

• Risk att barnen inte är lika uppmärksamma 

• Föräldrarnas agerande ses som helt avgörande för ett lyckat försök?? 

• Risken för upphinnandeolyckor finns, men bedöms som liten 



 

  7 

1 Inledning  
Att resa med skolskjuts till och från skolan är något som över 400 000 barn gör dagligen 
i Sverige. Om man betraktar resan utifrån ett ”hela-resan-perspektiv” så kan det 
konstateras att den största risken att drabbas av en olycka är då barnen går ut bakom 
eller framför bussar och detta framförallt under eftermiddagar (A Anund et al., 2003). 
Mellan 1994 och 2001 inträffade 256 polisrapporterade skolskjutsrelaterade olyckor i 
vilka sammanlagt 361 barn skadades eller dödades. Cirka 73 procent hade drabbats i 
egenskap av oskyddade trafikanter, 51 procent då de sprang ut bakom eller framför 
bussar. 

I dagsläget är det endast upphandlade skolskjutsfordon som har krav på sig att vara 
utmärkta med skolskjutsskylt. Enligt ”Förordning om skolskjutsning SFS 1970:340” 
skall ett fordon som används för skolskjutsning vara försett med en skylt eller liknande 
som visar fordonets användning, se   
Figur 1. I Vägverkets författningssamling VVFS 2003:22 finns krav på utformningen av 
skolskjutsskylten. I korthet ska skylten vara försedd med blinklyktor och minst ha 
yttermåtten 400 x 400 mm. En dubbelsidig genomlyst skylt får placeras väl synlig på 
fordonets tak. Denna placering är lämplig för exempelvis taxi. Enkelsidiga skyltar 
placeras fram- och baktill på fordonet (lämpligt för större fordon). Blinklyktorna skall 
tändas ca. 100 m före hållplats och släckas ca. 100 m efter hållplats. När fordonet 
används för annat ändamål än skolskjutsning skall skylten vara borttagen, övertäckt 
eller vänd. Skylten får dock vara kvar när fordonet transporteras till, eller från, ett 
skolskjutsuppdrag. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Figur 1. Skolskjutsskylt. 

 
Det finns flera delar i Trafikförordningen (1998:1276) som pekar på att särskild hänsyn 
skall visas gentemot barn. I 2 kap. 1 § trafikförordningen anges att trafikanten generellt 
ska ta särskild hänsyn till bl. a. barn: ”För att undvika trafikolyckor skall en trafikant 
iaktta den omsorg och varsamhet som krävs med hänsyn till omständigheterna”. 
Trafikanten skall visa särskild hänsyn mot barn, äldre, skolpatruller och personer som 
det framgår har ett funktionshinder eller en sjukdom som är till hinder för dem i 
trafiken”. 
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I 3 kap. 14 § vilket handlar om fordons hastighet står att ”Ett fordons hastighet skall 
anpassas till vad trafiksäkerheten kräver”.  I 3 kap. 15 § anges vidare att utöver de 
generella trafiksäkerhetskrav skall förare visa särskild hänsyn och hålla tillräckligt låg 
hastighet under 15 punkter. Punkterna 10 och 11 har direkt bäring på skolskjutsning – 
de säger följande: 
 

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

• när fordonet närmar sig barn som uppehåller sig på eller bredvid vägen. 
 
Genom skolskjutsskylten framgår för andra trafikanter att de närmar sig en buss där det 
kan finnas barn ombord eller i anslutning till fordonet. Det bör dock noteras att varken 
bestämmelsen om hastighetsanpassning i 3 kap. 15 § 10 eller någon annan bestämmelse 
i trafikförordningen hänvisar till fordon försedda med en skolskjutsskylt. 
En utvärdering av effekten av skolskjutsskylten (VVFS 2003:22) på 50- och 70-vägar 
har dock visat att skylten med tillhörande blinkljus inte leder till att trafikanter nämnvärt 
sänker sin hastighet på vägar med hastighetsgräns 50 km/h (Anund et al., 2005). På 
vägar med 70 km/h noterades en hastighetsreducering på cirka 9 km/h, när lamporna 
blinkade. Någon motsvarande effekt kunde inte noteras om lamporna var släckta. 
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2 Bakgrund 
Under en kort tidsperiod under hösten 2004 omkom tre barn i samband med 
skolskjutsning, samtliga som oskyddade trafikanter. Detta blev startskottet till att 
regeringen beslutade att insatser måste vidtas. I december 2004 bjöd 
infrastrukturminister Ulrica Messing in olika aktörer till ett möte med avsikten att 
diskutera vad som kunde göras för att öka säkerheten för barn som åker skolskjuts. Vid 
mötet fick Vägverket i uppdrag att ta fram förslag till åtgärder för att öka säkerheten i 
samband med skolskjutsning. Vägverket genomförde en utredning och presenterade 
förslag till åtgärder i april 2004 (TR 70A 2005:1726). Ett av dessa förslag var lag om 
sänkt hastighet till 30 km/h i samband med passering av fordon som stannat för 
passagerares av- eller påstigning. Lagen skulle gälla vid såväl omkörning som möte 
med sådant fordon. Lagen skulle enligt förslaget omfatta all passering av skolskjuts som 
stannat för passagerares på- eller avstigning, alltså inte enbart upphandlad 
skolskolskjuts och inte enbart bussar utan även skoltaxi. Vägverket föreslog att regeln i 
ett första skede skulle genomföras som en försöksverksamhet i ett antal kommuner (SFS 
2005:951). Avsikten med försöksverksamheten var att utreda förslagets juridiska, 
ekonomiska och praktiska betydelse.  

 

Ett hundratal kommuner anmälde intresse av att vara med i försöket och Vägverket 
valde ut fem:  

• Kristianstad 

• Linköping 

• Gotland 

• Örnsköldsvik 

• Luleå 

I fyra av kommunerna, dock ej Gotland, kommer lagstadgad hastighetsgräns 30 km/h att 
testas. Dessa försök påbörjas enligt planerna hösten 2007.  En ny skylt ska tas fram och 
testas. Skylten ska sitta på fordonet. Dessa kommuner kommer att testa förordningen 
inom avgränsade områden i respektive kommun. På Gotland kommer man emellertid - 
med start hösten 2006 - att via en kampanj informera trafikanter om att alla 
rekommenderas köra högst 30 km/h vid passeringe av buss med skolskjutsskylt och 
blinkande lampor. Försöket gäller, till skillnad från de övriga fyra kommunerna, hela 
Gotlands kommun. På Gotland kommer ingen ny skylt att användas. Istället nyttjar man 
de redan befintliga skolskjutsskyltarna med tillhörande blinkljus. Den rekommenderade 
30-gränsen kopplas alltså till de redan befintliga skyltarna och gäller när bussen står på 
hållplats och chauffören har tänt blinkljusen. Det innebär att såväl upphandlad 
skolskjuts som skolskjutsskyltade linjebussar omfattas av rekommendationen. 

I föreliggande studie är det kampanjen på Gotland som är utgångspunkten. Avsikten 
med kampanjen är att påverka samtliga som hinner i fatt eller möter en stillastående 
buss. Den påverkan man vill åstadkomma är primärt sänkt hastighet.  Försöket kommer 
sannolikt även att påverka chaufförerna av bussarna samt de som reser med bussarna. 
Det finns därför en mängd frågeställningar kopplade till var och en av dessa aktörer.  
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Utvärderingen av kampanjen på Gotland omfattar flera olika delstudier: 

• Hastighetsmätningar 

• Kommunikationsutvärdering – telefonintervju med fordonsägare 

• Barnkonsekvensanalys (BKA) 

• Observationer av användning och kvalitet på skolskjutsskyltar och blinkande 
ljus 

• Djupintervjuer med förare av skolskjuts – här kallade chaufförer 

 

I föreliggande studie redovisas delprojket med djupintervjuer med chaufförerna. 
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3 Syfte 
Syftet med föreliggande delstudie är att fånga chaufförernas kunskap och erfarenhet av 
att köra skolskjuts samt deras tankar kring det kommande försöket med rekommenderad 
30-gräns vid passering av stillastående skolskjutsskyltad buss. 
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4 Metod 
Den metod som använts är djupintervju med chaufförer som kör skolskjuts. Två 
personer har utfört intervjuerna. De har intervjuat fem chaufförer var. Vid intervjuerna 
användes det underlag som återfinns i Bilaga 1. Underlaget omfattar tre delar: 

1. Skolskjutssituationen före försöket 

2. Inventeringen av hållplatser 

3. Farhågor och förhoppningar inför 30-försöket 

Inledningsvis ombads chaufförerna att berätta om sin erfarenhet/bakgrund som 
skolskjutschaufför. Därefter fick de berätta hur de ser på medtrafikanternas agerande i 
samband med skolskjutsning som det ser ut idag. Sedan ställdes frågor om ansvaret för 
barnen och chaufförernas upplevelser av olika trafiksäkerhetsavvägningar. Intervjun 
gick sedan vidare med frågor kring chaufförernas syn på föräldrarnas, skolans och 
barnens agerande och uppförande vid skolskjutsning. Tillbud och olyckor med 
tillhörande rapportering diskuterades också. Nästa del av intervjun handlade om 
inventeringen av hållplatser och chaufförens eventuella erfarenheter från inventeringen. 
Slutligen diskuterades det kommande 30-försöket. Avsikten var att fånga chaufförernas 
inställning till försöket samt eventuell kunskap som kan vara viktig att beakta vid 
planeringen och genomförandet av försöket. 

Analysen är i huvudsak baserad på de anteckningar som intervjuaren förde vid 
respektive intervju. Varje intervju spelades också in digitalt. Inspelningarna har fungerat 
som ett stöd för minnet i samband med analysen. De har inte skrivits ut i sin helhet, med 
undantag för de citat som valts ut. Resultat och analys har i stort sett strukturerats enligt 
ordningen i intervjuunderlaget. Det ska dock betonas att ordningen i underlaget inte var 
styrande under intervjuerna. Om en chaufför tog upp ett ämne i ett tidigare skede än vad 
intervjuguiden gjorde fick detta styra utformningen av intervjun.  

Sammanlagt intervjuades tio chaufförer (åtta män och två kvinnor).  Rekryteringen av 
chaufförerna gjordes av plusjobbare anställda på Gotland, s.k. trafikstödjare. Vi bad 
dem kontakta de chaufförer som under inventeringsarbetet hade lämnat synpunkter på 
befintliga hållplatser och framfört önskemål om förändringar eller förflyttningar av 
dessa. Syftet med att styra urvalet på det sättet var att rekrytera förare som varit 
delaktiga och visat ett engagemang för säkerhet vid skolskjutsning.  

Chaufförerna körde för följande bolag: 

• Swebus 

• Stenbergs buss 

• Dana Buss 

• Lindbergs buss 

• Klinte B&B 

• Tottes Buss 

 

Bland de tio chaufförerna fanns det några som körde enbart linjetrafik, andra som enbart 
körde upphandlad skolskjuts och vissa som körde både linjetrafik och upphandlad 
skolskolskjuts. Tre av chaufförerna var egna entreprenörer, med flera förare anställda i 
företaget.  
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5 Resultat och analys 
 
5.1 Erfarenhet/Bakgrund: 
Hur länge har du kört skolskjuts?  
De intervjuade chaufförerna har samtliga lång erfarenhet av att köra skolskjuts. Den 
som kört längst tid har kört i 39 år och den som har kortaste erfarenheten har kört i 11 
år. 

 

Kan du kort beskriva de turer du kör idag? 
Majoriteten av chaufförerna som intervjuades körde i dagsläget endast upphandlad 
skolskjuts. Flera av dem har dock även erfarenhet av att köra skolbarn i linjetrafik. Ett 
par chaufförer kör enbart linjetrafik.  

Längden på en ”vanlig” skolskjutstur varierar. Ett par chaufförer berättade att de börjar 
första turen med barn till gymnasiet redan kl 06.30. Vanligast är dock att resan startar 
någon gång mellan 7.10 och 7.35. Resan pågår som längst i cirka 60 minuter för elever i 
grundskolan. För gymnasieelever kan resorna ta längre tid. De flesta barn har en restid 
som är 30 minuter eller kortare. 

En chaufför kan köra flera turer varje morgon och varje eftermiddag. Inom vissa 
områden tillämpas olika starttider på morgonen för de olika skolorna. Detta har kommit 
till efter påtryckningar från chaufförerna/entreprenörerna, allt för att underlätta 
samordningen av skolskjutsverksamheten.  

De vägar man kör på är såväl små, smala och kurviga grusvägar som något bredare 
landsvägar med företrädesvis 70 km/h. De flesta chaufförer har även turer med barn 
som hämtas och lämnas på breda vägar med en hastighetsbegränsning på 90 km/h. Det 
är framför allt chaufförerna i linjetrafik som kör på de större vägarna, de så kallade 140-
vägarna (vägar med vägnummer 140-149). På vissa vägar förekommer relativt mycket 
tung trafik, på andra förekommer knappt någon trafik överhuvudtaget. 

De platser som används för på- och avstigning är i vissa fall markerade med 
hållplatsskylt och utformade med hållplatsficka. Det kan också handla om 
vägrenshållplatser som är markerade med hållplatsskylt. Men vanligast, åtminstone på 
de mindre vägarna, är att platserna är omarkerade. Det kan till exempel vara en utfart 
eller helt enkelt bara en ”plats på vägen”.  Det framkommer indirekt att detta är den 
vanligaste typen av plats.  

 

Vilken typ av fordon kör du? (stor/liten, bälten, extra utrustning) 
Alla chaufförer som intervjuats kör, med ett undantag, stora bussar med plats för mellan 
48 och 56 sittande passagerare. Någon buss saknar helt bälten, andra har bälten på de 
platser där det inte finns säten framför. Flera bussar har dock bälten på alla platser. 
Vanligast är höftbälten, men någon turistbuss har trepunktsbälten på alla platser. En av 
chaufförerna kör en mindre buss med 15 sittplatser där de främre platserna har 
trepunktsbälten medan övriga platser har höftbälte. Vissa av de stora bussarna har 
platser för stående passagerare.  En av chaufförerna körde en buss med stort utrymme 
för stående passagerare i den främre delen. 
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De stora bussarna kan få dåliga köregenskaper vintertid. Det framgår när chaufförerna 
berättar om de turer där de flesta barnen sitter i bakre delen av bussen. Att de flesta 
sitter där kan dels bero på att det finns få sittplatser i den främre delen, dels att det är 
många äldre barn i bussen som helst sitter i den bakre delen. Effekten blir att bussen kan 
kännas ”sladdrig” att köra. För att motverka de försämrade köregenskaperna används 
dubbdäck på framhjulen vintertid. 

Några chaufförer säger att det finns en fläkt för förarplatsen, men att deras buss saknar 
riktig luftkonditionering. Ingen kommenterar hur detta kan upplevas av barnen. 

 

Har fordonet skolskjutsskylt? 
Samtliga chaufförer säger att de fordon de kör är utrustade med skolskjutsskylt och 
tillhörande blinkljus. Chaufförerna har lite olika strategier för när de använder skylten 
och när de tänder blinkljusen. Några använder skylten endast vid skolskjuts och tänder 
bara blinkljusen när skolbarn kliver på eller av. Andra har skylten nedfälld även vid 
andra turer än ren skolskjuts och tänder skylten vid de tillfällen när barn eller ungdomar 
kliver av eller på, oavsett om det handlar om elever som är på väg till/från skolan eller 
inte. 

Skylten fälls ned redan före start, även om det kan vara en bit att köra till den första 
hållplatsen med skolbarn. Chaufförerna säger att det inte brukar vara något problem 
med att komma ihåg att fälla ned skylten.  
Däremot medger vissa att de ibland glömmer att fälla upp skylten vid andra körningar 
än skolskjuts. Andra hävdar dock att de själva bara har den nedfälld när de kör skolbarn, 
medan de anser att somliga slarvar och avstår från att fälla upp skyltarna när de inte kör 
skolskjuts. Ett typiskt svar från dem som påpekade detta var: 

” Jag kan säga för min del, jag använder dem inte för jag kör mest gymnasieelever och 
många av dem är ju 18, de är myndige. Ska jag köra omkring och liksom med buss och 
blinka när det är vuxna människor? Jag har inte tyckt att det har vart befogat riktig 
men däremot kör jag ju en tur där jag har övervägande delen grundskolebarn, då 
använder jag ju dem. Och då har jag, men det är som jag tycker, gör man liksom ... 
använder man dem i tid och otid, de här skyltarna, då ... jag tror det missar lite av 
effekten och ... så det är egentligen nånting jag efterfrågar, lite tydligare regler med det 
där. När skall man använda.  
 

En av dem som använde skyltarna även vid andra tillfällen sa: 
”Ja, när man har skolbarn då fäller man ju ner den och man har ju i regel skolbarn 
jämt då. För dom slutar väldigt olika tider i skolan. Det är ju inte bara att man kör en 
skoltur..….så det är ju i regel skolbarn på alla turer så då tycker man ju det är bättre 
att ha dom nerfällda.” 
 

Några chaufförer ansåg att skylten var bristfällig avseende såväl storlek som placering 
och kvalitet. Ett par chaufförer betonade att det under höst- och vintertid var problem. 
På hösten blev skyltarna nedsmutsade och på vintern händer det att skylten täcks av snö 
som sprutat upp under färd.  

”Ja de syns tydligt och de är bra, men bilisterna har dålig respekt för dem.” 
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En chaufför sa: 

”…det är klart visst slits den. … Det är mest den här… det var den här lackerade delen 
som är självlysande, det är den som ramlar bort först. Lampan, den byter man ju 
efterhand…” 
 

Chaufförerna har olika strategier avseende hur man nyttjar blinkljusen. Det råder en 
oklarhet i vad som egentligen gäller. En chaufför efterfrågade mer kunskap om vilka 
regler som gäller: 

” Men jag vet inte… vilket är det som är det riktiga egentligen? För annars så säger de 
att man ska använda skolskyltarna när skolorna börjar och slutar bara…..men många 
gånger så åker de ju hem tidigare och de åker hem senare så att jag använder 
skolskyltarna så. Men riktigt vad som är rätt det vet nog ingen. Polisen har ju varit där 
och förklarat men de har ju lite olika åsikter om det också.” 
 

Tolkningarna bland förarna kunde också gälla för vilka barn man skulle använda 
skylten och framför allt ljusen. En chaufför tillfrågades om det händer att man glömmer 
att fälla ut skylten.  

 

”Ja det gör det. Aldrig när jag kör ettan till sexan. Men när jag kör som jag körde nu i 
morse till exempel där jag vet att barnen står … inne på hållplatserna, så. Ingen står 
vid vägen. Då tar jag inte ner dem (skyltarna). Det är ju från sjuan till nian. Det är ju 
ingen som springer runt så att det händer visst att jag slarvar just vid såna vuxna.” 

 

Den chauffören betraktade gymnasiebarn och högstadiebarn som vuxna men samma 
förare sa att det var bättre att tända skylten en gång för mycket än en gång för lite: 

 
”Men jag blinkar inte mer än när jag har skolbarnen som stiger av då.. …. men jag 
brukar kolla i backspegeln vad det är för folk som går av. Ser jag att det är skolbarn 
och mindre barn då, då blinkar jag då.” 
 Några av de strategier som förekom avseende var skyltarna skulle tändas och släckas 
var följande: 

 
”Ja, man blinkar innan ... jag har ju tidigare under tolv år kört ren skolskjuts, enbart 
skolskjuts.... Det där ändrades, så jag kan egentligen inte säga till 100 % som chaufför, 
eller borde alltså veta vilka regler det är, för att jag vet att det har ändrat sig många 
gånger. Men jag blinkar en ungefär 150 meter innan jag stannar och tar på. När de har 
klivit på de släcker jag skyltarna direkt när jag kör. Jag finner ingen anledning att, då 
allihopa är inne i bussen och när jag släpper av, då blinker jag 150 meter innan. Och 
sen 150 meter, drygt efter sen också, när jag kör därifrån.” 
”…de använder man ju vid av- och påstigning. 
(Intervjuaren: Okej, när använder du den, hur funkar det?) 
”Ja, det är väl en 75-100 meter innan och sen ungefär likadant efter.” 
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”När de ska gå av då så tar man det några hundra meter i förväg då så att man 
förbereder de bilarna som är bakom, och framför också då naturligtvis, att nu kommer 
det att gå av skolbarn. Och så blinkar jag några hundra meter efter då. Men när de går 
på, då släcker jag ju den direkt när de är på då, för då är det ingen fara. Det är mer 
viktigt när de går av då, tycker jag. Men småskolorna även när de går på. De kan ju 
virra runt lite…” 
 

Det framkom att bussarna har olika system för hur chauffören ska veta när blinkljuset är 
tänt. En chaufför hade både blinkande knapp med bild på barn och ett tickande ljud som 
varning för att blinkljuset var tänt. En annan hade en lampa som satt illa till och var lätt 
att förbise. En tredje hade ingen lampa utan bara ett tickande ljud. Detta kunde vara 
svårt att uppfatta om ljudnivån i övrigt var hög. Det kunde leda till att man glömde 
släcka blinkljuset. Denna chaufför medgav även att det hände nästan dagligen att 
blinkljuset glömdes bort vid något tillfälle. Det kunde också vara så att den chauffören 
avstod från att använda blinkljuset om det inte fanns någon trafik i närheten.  

Andra chaufförer menade att det satt i ryggmärgen och att man alltid tände blinkljuset 
vid på- och avstigning. 

 
Har du möjlighet att påverka val av hållplats? 
Viktiga aspekter att beakta är hållplatserna placering och utformning, men också 
chaufförernas möjlighet att påverka valet av hållplats. Chaufförerna själva svara att de 
vanligtvis kan påverka valet av hållplats om så behövs. Det finns dock indikationer på 
att de inte alltid anser att de hållplatser som nyttjas är optimala och någon chaufför 
anser att det är svårt att påverka hållplatserna vid skolorna. 

 
”De sämsta hållplatserna och de sämsta ställena vi har det är skolan …Det är de 
sämsta ställena vi har och det är så gott som alla skolor och vi har varit på dem också 
och vi har varit på här, men liksom det hjälper ingenting. …  
Där får barnen stå på trottoaren och i vintras när det var snö då står man uppe på en 
snövall – när det finns möjligheter att ta hål i staketet och lärarna flyttar på sina bilar 
och ungarna står där innanför där! Men då får väl lärarna gå en bit, vet du? Det är 
hemskt alltså, när alla barn ska stå, till två, tre bussar, på en trottoar och sen när de 
plöjer upp all snö…(påpekar att det är likadant överallt vid alla skolor) 
Där var jag på att de skulle sätta upp ett räcke där nere. Då var det nån som jobbade 
där som sa -Det kostar pengar.  -Det spelar ingen roll vad det kostar! Det ska upp ett 
räcke, sa jag. Nu har de fått för sig att barnen snurrar runt räcket. -Nej det gör de inte 
för det ska ju vara en pinne emellan så dom inte kan snurra på det, räcket. Nu är det 
ingenting, samma Roma – ingenting. Då får man bara höra…” 
(Intervjuaren: De har fått räcken där eller?) 
”Nej, det har de inte. De skiter i det.  Det säger jag, det är största hotet vi har. Det är 
på eftermiddagen när vi ska hämta alla ungarna med 5, 6 bussar. Där, det skulle jävlar 
i mig en riktig duvning med Gotlands kommun.” 
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När chaufförerna får frågan om hur en säker hållplats ska se ut säger nästan alla att det 
är en hållplats där man kan köra av från vägen. Flera nämner också att de tycker att det 
ska vara på en raksträcka. De konstaterar vidare att det troligen inte är genomförbart 
rent praktiskt. En säger dock med ett skratt: 

” Det är bra när det är smal väg för då är det inga bilar som kan ha möjlighet att köra 
om. Det är bra, Nej, men en säker hållplats det är väl, om man är på en stor väg så ska 
det ju vara lite fickor in och kur och det... Men säkert? Det är ju jättesvårt. Då får man 
ju binda ungarna…” 
 
Följande önskemål och kommentarer gavs avseende hållplatsutformning: 

• Det ska vara 30 km/h om det står en buss på hållplats 

• Det ska vara 0 km/h om det står en buss på hållplats 

• Andra fordon ska kunna passera bussen vid hållplatsen 

• Vägen ska inte luta  

• Det ska vara sandat vid hållplatserna  på vintern 

• Sikten ska vara god – framförallt för dem som möter bussen 

• Hållplatserna ska vara uppskyltade 

• Det ska finnas fler hållplatsfickor eller ”grusade” platser så man kan köra ut 
en bit 

• Hållplats på 90-väg är acceptabelt om det är bra sikt och hållplatsficka 

• Flyttbara hållplatser låter som en god idé 

 

Vem gör turlistorna?  
Chaufförerna hade olika erfarenhet avseende vem som gör turlistorna. Deras 
uppfattning var att de görs antingen av skolskjutsansvarig eller av rektor. Någon 
menade att det egentligen var chefen som gjorde turlistan och sedan lämnade den till 
skolskjutsansvarig. De flesta upplevde inte att turlistorna skapade stress och även om 
det ibland kunde upplevas att man hade ont om tid så fanns det i slutänden alltid lite tid 
över. Möjligen kunde det vara svårare vintertid att alltid hålla tidtabellen. Någon tur 
kunde vara lite snävare men även då verkade det som om chauffören inte tyckte att det 
var något större problem. 

 
De flesta av chaufförerna ansåg att de kunde påverka turlistorna.  

”Ja, men det kan jag göra.” 
 

De som ansåg att de inte kunde påverka turlistorna betonade att detta var olyckligt. 
Oavsett turlistorna så kände inte chaufförerna någon stress och framförallt inte från 
barnen.  

”… de ska till skolan, de blir bara glada om de få komma lite senare. Nej, det är inget, 
det är ...” 
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En chaufför brukade vänta på barnen även om de inte stod på hållplatsen när 
skolskjutsen kom dit. Det tyder på att de turlistorna är väl tilltagna. En annan chaufför 
beskrev att det ibland var för snäva turlistor: 

”När de la tidscheman, allra helst när de ska hem, va. Då kör man ju i regel på en 
mindre skola först va och så på ett högstadium sen. Och ibland är det så pressat va så 
på vintern då är det liksom att man, ligger man ju på marginalerna.” 
(Intervjuaren: För att hinna till högstadiet?) 
”…De tycker det gör inte så mycket om man kommer tio minuter för sent till nästa skola 
men nu barnen när de ska hem, då blir de ju förbannade och det är då de förstör i 
bussarna. Och då blir det ju automatiskt att man ligger och pressar lite mer.” 
 
Vilka rutiner har du och barnen vid på- och avstigning? 
På- och avstigning är ett av de moment då barnen löper störst risk att drabbas av 
olyckor. Chaufförerna har en nyckelroll när det gäller att säkerställa optimal säkerhet. 
Vi har därför ett intresse av att ta del av vilka strategier de har under dessa moment. 
Chaufförernas svar vittnar om att man har olika rutiner.  

Samma chaufför kan ha olika förhållningssätt beroende på vilken typ av hållplats man 
stannar vid och om barnen måste passera vägen för att ta sig hem. De anser att de själva 
kan påverka valet av plats att stanna på. Om man har små, smala grusvägar så är det inte 
ovanligt att man väljer att blockera vägen med bussen . Detta gör man dock inte på 
”140-vägarna” och ”500-vägarna”. Det finns de som svarar att man har koll på vart 
barnen ska och att man försöker stanna så att de får gå så kort sträcka som möjligt.  

I de fall barnen ska korsa vägen följer man dem ibland över.  

 

” …Släpper de där småttingarna, det gör jag aldrig! Jag går med dem över vägen…. 
De som behöver, dem går jag med.” 
 
Detta är vanligast för lågstadiebarnen. En chaufför följer även ett av barnen som går i 
fyran, men det beror på barnet. Flera chaufförer säger att de följer barnen till dess att de 
gått ut årskurs 3. Någon chaufför nämner att det även står så i avtalet. Andra slutar följa 
barnen när de gått ut tvåan. En chaufför säger att han kommer överens med föräldrarna 
innan han slutar följa deras barn över vägen. Flera chaufförer menar att det är de yngre 
barnen som behöver hjälp. Det finns dock en uppfattning bland en del chaufförer om att 
det är de äldre barnen som löper störst risk för olycka.  

 

”När det gäller avstigning så har jag ju upplevt att ju större barnen blir, ju värre det är 
att släppa av dem.” 
 
Det är flera av chaufförerna som berättar att de talar med barnen om vikten av att stå 
kvar vid hållplatsen tills de har sett att bussen kört iväg en bit, helst tills de inte ser 
bussen längre. En strategi som används vid påstigning och avstigning är att blockera 
vägen med bussen. De som tillämpade detta upplevde det som en säker åtgärd. På 
frågan om man känner att man står i vägen svarar chauffören att man anser sig ha rätt 
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till detta och att den känslan av att vara i vägen inte existerar idag - den känslan var 
vanligare för 15-20 år sedan när medtrafikanterna visade sämre hänsyn.  

Flera chaufförer tillämpar rutinen att låta barn kliva av genom framdörren. Chaufförerna 
upplever att de på så sätt har större kontroll och överblick över situationen. De kan även 
passa på att säga något till barnet när det går förbi. Vissa väntar även med att öppna 
dörren tills de ser att det är fritt från trafik. 

 

En förare sade: 

”Gå aldrig genom bakdörren! Vi släpper aldrig av där. Nej aldrig Det gör ingen av oss 
här. För då tappar man helt kollen på dem. Så går de av där framme så får de inte gå 
förrän liksom en annan har kört förbi, så de inte springer längs med och det här…” 
 

Den chaufför som kör den mindre bussen har speciella rutiner för på- och avstigning. 
Bussen har en skjutdörr där det är lätt att klämma fingrarna. Barnen sköter öppning och 
stängning av den dörren själva.  Det finns risk för att de klämmer sig eller andra i 
dörren. Därför får den som kliver på sist stänga dörren. När barnen ska kliva av är det 
barnet som klivit av som ska stänga dörren. 

Några chaufförer tillämpar rutinen att barnen ska trycka på knappen för avstigning när 
de närmar sig den plats där de ska kliva av bussen. Därmed lämnas ansvaret över på 
barnet.  

Om en chaufför inte kommer ihåg att stanna exakt vid den plats där barnet ska kliva av 
kan det vara svårt att vända bussen och köra tillbaka till rätt plats. Det kan då hända att 
barnet blir tvunget att kliva av en bit längre bort och gå tillbaka längs vägen.  

 
Under en skolskjutsresa utifrån hela-resan-perspektivet – när anser du att barnen 
löper störst risk att drabbas av olyckor? 
Samtliga chaufförer svarade att de ser en stor risk på eftermiddagen då barnen ska hem, 
mycket beroende på att man upplever att de är stökigare då. Det är en extra stor risk om 
barnen kliver av på motsatt sida i förhållande till den där de bor. Ett par chaufförer säger 
att det är extra riskabelt om de har någon kompis med sig.  

”När de kliver av så påpekar man ju alltid då att … Stå där och vänta tills bussen har 
kört och kommit iväg en bit och titta er åt båda hållen innan, innan ni går över vägen. 
Och det fungerar jättebra så länge de är ensamma. Sen är det en dag då ska de ha en 
kompis med sig och då är det precis som att då glömmer de precis det,  då kan de … 
springa rätt ut eller glömma bort att titta sig för. Även om jag brukar säga till att kom 
nu ihåg, se er för innan ni går över vägen! Det är precis som att då glömmer de bort det 
Minnet är kort.—Då brukar det fungera, men det är just det,  Då har de så mycket att 
prata om vad de ska göra och eller vad det är. 
Några av chaufförerna nämner även att de upplever en stor risk på morgonen då barnen 
kan vara stressade och inte ser sig för när de springer för att hinna med bussen. Det kan 
även vara svårt att hinna bromsa bussen, med den följd att man kan köra på ett barn. Det 
kan noteras att flera av förarna inte tog upp någon risk i samband med att barnen ska till 
hållplatsen på morgonen. Detta kan bero på att flera chaufförer anser att föräldrarna 
ansvarar för den delen av vägen till skolan. En chaufför sa att på morgonen är barnen 
trötta så då är det lugnare än på eftermiddagen. En annan chaufför tar upp problemet 
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med vikarier som inte kan rutinerna för på- och avstigning, inte vet var alla barn ska 
hämtas och lämnas eller vilka barn som ska följas över vägen. 

Barn som inte sitter under färd och barn som inte använder bälte nämndes också som 
klara riskfaktorer.  

 

Under en skolskjutsresa utifrån ”hela resan”-perspektivet – när anser du att barnen 
löper störst risk att uppleva otrygghet? 
Chaufförerna har svårt att svara på frågan om otrygghet. De flesta tror att barnen är 
trygga ombord på bussen.  Någon antog att barnen troligen känner sig mest otrygga när 
de står själva i mörkret på en 90-väg och väntar. Det finns även en tanke kring att 
barnen kan känna sig otrygga under den första tiden när de börjar åka skolskjuts. Detta 
gäller framför allt de yngsta barnen som åker för första gången. En del i denna 
otrygghet kan enligt chaufförerna handla om att barnet inte känner sig säker på att 
chauffören vet var barnet ska kliva av. Inom ett företag tillämpade man rutinen att alltid 
låta barnen trycka på knappen för avstigning. På så sätt behöver barnet inte känna oro 
för att chauffören inte ska veta att barnet ska kliva av. Några chaufförer trodde att 
barnen kände sig tryggare om barnen kände sin chaufför väl och ett par chaufförer 
nämnde speciellt de små barnen och deras första resor med skolskjuts: 

 

”Det är klart att när de börjar, 6-åringarna det är väldigt stort det här att åka buss 
kliva på bland en massa nior…” 
 
”… det är klart att om man kör kanske med samma barn varje dag så känner de sig ju 
trygga med chauffören, om man säger va. Men sen är det ju så här att sen kan det ju va 
i slutet av en linje så kan det va en liten… liten kille eller tjej som ska stiga på va, och 
har man då blandat med stora sextonåringar och små… men då får man se till att man 
har en plats därframme så de slipper gå där och leta, utan att de har en. Vi har även 
haft, eller det har vi väl ännu delvis, fasta platser till de här små, i alla fall till 6-
åringar så att de får sitta längst fram….Det är ju en trygghet. De vet precis: –Där har 
jag min plats!” 
 
Vilken utbildning har du fått med anledning av att du kör skolskjuts eller buss? 
Ingen av chaufförerna har fått någon särskild utbildning i att köra skolskjuts. De som 
har fått utbildning, har varit på kurs om brand och utrymning av buss eller ABC-kurs1. 
När frågan ställdes var det flera av dem som framförde att de gärna skulle vilja ha 
utbildning.   

 

                                                 
1 Första hjälpen kurs 
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Medverkar du vid någon utbildning av skolskjutsbarn eller föräldrar? 
Några av chaufförerna medverkar själva i utbildning av barnen. Ett företag delar ut en 
PM med anvisningar inför skolstarten. Det man tar upp är framför allt utrymning samt 
på- och avstigning. Ett par chaufförer sa att barnen får utbildning på hösten vid skolstart 
och varje år genomför vissa skolor utrymningsövningar med alla skolskjutsbarn. Det 
fanns även chaufförer som inte visste om barnen fick någon utbildning. 

Chaufförerna framhåller att de anser att det är viktigt att barnen får lära sig hur man ska 
göra för att det ska vara säkert.  Flera berättar att barnen får se film om hur man ska 
göra vid skolskjuts.  
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5.2� � Chaufförernas inställning till andra aktörer 
 

Medtrafikanter 
Känner du att andra trafikanter tar hänsyn till bussar vid hållplats?  
De intervjuade skolskjutschaufförerna var i stort sett överens om att förare som möter 
eller passerar en stillastående skolskjuts inte visar tillräcklig respekt.  Ett svar var: 

”Ja många gör väl det, men en del kör ju som att det inte står någon buss där.” 
 

Det fanns de chaufförer som ansåg att det inte gick att generalisera svaret.  

”… det är så väldigt olika, en del respekterar skolbussar väldigt mycket en del saktar 
inte ner farten en gång. Det kan man väl inte säga nåt generellt om.” 
 
”Men just att man har lamporna blinkande då upplever jag nog att de tar lite, en del,..  
De kan stanna bakom och de kan passera under försiktighet och sen finns det de som 
bara blåser, också… Jag tror, när det började pratas om det i våras då att det skulle bli 
att Gotland skulle bli försök med 30 så upplevde jag nog att, eller det kändes som att 
folk tror att det, allt har trätt ikraft.” 
 
Flera chaufförer säger att många medtrafikanter saktar in när de hamnar bakom en buss 
vid hållplats och vissa stannar. Att medtrafikanterna stannar kan upplevas störande för 
chauffören. En chaufför brukar använda höger körriktningsvisare för att visa att han 
kommer att stå en stund på hållplatsen. Trots detta finns det förare som inte vill köra 
om.  

”Det är väldigt olika…En del förare, det ser man det, de liksom, de bara blåser om Och 
andra, jag brukar då, om det är nån bra raksträcka och man  står där och tar upp barn, 
så brukar jag blinka höger så att de förstår att det är, att jag står still där och det är 
bra sikt och så där,  vågar aldrig köra om, ställer sig bakom och sen ställer sig två, tre 
stycken efter…ibland…om man har en fyra, fem stycken som ska stiga på.” 
 

Flera förare tror att många medtrafikanter inte vet vilka regler som gäller när de hamnar 
bakom en skolskjuts som tänt blinkljusen på skolskjutsskylten. Det var även vissa 
chaufförer som tydligt svarade att man inte upplever att förbipasserande visar hänsyn. 
Det finns en uppfattning att de som visar sämst respekt är de som möter en skolskjuts. 
De som möter en skolskjuts sänker sällan sin hastighet. De som kommer ifatt bakom 
brukar vanligtvis sakta ner lite, men det finns undantag, vilket även framkommit vid 
hastighetsmätningar som gjorts vid stillastående skolskjuts: 

”Men jag tycker de respekterar det dåligt ändå. Vi har ju haft fall när de var ute och 
mätte nu. Det gick ju bara och mäta när bussen stod still men det var ju föräldrar som 
kom. Det var 100 km fast de stod och blinkade där med bilen (bussen)…..Det var 90-
väg. När han kom hem chauffören så sa han att de hade mätt upp 104 km. Det tycker 
man ju är otroligt. Men det problemet det har vi ju på skolgårdarna också idag. Det 
står ju nästan, ja åtminstone ett par gånger i veckan så står det ju bilar in på 
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vändplatsen så att man får backa ut liksom ifrån skolgården. Det är ju också vansinnigt. 
Det har vi ju tagit upp flera gånger också.” 
(Intervjuaren: Vart vänder ni er då? Går ni till skolan eller?) 
 
 ”Ja vi går ut…ja vi säger till på skolan och de tar upp det på föräldramötet men det 
hjälper ju liksom inte. ” 
 

Har det någon betydelse om du använder skolskjutsskylten eller inte, blinkljus eller 
inte?  
Vissa chaufförer hade svårt att svara på frågan vilken betydelse skylten hade, eftersom 
de alltid använde skylten och inte kunde svara på hur situationen hade varit om de inte 
hade använt någon skylt. Jämfört med att använda blinkljus däremot, var det flera 
chaufförer som upplevde att skylten hade minimal betydelse. Om trafikanterna saktade 
ner berodde det på att chauffören hade tänt blinkljusen. En chaufför brukade ofta få en 
linjebuss bakom sig vid en av hållplatserna och berättade om följande händelse: 

 
”Jag stannar och släpper av barn, små barn. Och då kör han inte om och sen är det lite 
kurvor längre fram. Men sen en dag då hade jag glömt att tända lamporna och då körde 
han om. Ja, så där kände jag också respekten med att ha lamporna tända.” 
 

Synpunkter som att ”skylten säger inget” och att ”det är blinkljuset man reagerar på” 
var vanligt förekommande. 

 
Föräldrarna 
De frågor som ställdes avseende föräldrarna gällde om föräldrarna följer barnen till och 
från hållplatserna, om chaufförerna har någon kontakt med föräldrarna och vilket ansvar 
chaufförerna anser att föräldrarna har.  

Det kan konstateras att chaufförernas inställning till föräldrarna var övervägande 
positiv. Flera av dem nämnde att de inte har mycket kontakt med föräldrarna, men de 
betonade samtidigt att de gärna skulle vilja ha en ökad kontakt. I dagsläget har vissa 
chaufförer endast kontakt med de föräldrar som följer eller hämtar barnen vid 
hållplatsen och de föräldrar som ringer.  

 
”Jag tyckte det var många stopp därnere men jag pratade med föräldrarna där och det 
var små barn och så där –Men vi tycker inte att de ska gå här för det finns ingen vägren 
och…. -Nej, nej, men okey, sa jag. Då tycker jag…då ska man ta och titta på 
föräldrarna. De vet bäst. Man ska aldrig gå emot, tycker jag, man ska aldrig gå emot 
föräldrarna, i säkerhet så där. Om de tycker att det är säkrare, då stannar jag heller en 
gång extra.” 
Det kom spontant upp att chaufförerna har en önskan om att föräldrarna pratar med 
barnen om säkerhet vid skolskjutsning och att de uppmanar dem till försiktighet. Någon 
ansåg att det var föräldrarnas ansvar att lära barnen hur de ska uppträda. På frågan om 
barnen följs av föräldrar till och från hållplatser var uppfattningen i stort sett densamma 
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bland chaufförerna. Uppfattningen var att de flesta barn inte följs. Om föräldrarna följer 
barnen så handlar det om yngre barn. Vidare upplevde man att det var mindre vanligt att 
föräldrarna mötte barnen vid hållplatsen på eftermiddagen än att de följde dem på 
morgonen.  

En del av chaufförerna berättade att de medverkade vid bussmöten som genomfördes 
vid skolorna. Andra berättade att den entreprenör de kör för ordnade motsvarande 
bussmöten där entreprenören själv deltog. Denna typ av möten upplevdes som ett 
positivt initiativ. Några chaufförer hade medverkat vid föräldramöten där 
skolskjutsfrågor tagits upp.  

 
”Men jag tycker efterlevnaden nu när det gäller föräldrar den är ju minimal då. (paus) 
om man sitter till exempel på ett föräldramöte och förespråkar att så och så ska det 
vara” 
 
När något negativt nämndes om föräldrarna handlade det i huvudsak om hur de 
uppförde sig som medtrafikanter, antingen vid skolans hållplats eller vid passering av 
skolskjutsen vid andra hållplatser. När det gällde negativa erfarenheter från personliga 
kontakter med föräldrar verkade det som om chauffören tolkade detta som att problemet 
snarare var knutet till föräldern än till skolskjutssituationen. 

 

Skolan 
De frågor som ställdes avseende skolan handlade framförallt om vilket ansvar 
chaufförerna anser att skolan har för säkerheten i samband med skolskjuts. 
Uppfattningen varierade bland chaufförerna. En chaufför berättade att det fanns 
skolskjutsansvariga lärare som närvarade vid barnens ankomst och avfärd. Denna åtgärd 
uppfattades som mycket positiv av chaufförerna, även om högstadielärarna hade motsatt 
sig uppgiften eftersom de ansåg att den låg utanför deras arbetstid.  

 
”Vi tryckte på för att det var sån oordning på högstadiet. De sprang i bussarna och 
sådär så vi liksom kände att det kommer att hända nånting en dag.” 
 
En annan åtgärd som underlättat på högstadiet är att varje buss har sin bestämda plats så 
att barnen inte behöver springa mellan bussarna. Däremot hörsammades inte 
chaufförernas begäran om ett räcke, med hänvisning till klämrisk för eleverna. 

Andra nämnde att lärarna alltid följer barnen till bussen och att rektor brukar åka med 
skolbussen varje år. 

Chaufförernas svar vittnade även om att det i flera fall fanns ett missnöje när det gällde 
kontakten med skolan.  

Ett par chaufförer önskade att det skulle sättas upp räcken vid skolans hållplatser, men 
fick inte gehör för detta hos skolan, i något fall hänvisades till klämrisk för eleverna. 
Vid direkt fråga om vilket ansvar skolan har var det flera chaufförer som inte hade 
något svar. Men det fanns ett önskemål om en bättre samverkan med skolans personal 
och ett starkare engagemang från skolan. 
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”jag tycker det är hemskt dåligt när det kommer en ny rektor till en skola, att de 
kommer inte och hälsa. Det är väldigt dåligt integrering just mellan chaufförer och 
skola. Det är liksom ”vi”, känns det som hela tiden ska ta initiativ till det. Det borde 
vara tvärtom. Men det här att träffa föräldrarna innan, det har ... ställdes som krav då 
och få vara med på mötena. Och det kan ju till och med hända att det kan vara några 
extra möten under en termin och det ska diskuteras bussar och så ... då blir vi 
inbjudna...” 
 

En chaufför tyckte att lärarna kunde ta mer ansvar för ordningen när de själva åker med 
i bussen. Det gällde både när läraren åkte under skoltid och när lärarna åkte med samma 
buss som eleverna till skolan.  

Chaufförerna hade en uppfattning om att det var en stor skillnad avseende kontakten 
med skolan beroende på om man körde upphandlad skolskjuts eller om man körde 
linjetrafik med skolbarn ombord. I det senare fallet har man ingen kontakt med skolan 
överhuvudtaget. 

 

Barnen 
De frågor som berörde barnen handlade framför allt om ifall barnen har fått utbildning i 
säkerhet vid skolskjuts samt om man som chaufför anser att barnens perspektiv 
genomsyrar skolskjutsresan från dörr till dörr.  

Flera förare tyckte att det var svårt att svara på om barnens perspektiv har beaktats. De 
svar som erhölls vittnar om att chaufförerna önskar att barnens perspektiv i större 
utsträckning beaktas. 

På frågan om barnens perspektiv genomsyrar skolskjutsresan svarar en chaufför: 

”Nej, det är det väl inte, inte för riktigt små barn i alla fall, är det ju inte det va. För det 
är högt och armstöden, ryggsäckar fastnar i och när de ska gå av så har en sån här 
gummi, så här små som de har på jackar, såna gummisnoddar och så har de fastnat ner 
i, i sätet. Mellan sätet och listen, och så sitter den fast. Så det är det inte alls. Inte för 
mindre barnen. ” 
 
En annan chaufför svarar: 

”Nej, det tror jag inte man bara kör över. Men de pratar väl om det på möten när de 
har de liksom. För jag menar om inte föräldrarna, många är arbetslösa, många börjar 
kanske nån skola eller börjar klockan 9, sen ska de gå upp, jag skulle själv inte ... 
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Chaufförerna berättar även om andra aspekter där barnens bästa inte har fått styra. 
Följande framkom under intervjuerna: 

• Höga ryggstöd 

• Remmar som fastnar 

• På- och avstigning svårt – gynnar??? dem som är som vuxna 

• Val av hållplatser 

• Inte sittplatser till alla barn 

• Vissa bussar saknar luftkonditionering 

 

En chaufför berättade att han ser barn som ”inte mår bra” och säger att han tycker synd 
om dem.  En annan ansåg att barnen får knapphändig information. 

Det fanns även chaufförer som upplevde att barnens åsikter beaktades. Barnen 
framförde dessa via elevråd. Det handlade då ofta om frågor som vem som ska sitta var.  

Ett par chaufförer berättade att de infört fasta platser i bussen. Detta var en succé, 
menade den ena chauffören. Alla barn satt nu stilla och det var inget tjafs. De små 
barnen ska sitta längst fram, enligt denna chaufför. Det gör att man ser dem och att de 
kan ställa frågor. Även den andra chauffören som tillämpade fasta platser tyckte att 
detta var bra för barnen och att det framför allt gav de yngre barnen en viss trygghet att 
veta att det finns plats för dem och att de kan sitta nära chauffören.  

En chaufför har alltid ett säte reserverat fram för ”springande barn”. 

”Har man kört i många år och man har… Om man kör samma skolor och sånt så har 
man ju…  Man får ju ett förhållande till barnen, en del av dem... Högstadiet, när dom 
slutar där vet du då är det nästan va… Jag tror han kramade mig fem gånger den 
morgonen då han slutade högstadiet. -Jag måste krama dig en gång till! ” 
 
Bältesanvänding 
Interjvuerna vittnar om att förarna till och från har problem att få barnen att använda 
bälte. 

”Mitt problem är att få dem att sätta på sig bältena. Alltså, jag brukar informera då via 
högtalarna att mikrofonen då, och då tror man ju att alla sätter på sig och så gör man 
en koll ibland…sen går jag ut genom framdörren och in genom bakdörren där och 
kollar. De sämsta, det är ju klart att det är ju högstadieeleverna.” 
 

En skola har meddelat att om barnen inte använder bälte (trots tillsägelse) ska 
chauffören rapportera detta till personalen. 

”Men i regel, man säger till, men det är ju en nyhet varje, varje dag, varje, varje tur.  
Det är en nyhet att de ska ha bälten. Och ibland… inte dom små, de små är oftast bra. 
Vet du, har man tjatat i 17 år och ibland då orkar man inte tjata då. Då, då kör man 
ändå. Men om de står upp i bussarna eller det är lite så här att jag märker det, då 
stannar jag. Och då: -Men vad stannar du för här? Här ska ingen av. –Nej, jag vill ha 
lugn och ro där bak, sa jag, och ni ska sitta med bälten på, sa jag (skratt).” 



 

  27 

5.3� � Ansvar och trafiksäkerhetsavvägningar 
Under intervjun var det av intresse att ta del av vilket ansvar man som chaufför har och 
om man ställs inför trafiksäkerhetsavvägningar.  
Vilket ansvar känner du att du har som förare idag, när det gäller säkerheten för 
barnen? 
Chaufförerna har en gemensam bild att de har ansvar för barnen under själva färden. 
Vidare anser man att föräldrarna har ansvar för barnen till och från hållplats. Det fanns 
även chaufförer som uttryckte att de indirekt kände ett ansvar tills barnen var hemma 
och att de definitivt ansåg att barnen säkerhet var deras ansvar till dess att barnet 
åtminstone var på rätt sida av vägen. 

 

Hur tycker du att man ska definiera skolskjuts? 
Det är av intresse att få en bild av vad skolskjutschaufförer lägger i begreppet 
skolskjuts. Detta har speciell betydelse när vi diskuterar vem som har ansvar för barnen 
under resans olika moment.  Det var svårt att få entydiga svar på dessa frågor, vissa 
tyckte att frågan var svår att förstå. Flera likställde skolskjutsen med den tid chauffören 
hade ansvar för barnen. Följande framkom: 

- Skolskjuts är ett sätt att komma till skolan, när de kliver på börjar det och när de kliver 
av slutar det. 

- Avstigningen är en del i skolskjutsresan 

- Det finns en skillnad mellan skolskjutsresor som sker med linjetrafik och de som sker 
som upphandlad skolskjuts. 

- Det är skoltid tills barnen kommer hem 

- Skolskjutsen börjar när barnen kliver på bussen, innan dess har föräldrarna ansvaret. 
Den slutar när barnen klivit av eller när chauffören följt barnet över vägen. 

 

Är det vanligt att du behöver göra trafiksäkerhetsavvägningar när du kör skolskjuts? 
Svaren på denna fråga dröjde och det var inte helt enkelt för chaufförerna att besvara 
den. Vissa svar framkom indirekt under andra delar av intervjun.  

En avvägning som nämndes var kopplad till situationer där tidtabellen innebar att man 
var lite stressad och då kanske valde mellan säkra alternativ (t.ex. att följa alla barn över 
vägen) och snabba alternativ. En annan avvägning handlade om hållplatsernas 
placering. En chaufför valde på en plats att stanna i en kurva för att de små barnen 
skulle slippa gå längs vägen på en smal vägren. Barnen behövde därför inte gå längs 
vägen, men det innebar att medtrafikanterna hade nedsatt möjlighet att se skolskjutsen 
eftersom sikten var dålig. För större barn gjorde chauffören bedömningen att detta inte 
var nödvändigt. De större barnen fick kliva av vid den egentliga hållplatsen och fick 
därför gå en liten sträcka längs vägen.  
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Vidare berättades om avvägningar då man under vintertid måste avstå från eller flytta en 
påstigningsplats eller avstigningsplats för att den var oplogad. Exempel gavs då man 
inte kunnat stanna vid rätt plats och behövt köra lite längre för att släppa av säkert. I 
gengäld fick barnen gå tillbaka på vägen. Ett annat exempel som nämndes var då man 
bett barnen gå upp till en större väg på grund av att vägen till deras hus var oplogad och 
det enligt chaufförerna fanns en risk att man inte skulle kunna ta sig fram.  

 

”… kanske vintertid har det väl hänt nån gång när jag på de allra ... oftast de här 
grusstigarna  kommit jättemycket snö eller jättehalt så har jag bett barnen att de hellre 
få gå den lilla biten, än att jag ger mig ner där med buss och komma att sitta fast och 
köra i diket eller något.” 
 

Det gavs också exempel på att man helt enkelt ställde in vissa delar av turen på grund av 
dåligt väglag. Detta kunde meddelas via Radio Gotland. Chauffören förklarade: 

”På vintern och så, om det blir förseningar eller händer nånting, då ringer vi till Radio 
Gotland så går de ut med det…Så har vi här, vet du. Så om vi säger:-Det är så mycket 
snö nu så vi inte kommer fram, eller:-Det är så halt så vi ställer in, eller nånting för det 
där det ligger lite i vårt… så inte alla kör.” 
 

På frågan om hur dessa barn skulle ta sig till skolan svarade chauffören att föräldrarna 
skjutsade barnen i sin egen bil, eftersom det var lättare att komma fram med mindre 
fordon. 

En chaufför berättar att han begärt att kommunen skulle sätta in ett extrafordon, men att 
han istället tvingats köra med tre barn på två platser. Två av barnen kan då använda 
bälte medan det tredje barnet sitter mittemellan utan bälte. Chauffören har vänt sig till 
polisen: 

”Vi har nån middagstur som vi kör hem som det kan vara lite trångt på här, men annars 
har de ju plats allihop.  Och där har vi haft ett litet problem egentligen, om man får 
prata om det här med allt... jag tror det är tre dar i veckan eller vad det är. För jag har 
ju liksom byggt upp det här att vi ska få fler och fler bussar med bälten då va, så nu har 
jag tre stycken, halva vagnsparken, med bälten då…. och där har vi på skolorna, eller 
den här skolan är det väl som jag har, att de får inte rum alla. De är fler än 50 va, och 
då sa jag då får vi köra med två stycken den turen ett par gånger i veckan. Det kostar 
några hundralappar. I och med att det finns bälten där måste de användas…Då ringer 
nån förståndig där … till polisen här och säger så och så och det och det om det här 
och får svaret: -ja dem som går– i bälte– får de göra, de andra får sitta obältade. Så 
blev det och jag tyckte att det var så himla dåligt gjort. 
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…Jo för då får  vi sätta dem tre och tre va, de här små, och det är ju inte riktigt bra. Det 
ska inte va så! 
(Intervjuaren: Med samma bälte då eller utan bälte, den tredje?) 
-Utan bälte för den ena sitter där mitt i. Men det är alltid så, så fort skolan ska betala 
nåntingt, men det är ju inte rätt för det är ju jag som är ansvarig. 
Då vi har bussar … som har bälten och de vurmar ju om att vi ska ha bälten och vi ska 
göra det och det säkrare. Då ska man ju liksom leva därefter.” 
 
En annan chaufför har ibland för få sittplatser till barnen. Inget extrafordon sätts in 
(oklart varför). I överenskommelsen med kommunen anges en gräns vid 10 stående 
passagerare, men chauffören gör ändå undantag från denna regel: och ger exemplet på 
en skolklass som ska iväg på något roligt men glömt att meddela bussbolaget att de ska 
åka buss.  
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5.4� � Tillbud och olyckor 
Frågor avseende tillbud och olyckor berörde i första hand om chaufförerna varit med 
om tillbud eller olyckor och i så fall i vilket sammanhang dessa inträffat. Frågorna 
berörde även om man rapporterar tillbud och olyckor och om rapporteringen i så fall 
fungerar i praktiken. Vidare frågades efter om entreprenören tar del av chaufförens 
erfarenheter av tillbud och eventuella olyckor. 

De flesta chaufförerna upplevdes inte vilja prata om detta. De svarade snabbt att de inte 
hade råkat ut för något tillbud eller någon olycka och att de inte hade behövt göra någon 
rapportering. Flera av dessa chaufförer sa även att de inte hade behov av något system 
för rapportering. En chaufför sa att företaget hade rapporteringsskyldighet till 
kommunen för olyckor men även för tillbud. Det fanns särskilda blanketter för detta. De 
som hade system rapporterade antingen till trafikchefen eller på blankett som alltid 
finns i bussen. Det verkar även i vissa fall finnas mer eller mindre informella system där 
chaufförer vid kaffet samtalar om det som hänt eller ringer till sin chef och rapporterar 
det inträffade muntligt.  

En chaufför tog spontant upp och berättade om ett par tillbud som hade inträffat.  

”Vid ett tillfälle då, då var det en… Det var två flickor som, de bodde på fel sida av 
vägen och de var alltid ute. Och den här morgonen då kom de springande och så ligger 
deras lagård precis utmed vägen. Och så var det mötande trafik. Och jag hade just 
saktat ned för jag skulle stanna…. de skulle över vägen. De skulle korsa vägen. Och jag 
hann få ner rutan och skrika. Det hade varit klockrent–två barn. (slår ihop händerna) 
Det är en mardröm. Det är en mardröm.” 
(Intervjuaren: Men vad gör man då?)   
”Ja, man är helt skakig. Man är helt ….  Och det var på morgonturen. Sen när jag 
nästan var färdig för dagen och då var det då skulle jag släppa två pojkar och de skulle 
också gå bakom bussen ut och de var ju 12 år och då sa jag: -Se er för, för det kommer 
mötande trafik. Och den ena han bara går snett bakom bussen Men den bilen han kom 
sakta. Den här på morgon han kom fort. Men den här kom sakta. Han fick ju bromsa för 
den här pojken. Och då har den andra sagt till han att det kom trafik. Och sen sa jag 
dan efter–Vad gjorde du?! - Ah, jag var så jävla förbannad. Då var han då arg på nån 
klasskompis och bara gick rakt över. Vet du, när man kommer hem sen då. Man är så 
glad. Man tar ur nycklarna ur bussen. Sen gör man ingenting mer den dagen.” 
 
”En annan tös, hon var också 12 år. För en gång i veckan släppte jag av henne vid 
stora vägen. Annars så släppte jag av henne hemma vid grinden. Och …hon stannade ju 
alltid tills jag kört och det såg jag i backspegeln och hon stod alltid kvar till jag kört 
och jag var långt iväg. Och tittar i backspegeln och då går hon- rakt ut bakom bussen. 
Och det var en bil som stannade bakom bussen, men det var mötande trafik också – och 
de stannade också! Den mötande trafiken (viskar nästan)” 
(Intervjuaren: De hann se henne alltså, eller?) 
”Nej jag vet inte om han …kände till …det kan ha varit nån sockenbo eller nånting, att 
han kände till ..att han visste att hon… skulle gå över vägen. För annars, annars 
stannar ju aldrig, mötande trafik stannar ju aldrig 
 (Intervjuaren: Nej det gör de kanske inte.) 
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Och den bilen bakom, han stannade ju för att det var möte. Men det såg ju inte tösen. 
Tösen hon var bara koncentrerad på den som hade stannat och sen gick hon.  
(Intervjuaren: Så det var därför hon gick? För att en stannade?) 
Ja visst, hon trodde att han stannade och släppte över henne. Hon tänkte ju inte på 
mötande trafik. 
Och sen tre veckor efter då blev den här pojken ihjälkörd, i Västkinde, som sprang ut 
framför skolbussen… 
De här grejerna de sitter. De sitter så djupt i en så…” 
 

Det var även fler chaufförer som nämnde den dödsolyckan. 

En annan chaufför berättade att två små barn som skulle kliva av hade glömt att ge 
signal för avstigning i tid, vilket medförde att den tillfällige chauffören som då hade 
kört stannade ett hundratal meter längre bort och lät barnen gå tillbaka längs vägkanten. 
Vid det tillfället gjorde chauffören bedömningen att det var för svårt att vända eller 
backa för att släppa av barnen på rätt ställe. Barnen blev avsläppta på rätt sida.   
”Men då kom deras mamma i bil från stan och fick se barnen då, och då sprang de över 
vägen då, så hon höll på att köra på dem själv. Och sen så ringde hon ju in och var 
jättearg!” 
 
En konsekvens av det tillbudet blev att barn inte fick lämnas av efter sin hållplats utan i 
så fall skulle tas med tillbaka till busstationen.  

En chaufför hade varit med om en olycka där en pojke i 7-8-årsålder blev påkörd efter 
att ha klivit av bussen på ”fel sida”. Pojken hade möjlighet att åka med ytterligare en 
sträcka och sedan bli avsläppt på rätt sida. Detta innebar dock ca 20 minuter längre resa. 
Pojken valde därför att kliva av på fel sida. Han gick enligt chauffören ”rätt ut i gatan” 
och en bil körde på honom. Det gick inte så fort och barnet klarade sig utan svårare 
skador. Olyckan hade inte rapporterats skriftligt. Det kan upplevas anmärkningsvärt att 
barnen tillåts att kliva av på andra platser än överenskommet. 
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5.5� � Inventeringen  
 

Har du varit delaktig i arbetet med att inventera hållplatser? 
Det var endast ett fåtal chaufförer som varit delaktiga i inventeringen. En chaufför hade 
använt det underlag som erhållits från Vägverket.  Chauffören trodde att han haft tur 
och fått det lätta underlaget. Han hade sett de underlag som kollegor haft och de var 
betydligt mer komplicerade. Chauffören hade fyllt i och lämnat vidare till 
kontaktpersonen som angetts. En annan chaufför hade fått flera blanketter för varje 
hållplats och en kartkopia som upplevdes som bristfällig på flera sätt. Ytterligare en 
chaufför hade fått ett underlag där det skulle fyllas i en blankett för varje hållplats och 
riktning. Bara för en skolskjutstur blev det över 80 blanketter. Den chauffören körde 
flera turer vilket gjorde att arbetet med att fylla i alla blanketter blev drygt. 

I ett företag hade trafikstödjarna åkt med och inventerat hållplatserna längs vissa vägar 
(140-vägarna). Däremot hade inga chaufförer gjort någon inventering på det företaget. 
En annan chaufför tyckte att man borde ha gjort på det viset vid inventeringen, istället 
för att låta chaufförerna fylla i en massa blanketter. 

Ingen av dem som genomfört inventering hade fått någon feedback eller hört något vad 
som hänt med underlaget därefter. Flera undrade vad alla blanketter skulle användas till 
och hur någon skulle kunna ha någon nytta av det insamlade materialet. En av 
chaufförerna ville inte fylla i uppgifterna som gällde chaufförens bedömning av 
trafiksäkerheten, för att ingen sedan skulle kunna säga att det hänt en olycka på en 
hållplats som den chauffören hade bedömt vara säker. 

”Är det ett ställe här eller en hållplats som jag inte vill ha så ändrar jag på den. 
Antingen pratar jag med den som bor där eller så fixar jag det på ett eller annat sätt.” 
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5.6� � 30-försöket 
När intervjuerna inleddes fick chaufförerna veta att man skulle diskutera tre saker, varav 
30-försöket var den tredje. Ingen chaufför ställde frågor om försöket i detta skede, vilket 
kunde tolkas som om de var insatta i vad försöket innebar. Den ena intervjuaren valde 
därför att direkt ställa de frågor som gällde 30-försöket, medan den andra intervjuaren 
först kort beskrev att man i försöket med hjälp av en informationskampanj tänkt sig att 
förstärka budskapet som den befintliga skolskjutsskylten med tillhörande blinkljus ger, i 
syfte att få förbipasserande (såväl mötande som omkörande) att hålla 30 km/h. Det 
framgick att chaufförerna var dåligt insatta i försökets utformning. Någon trodde att det 
skulle bli straffbart att överskrida 30 km/h. Andra tveksamheter gällde t.ex. när försöket 
skulle börja, vilka bussar som skulle omfattas, vilka skyltar som skulle användas och 
vilka delar av Gotland som var berörda. Flera betonade vikten av information till 
trafikanterna. Någon uttryckte sin besvikelse över att 30-föröket inte hade kommit igång 
ännu. 

 

Hur tror du att 30-försöket kommer att påverka trafikanterna? 
Chaufförerna var i stort sett positiva till försöket och flera framförde att de tycker det är 
angeläget att åtgärder vidtas. Flera av dem ansåg dock att en kampanj med 
rekommenderad hastighet inte är en tillräcklig åtgärd utan såg helst att det blivit lag om 
stopp vid passering av stillastående skolskjuts eller lag om 30 km/h. 

 

”…Det ska lagen till för att det ska hjälpa. De som har barn själva kommer till att 
följa.”  
 
En chaufför efterlyste en skylt med 30 som blinkade när medtrafikanterna inte fick köra 
fortare än 30 km/h. Hon trodde att den skulle få mycket bättre effekt än 
skolskjutsskylten. 

 

Chaufförerna var mindre optimistiska avseende om kampanjen kommer att ha önskad 
effekt på förbipasserande. De tror att den kommer att få olika effekt beroende på vem 
föraren är - de som har barn själva påverkas och de som ligger bakom en buss påverkas. 
Det fanns de chaufförer som trodde att medtrafikanterna kommer att sakta ner och 
kanske rent av stanna, men det fanns även de som befarade att det skulle bli fler 
omkörningar. Det gavs en bild av att man inte riktigt litar på medtrafikanterna. Flera 
chaufförer efterlyste tätare och intensivare information till den gruppen. En chaufför 
upprepar sin uppfattning att medtrafikanterna redan påverkats i positiv riktning av 
informationen kring 30-försöket. 

 
”Det har lugnat ner sig väldigt mycket, om man säger. I vår har det lugnat ner sig 
mycket. Ja, för det här kom ju på tal i vintras och efter det så, så har det blivit 
skillnad.” 
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Det fanns en oro bland en del av chaufförerna att effekten av kampanjen snabbt 
försvinner och att allt snart blir som vanligt igen. Någon trodde inte att man skulle få en 
förändring eftersom man använder den vanliga skolskjutsskylten. 

Ingen av chaufförerna tror att kampanjen kommer att innebära någon skillnad för dem 
som chaufförer. Möjligen kan det bli aktuellt att tacka några fler för att de visar hänsyn 
eller så sitter man och funderar över vilka som håller 30 och vilka som överskrider. 

Hos vissa fanns en oro över hur trafikanterna kommer att agera om skolskjutsskyltens 
blinkljus inte fungerar eller om man glömmer att sätta på ljuset. Knappen till blinkljuset 
sitter förhållandevis illa till i vissa bussar och den är då lätt att glömma.  

Det betonades av flera chaufförer att det var viktigt att man gick ut med information om 
vad som gäller till alla förare, men även att chaufförerna får information om när och var 
kampanjen gäller. Vid genomförandet av intervjuerna var det många av chaufförerna 
som inte hade en aning om vad som skulle komma att gälla. Det rådde även en 
osäkerhet kring vilka regler som gäller idag. 

Chaufförerna fick ta ställning till hur de tror att ”.. säkerheten kommer att påverkas av 
30-försöket?” . Vi bad dem att göra detta utifrån vad som blir konsekvensen för de olika 
aktörerna: barnen, chauffören, medtrafikanter och andra passagerare. Alla sa att de 
trodde att det skulle bli säkrare för barnen: 

”Det är ju det som är meningen…” 
Däremot var man mer vag när det gällde om säkerheten ökade för någon annan grupp. 
På det stora hela verkade man ha en uppfattning om att det skulle bli säkrare för alla, 
men det var framför allt barnens säkerhet man nämnde. Någon trodde att irritationen 
skulle öka bland medtrafikanterna. Det fanns dock någon som hade farhågor för vägar 
där hastigheterna är höga.  

I Tabell 1 redovisas chaufförernas uppfattning. 

Tabell 1Chaufförernas tro om kampanjen kommer öka eller minska säkerheten för 
involverade aktörer. 

 Säkerheten ökar Säkerheten minskar Oförändrat/vet ej 

Barnen 5 0 0 

Chaufförerna 2 (varav 1 tryggare) 0 3 

Medtrafikanter 4 0 1 

Övriga passagerare 4 0 1 

 

Det kan konstateras att ingen chaufför tror att kampanjen kommer leda till att 
säkerheten minskar. Alla tror att barnens säkerhet ökar. Alla utom en tror att 
medtrafikanternas säkerhet ökar. En person har svarat att han inte vet konsekvensen för 
medtrafikanter. Det är 3 chaufförer som svara att man tror att säkerheten är oförändrad 
för chaufförerna själva.  Vi vill betona att det inte går att generaliser resultatet av denna 
kvalitativa studie. 
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Vilken inställning har dina kollegor till 30-försöket (förväntningar/farhågor)? 
De flesta chaufförerna har pratat om kampanjen med kollegor. Hur mycket det 
diskuterades varierade. Man upplevde att det fanns en acceptans för försöket och flera 
framförde argument att åtgärd behövs därför att situationen inte är bra idag. Man såg det 
som viktigt att tydligt och klart informera berörda chaufförer om vad som kommer att 
gälla. Återigen framkom att några chaufförer hade föredragit ett försök med stopplikt 
istället för kampanj med rekommenderad 30-gräns.  

 
”Vi tycker väl lite allihop att bilisterna vräker sig fram. Jaa, vi ser ju det varje dag, 
helst på morgonen och man kommer härnere …och de som bor där nere vid Högklint 
och där och ska till stan och det, vet du, de har bråttom som bara den, vet du, det bara 
wrooom, så är det bara, va? Och ändå tar man ju på barnen då, va? Men de har 
bråttom alltså och då börjar en annan köra lite så där och de kör om ändå va, om det 
ändå är 50 och man blinkar. Då ska de ju inte köra om. Det får man ju inte. Det gör de 
ändå, va. Då är det ju bara det här ….  Många där, tycker jag, är väldigt dåliga att ta 
hänsyn till bussar och tung trafik och så här. Det är som -Vad har ni här att göra?” 
 

Hur tror du att 30-försöket kommer att påverka barnen och föräldrarnas beteende? 
Några av chaufförerna tror att det finns en risk att barnen påverkas negativt av 
kampanjen. De ser en risk att barnen inte kommer att vara lika försiktiga och att de blir 
mindre uppmärksamma. En farhåga är att barnen tror att alla kommer att köra 30 km/h. 
Det betonas att detta till stor del beror på hur föräldrarna agerar och vad de säger till 
sina barn. Det finns även de som klart säger att de inte tror att barnens beteende 
förändras.  

Chaufförerna var tveksamma i sina svar avseende om föräldrarnas beteende ändras. De 
flesta säger att de inte tror att föräldrarnas beteende kommer att förändras, men någon 
svarar att det kanske bidrar till att föräldrarna tror att säkerheten ökar. Vilken 
konsekvens detta skulle få för beteendet framgick dock inte. Andra säger att de som 
följer sina barn nu kommer nog att göra det sen också. Några tänker på föräldrarna i 
egenskap av medtrafikanter och svarar från den utgångspunkten. En av dem tror att 
föräldrarna kommer att visa hänsyn som medtrafikanter. En annan tror inte det. 

 
”Men jag tror inte att det kommer att gå på en stor bred väg som med  90– med 30 för 
mötande alltså. Det kommer att bli kaos…” 
 

En chaufför flaggade för att det finns en risk att trafiken kommer att bli ”segare” och att 
det då även kan leda till en risk för upphinnandeolyckor. Risken bedömdes dock som 
liten. En annan chaufför jämställde risken för upphinnandeolyckor med den situation 
som uppstår då det springer ut ett rådjur. Den chauffören ansåg inte att det fanns en 
ökad risk för upphinnandeolyckor. 

 



 36 

Tror du på 30-försöket? 
Sammanfattningsvis bad vi chaufförerna ta ställning till om de tror på 30-försöket. Alla 
chaufförerna tror på 30-försöket, men det ska noteras att några av dem tillade att de 
tycker att det borde vara en lag eller en ny skylt som syns tydligt. En chaufför svarade 
att 30 km/h är bra och att 50 km/h hade varit alldeles för fort. Några chaufförer trodde 
att vissa skulle bryta mot rekommendationen men tyckte ändå att det var bra att något 
gjordes för att öka respekten för skolskjutsarna. 

En chaufför tyckte: 

 
”Jag tror ju inte på det här att man inte får passera. Jag undrar om det fungerar i 
praktiken. Det är klart, blir det förbud då kan det ju bli straffbart också, men… det är 
nog inte smidigt. Jag tror inte att det är smidigt att det ska vara totalförbud. Nej då tror 
jag mer på 30. För  … då är man uppmärksam. För är det ingenting då är det bara i 
180 förbi och är det totalstopp då tror jag det blir … irritation. För en del barn dom ska 
ju kliva in i bussen och så ska dom ta av sig ryggsäcken och så ska dom snurra 10 varv 
och så:  -Ska jag sitta här eller ska jag sitta där eller.. nej jag får nog, jag får nog sitta 
här istället.” 
(Intervjuaren: Och så får du stå och vänta...) 
”Och är det då stopp vet du, då kan du tänka. Då kryper det nog i de chaufförerna.” 
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5.7� � Övrigt 
Avslutningsvis lät vi chaufförerna ta upp sådant det anser viktigt men som inte täckts i 
intervjun. Följande frågor lyfte chaufförerna: 

• Gör fler riktiga hållplatsfickor. Mark finns och det räddar liv. 

• Skylta upp hållplatserna 

• Ändra skolskjutsskylten – de vi har nu är inte bra 

• En mer enhetlig placering av skolskjutsskylten på fordonen behövs 

• Lite större skylt och fler lampor som lyser upp behövs – 4 lampor i stället för 
2 

• Skyltarna som sitter baktill är utsatta under hösten, något borde göras åt detta 

• Minimera antalet små vägar – det är lätt att en stor buss får problem med 
halka vintertid 

• Pränta in vikten av att mötande ska ta det försiktigt 

• Se till att barnen har säkrare ställen att stå på 

o där vägen inte lutar 

o där de kan stå en bit ifrån och gå fram när bussen stannat 
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6 Diskussion 
Föreliggande kvalitativa studie har haft syftet att fånga chaufförernas kunskap om och 
erfarenhet av att köra skolskjuts samt deras tankar kring det kommande försöket med 
rekommenderad 30-gräns vid passering av stillastående skolskjutsskyltad buss. 

Interjuver med 10 chaufförer verksamma på Gotland gjordes i juni 2006, ett par 
månader innan försöket sattes igång. Följande framkom: 

 

Skolskjutsskylt och blinkljus 
De chaufförer som intervjuades hade olika uppfattning om huruvida nuvarande skylt 
och blinkljus är effektiva eller inte. Vissa menade att blinkljus påverkar trafikanterna 
medan själva skylten inte gör det. Det framkom att som chaufför är det svårt att veta om 
blinkljuset är påslaget eller inte. De förare som medverkade hade olika system att tillgå. 
Vissa fick feedback via en blinkande knapp andra fick bara lyssna för att avgöra om det 
blinkade. Chaufförerna hade olika rutiner avseende hur de använder skylten och 
blinkljusen. Det fanns flera skillnader, t.ex. vid vilka turer skylten användes, hur nära 
hållplatsen blinkljusen tändes eller släcktes samt för vilka barn och ungdomar skylten 
tändes. Skillnaderna kunde bero på typen av resa (upphandlad skolskjuts, skolskjuts i 
linjetrafik, barn och ungdomar i linjetrafik), barnens ålder, tiden på dygnet, men kunde 
också bero på förhållandena vid den aktuella hållplatsen. Hos vissa chaufförer fanns en 
oro över hur trafikanterna kommer att agera om skolskjutsskyltens blinkljus inte 
fungerar eller om man glömmer att sätta på blinkljuset. I det kommande 
utvärderingsarbetet är det helt avgörande att säkerställa att samtliga förare har samma 
regler för användning av skylt och blinkljus.  

En annan aspekt som kan vara viktig att studera med tanke på försöken i de övriga 
försökskommunerna är effekten av skolskjutsskylten. En chaufför trodde inte att man 
skulle få en förbättring av beteendet hos medtrafikanterna eftersom man använder den 
vanliga skolskjutsskylten. En annan chaufför ansåg att medtrafikanternas respekt för 
skolskjutsskylten var dålig. 

 

Rutiner och risker vid skolskjutsning 
Rutinerna varierade också något när det gällde om föraren följde barnen över vägen. Det 
var relativt vanligt att lågstadiebarn följdes, men det förekom även att äldre barn följdes. 
Chaufförerna hade uppfattningen att de hade ansvar för barnens säkerhet från det att 
barnet kliver på till dess att barnet lämnats av och eventuellt följts över vägen. Att det 
råder en delad uppfattning gagnar sannolikt inte säkerheten och det kan vara av vikt att 
säkerställa en dialog mellan i första hand förare, föräldrar och barn.  

Chaufförerna ansåg att det mest riskfyllda är när barnen kliver av hemma på 
eftermiddagen. En annan riskfylld situation är då de ska till bussen på morgonen. De är 
stressade och ser sig inte för. Chaufförerna såg också en risk med att barnen inte 
använde bälte samt när de går eller står i bussen. Även detta vittnar om betydelsen av att 
säkerställa en dialog mellan berörda aktörer.  

Chaufförerna pekade på att andra trafikanter som inte visar hänsyn vid hållplatser var en 
uttalad riskfaktor. Vidare framkom att synpunkter på säkerhetsförbättringar vid skolorna 
inte alltid hörsammas. Det är inte heller alltid som barnens bästa beaktas av dem som 
fattar besluten. En förutsättning för att minimera risken för olyckor är att den erfarenhet 
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som finns bland chaufförerna tas om hand och leder till åtgärder. Det känns olyckligt att 
deras förslag inte hörsammas. 

 

Chaufförerna försöker lära barnen hur de ska bete sig vid på-  och avstigning. Dessa 
moment tas även upp i en film som många av barnen får se. Det är tveksamt om 
instruktionerna på filmen är desamma som chaufförernas instruktioner. Helt klart är att 
rutinerna varierar mellan olika företag, men det är också tänkbart att de varierar mellan 
olika chaufförer på ett företag och de kan till och med variera för en och samma 
chaufför.  

 

Störst risk 
Chaufförerna var i stort sett eniga om att den största risken löper barnen på 
eftermiddagen när de kliver av och ska vidare hem. Orsaken till detta kunde enligt 
chaufförerna vara att barnen var stökigare då. Man såg en extra stor risk då barnen hade 
sällskap av andra kamrater (som annars inte brukar följa med) eller då de var tvungna 
att korsa vägen för att ta sig hem. Denna uppfattning är helt i linje med vad forskningen 
visar. Enligt olycksstatistiken är detta den vanligaste situationen då olyckor uppstår 
(Anna Anund et al., 2003). Chaufförernas bedömning av elevernas trafikmognad 
varierade. Det fanns exempel på att man jämställde högstadieelever med vuxna, men 
också exempel på det motsatta. Det kan antas vara viktigt att chaufförerna får en ökad 
kunskap avseende fakta kring barns trafikmognad och var det kan förväntas att man bör 
vara extra uppmärksam.  

Eftersom det fanns en oro bland en del av chaufförerna att effekten av kampanjen 
snabbt skulle försvinna kan det finnas anledning att beakta detta vid upplägget av 
kampanjen för att motverka en sådan effekt.  

 

Utbildning 
Det kan konstateras att ingen av chaufförerna har fått någon specifik 
skolskjutsförarutbildning. Detta är något som flera av dem gärna hade velat ha. 
Chaufförerna betonar även att de ser det som viktigt att barnen utbildas i hur de ska 
uppföra sig och åka för att garantera en säker skolskjutsresa. 

 
Andra aköterer  
Chaufförerna upplever att många medtrafikanter visar en bristande respekt för 
skolskjutsen. Det är inte ovanligt att det är föräldrarna själva som inte visar hänsyn. Det 
betonas dock att det också finns de som saktar ner. En orsak till att det är en stor 
skillnad i hur trafikanterna uppträder kan enligt chaufförerna bero på att det finns en 
okunskap om vilka regler som faktiskt gäller och vad man som förare riskerar om man 
inte visar den hänsyn som krävs. Chaufförerna har lite men god kontakt med 
föräldrarna. De betonar att de gärna skulle vilja ha mer kontakt. Om man kör skolbarn 
inom ramen för linjetrafiken är kontakten med föräldrarna i stort sett obefintlig. Det kan 
med anledning av detta vara angeläget att återigen peka på behovet av att revidera nu 
gällande skolskjutsförordning så att den omfattar alla barn som reser till och från 
skolan, oavsett hur resan upphandlats. Kontakten med skolan är den som upplevs som 
mest bristfällig av chaufförerna. De skulle gärna se att skolpersonal i större utsträckning 
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var engagerade och mötte upp barnen vid ankomst till skolan samt följde dem när de 
skulle hem. Det chaufförer som kör till skolor där personalen finns vid hållplatserna 
upplever detta som mycket positivt och menar att säkerheten därmed är högre. Andra 
chaufförer uttrycker en önskan att skolan ska se skolskjutsresan som en del av skolans 
arbete och att lärarna i större utsträckning på ett positivt sätt medverkade till ökad 
säkerhet och trygghet vid på- och avstigning. Även i detta fall är det av vikt att 
säkerställa att detta samarbete fungerar oavsett om barnen reser med upphandlad 
skolskjuts eller med linjetrafiken. 

 
Olyckor och tillbud 
Chaufförernas berättelser vittnar om att mycket kan göras för att minska riskerna i 
samband med skolskjutsning. Flera av de intervjuade hade inte kännedom om att det 
fanns några rutiner för incident/olycksrapportering. Kanske kan det bero på att de inte 
varit ute för olyckor. Det är dock av vikt att säkerställa att det finns ett system där såväl 
tillbud som olyckor dokumenteras – allt för att dra lärdom och säkerställa en utveckling 
i rätt riktning. 

 
Skillnader mellan upphandlad skolskjuts och skolskjuts med linjetrafik 
Chaufförerna hade en uppfattning om att det var en stor skillnad avseende kontakten 
med skolan beroende på om man körde upphandlad skolskjuts eller om man körde 
linjetrafik med skolbarn ombord. I det senare fallet har man ingen kontakt med skolan 
överhuvudtaget. Det verkade också vara mindre kontakt med föräldrarna bland de 
chaufförer som körde linjetrafik. Det framkom också att någon trodde att chaufförer i 
linjetrafik hade mindre möjlighet att påverka hållplatsernas placering och att hjälpa 
barnen vid avstigning om de t.ex. behövde följas över vägen (finns detta med i texten).  

 

Inventeringen och 30 - försöket 
Avseende den inventering av hållplatser som gjorts på Gotland ställde sig de intervjuade 
frågande. De som deltagit hade inte fått någon feedback och visste inte vad 
inventeringen skulle tjäna till. När det gäller det kommande 30-försöket visade det sig 
att chaufförerna inte kände till hur försöket skulle utformas. Om man ska lyckas med 
30-försöket är det av vikt att involverade chaufförer vet vad som förväntas av dem och 
att de kontinuerligt får en återkoppling. 

Chaufförerna trodde inte att försöket kommer att påverka deras arbetssituation. Däremot 
trodde de att det blir säkrare för barnen. Det finns en acceptans för försöket bland dem 
som intervjuades. Det nämndes att den grupp man tror kommer att anpassa hasigheten 
är föräldrarna själva. Flera av chaufförerna nämnde att de gärna hade velat ha 
lagstadgad 30-gräns. De betonade även vikten av intensiv information. De faror man 
såg var att barnen uppförde sig som om det var säkrare dvs. att alla kör 30 km/h. 
Chaufförerna betonade hur barnens uppförande i mångt och mycket beror på 
föräldrarnas agerande. Det blir således helt avgörande vilken kunskap och vilket 
beteende föräldrarna har. Någon ansåg att det var föräldrarnas ansvar att lära barnen hur 
de ska uppträda när de ska till och från skolskjutsen. Chaufförerna uttryckte en oro över 
att effekten inom en snar framtid försvinner. 
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Om man punktvis summerar chaufförernas tankar och inställning till 30-försöket erhålls 
följande lista: 

• Positivt inställda 

• Tveksamma till effekten eftersom vanlig skolskjutskylt används 

• Risk att effekten (sänkt hastighet) försvinner med tiden 

• Det behövs tät och intensiv information 

• Barnens säkerhet kommer att öka 

• Risk att barnen inte är lika uppmärksamma 

• Föräldrarnas agerande ses som helt avgörande för ett lyckat försök?? 

• Risken för upphinnandeolyckor finns, men bedöms som liten 
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Bilaga 1 Intervjuunderlag 

 

Intervjuguide - chaufför av skolskjuts - daterad 2006-06-11 
 
Erfarenhet/Bakgrund: 

• Hur länge har du kört skolskjuts?  

• Kan du kort beskriva de turer du kör idag? 

o Linjebuss/upphandlad 

o Hur lång är en tur 

o Vilken typ av vägar ((bredd, hastighetsgräns, trafikflöden, tung trafik)? 

• Vilken typ av fordon kör du? (stor/liten, bälten, extra utrustning) 

• Har fordonet skolskjutsskylt? 

o När används den? 

o När är den nedfälld? 

o Hur är kvaliteten? 

• Hur tycker du att man ska definiera skolskjuts? (hela resan?) 

• Vem gör turlistorna?  

o Kan du vara med och påverka turlistorna?  

o Är de ”tajta”? 

 

• Har du möjlighet att påverka val av hållplats? 

• Hur skulle du beskriva en ”säker hållplats”? 

o Hbg 

o Vägbredd 

o Tunga fordon 

o Körbanehållplats/ficka 

 

• Vilka rutiner har du och barnen vid på- och avstigning? 

• Under en skolskjutsresa utifrån hela resan perspektivet – när anser du att 
barnen löper störst risk att drabbas av olyckor? 

• Under en skolskjutsresa utifrån hela resan perspektivet – när anser du att 
barnen löper störst risk att uppleva otrygghet? 

• Under resan med skolskjutsen när känner du störst osäkerhet att det ska 
uppstå olyckor? 
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• Vilken utbildning har du fått med anledning av att du kör skolskjuts eller 
buss? 

• Medverkar du vid någon utbildning av skolbarn eller föräldrar? Vad ingår? 

 

 
Frågor som ställs utan att försöket med 30 på Gotland har kommit upp på agendan: 
 
Chaufförernas inställning till andra aktörer 
Medtrafikanter 

• Känner du att andra trafikanter tar hänsyn till bussar vid hållplats?  

• Har det någon betydelse om du använder skolskjutsskylten eller inte?  

o Kör de om – och i så fall i vilka situationer? 

o Saktar de ner? 

• Har det någon betydelse om: 

o blinkljusen används?  

o om det är mötande eller passerande fordon?  

o om blinkljusen används?  

o Om det är tung trafik eller inte? 

 

Föräldrarna 
• Brukar barnen ha sällskap med eller mötas av någon vuxen vid hållplatsen? 

• Vilka kontakter har du med föräldrarna? 

• Vilket ansvar tycker du att föräldrarna har för säkerheten i samband med 
skolskjuts? 

Skolan 
• Vilket ansvar tycker du att skolan har för säkerheten i samband med 

skolskjuts? Vid hållplatserna? 

 

Barnen 
• Har barnen fått utbildning i att åka skolskjuts säkert? 

• Tycker du att barnens perspektiv genomsyrar skolskjutsresan från dörr till 
dörr? 
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Ansvar och trafiksäkerhetsavvägningar 
• Vilket ansvar känner du att du har som förare idag, när det gäller säkerheten 

för barnen? 

o Vid påstigning 

o Under resan 

o Vid avstigning 

• Är det vanligt att du behöver göra trafiksäkerhetsavvägningar när du kör 
skolskjuts? 

• Vilka typer av avvägningar handlar det om? 

• Vilka är problemen i samband med dessa avvägningar? 

• Hur ska en säker skolskjutsresa gå till? Vilka är hindren idag? Vilka 
möjligheter ser du att göra resan säkrare? 

 

Tillbud och olyckor 
• Har du varit med om tillbud/olyckor? 

• I vilket sammanhang har det inträffat? 

• Rapporteras tillbud eller olyckor?  

• Fungerar rapporteringen i praktiken? 

• Tar entreprenören del av dina erfarenheter? 

 

Inventeringen  
• Har du varit delaktig i arbetet med att inventera hållplatser? 

o Hur mycket tid? 

o Hur många sträckor/hållplatser? 

o Vad anser du om underlaget som använts? 

o Hur har du rapporterat till Gotlands kommun/Vägverket på Gotland? 

• Vilken möjlighet har du tidigare haft att påverka placeringen? 

• Tycker du att platserna har känts trafiksäkra? Varför/Varför inte? 
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30 försöket 
• Hur tror du att 30 försöket kommer att påverka trafikanterna? 

o Kommer de att efterleva 30-rekommendationen?  

o Kör de om – och i så fall i vilka situationer? 

o Saktar de ner? 

• Hur tror du att ditt ansvar (din arbetssituation?) kommer att förändras med 
anledning av 30-försöket? Varför? 

• Hur tror du att 30-försöket kommer att påverka turlistorna? Varför? 

• Hur tror du att säkerheten kommer att påverkas av 30-försöket?  

o för skolskjutselever 

o för dig 

o för andra passagerare 

o medtrafikanter 

• Vilken inställning har dina kollegor till 30-försöket (förväntningar/farhågor)? 

• Hur tror du att 30-försöket kommer att påverka barnens beteende? 

• Hur tror du att 30-försöket kommer att påverka föräldrarnas beteende? 

• Tror du på 30-försöket? 
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