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Abstract 
This thesis concentrates on the organization surrounding the school transports in Norrköping and its surrounding 
areas. It is a qualitative research based on interviews with four different groups that is included by this organization, 
local municipal officials, entrepreneurs, school personnel and youths depending on this service. I have used 
organization theory as a theoretical base. In my study it became clear to me that this is a complex and multifarious 
organization. The many different actors sometimes make it hard to survey all the different parts of the organization. 
The local municipal officials are responsible for the planning of school transports but are dependent on the 
cooperation of the other actors. The school transports are vital for the countryside and makes it possible for people 
to live far out on the country without having to pay for the transports to school. Furthermore it creates jobs for the 
local entrepreneur. My analysis shows that the main problem in the organization is the lack of communication and 
the different opinions in some areas of the organization. A lack of understanding and communication creates 
problems for an organization of this magnitude and it needs to be recognized. One solution is to organize meetings 
with the people involved at regular intervals. It is easier to discuss a matter if you meet each other face to face. 
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Förord 
Visst är det konstigt, trots otaliga uppsatser och arbeten så tycks oron, vankelmodigheten och 
insikten av tidsbrist slå en som en tegelsten i ansiktet. ”Det blir aldrig som man tänkt sig”, det blir 
värre! Men nu står jag trots allt här med en färdig uppsats, lika förvånad som alltid! 

Jag vill först och främst tacka de som ställt upp och hjälp mig med denna uppsats, mina 
informanter, min handledare Magnus Berg, och mina ”partners in crime”, alltså mina medstudenter och 
tillika kompisar! Det har varit många och långa diskussioner kring skrivandet av en 
magisteruppsats och många koppar kaffe har under året passerat på Café Sockerbagarna! 
Självklart vill jag också tacka Birgit Wadstein på KTE som alltid tagit sig tid att ge mig en bild av 
deras verksamhet. 

 Jag vill också ge ett stort tack till Johan som trots att mitt svar nästan alltid var, ”- Jag vill inte 
prata om det”, aldrig slutade fråga hur det gick och som stöttade mig ända in i mål. 

Denna uppsats handlar som sagt om skolskjuts och under 11 år åkte jag med samma 
bussbolag, som även skjutsade mina syskon. Jag blev alltid trevligt bemött och det var nästan alltid 
roligt att kliva på bussen, den tog mig trots allt till skolan så det kunde inte vara roligt varje dag! 
Dessa personer är en del av min skolgång och har garanterat påverkat mig, ni vet själva vilka ni 
är! Jag vill ta tillfället i akt och speciellt nämna en busschaufför som jag haft långa samtal med 
under många bussresor och som alltid plockade upp mig och som såg till att jag slapp stå och 
frysa, Lennart ”Lelle” Fredriksson. Det var alltid lätt och kul att prata med dig och du var alltid 
intresserad och glad. Du vet det kanske inte själv, men du har betytt mycket för mig och jag 
kommer alltid komma ihåg dig!  
 
Trevlig läsning!  
 
Rebecca Deltén 
Norrköping, juni 2006 
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Inledning  
 
Under perioden 1975-2005 åkte jag och mina syskon skolskjuts, en oerhört lång period kan tyckas 
men så är vi utspridda på 19 år också. Från 1985-1999 åkte jag skolskjuts, 11 år med samma 
bussbolag. De sista 3 åren hade jag ett busskort och åkte in till stan med kollektivtrafiken.  

Det är kanske få människor som tänker på hur skolskjuts fungerar och vilken betydelse den 
har i samhället, förutom de som är innefattade i denna organisation. 1985-1999, det är alltså hela 
min skoltid, grundskola, gymnasiet samt 2 år på lekis. Utan skolskjuts hade jag inte tagit mig till 
skolan. De personer som var ansvariga för att jag tog mig helskinnad (!) till och från skolan har 
haft en stor betydelse i mitt liv, vissa mer än andra. Många av oss bär på minnet av vår 
lågstadiefröken eller läraren i historia resten av våra liv, lärare och skolpersonal har stor betydelse 
i en människas liv. För mig, och säkerligen flera med mig, så är det samma sak med chauffören 
som varje morgon och eftermiddag mötte mig när jag klev på bussen. Det var en person som jag 
kände och litade på, precis som de personer som jag sedan mötte innanför skolans väggar.  

Denna uppsats har egentligen ett tvådelat syfte för mig, att beskriva hur organisationen kring 
skolskjuts fungerar men även att lyfta fram en betydelsefull funktion i samhället som kanske inte 
får så mycket uppmärksamhet. 

Skolskjuts, hur oviktigt den än kan tyckas vara för den oinvigde, är något som engagerar och 
påverkar 100 000-tals människor runt om i Sverige varje år och det är något väldigt personligt för 
dem som innefattas av det. Det handlar bland annat om barn, ungdomar, föräldrar, skolors 
överlevnad, arbetstillfällen och en levande landsbygd. I enbart Norrköpings kommun så åker ca 
2400 grundskoleelever skolskjuts. Kostnaden för skolskjutsen i Norrköpings kommun uppgår till 
ca 47 miljoner kr/år.1 2002 kostade skolskjutsen i hela landet ”[…] nära 2 miljarder kronor 
[…]”.2 En oerhörd summa pengar och det är viktigt att den fungerar på ett kostnadseffektivt sätt. 
Dock är det av största vikt, anser jag, att inte glömma barnen och ungdomarna i detta eller den 
lokala transportören. Även de måste få göra sina röster hörda och det gäller för de 
beslutsfattande att inte enbart se till det ekonomiska. ”Skolskjutsning handlar om barns säkerhet 
och föräldrars oro för sina barn. Beslut i skolskjutsfrågor kan därför vara svåra att ta.”3  
 
 
 
 
 

 
1 Samtal med Birgit Wadstein, chef på Kollektivtrafikenheten, Norrköpings kommun hösten 2005 
2 Dagens Nyheter, www.dn.se, Skjutsansvaret hör hemma hemma, Malin Siwe, utskrivet 2006-01-13 
3 Rusk, Janne, m fl, (1994), Skolskjutshandboken, (Svenska Kommunförbundet, Stockholm), s. 1 

http://www.dn.se/
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna uppsats är att undersöka hur de olika aktörerna, som på olika sätt berörs av 
skolskjuts, anser att arbetet med skolskjuts i Norrköpings kommun för närvarande fungerar och 
om det finns behov av förändringar. Centralt för uppsatsen är hur aktörerna positionerar sig i 
förhållande till varandra, hur de agerar och även hur de upplever den nuvarande organisationen 
och vad de skulle vilja se för utveckling, därav mitt val av organisationsteori som teoretisk bas i 
denna uppsats. Dessa aktörer är, Kollektivtrafikenheten, skolor (främst den administrativa delen), barn 
och ungdomar, och entreprenörer. Centrum för skolskjutsorganisationen är Kollektivtrafikenheten 
eftersom det är där som besluten fattas och planeringen sker. Jag har dock valt att inte fokusera 
på den politiska styrningen eftersom den faller utanför ramarna för denna uppsats och mitt 
uppdrag. Kollektivtrafikenheten har huvudansvaret för att samspelet mellan, skolan, 
entreprenörerna, barnen (föräldrarna) och dem själva, skall fungera. Den har självklart även 
ansvar för det ekonomiska och måste ta hänsyn till en mängd aspekter. Med min uppsats vill jag 
ta reda på hur de olika aktörerna anser att organisationen kring skolskjuts skall fungera och hur 
den fungerar, vilka mål som finns för organisationen och vad de vill kunna kräva av varandra. 
Hur tänker de inom organisationen och hur gör de sedan slutligen? För att uppfylla mitt syfte så 
kommer jag även att jämföra entreprenörernas, skolpersonalen och ungdomarnas åsikter med det 
som framkommit i intervjuerna med Kollektivtrafikenheten. Ett bakomliggande syfte med 
uppsatsen är att se hur samspelet mellan kommun, trafik och påverkan på det omgivande 
samhället. Det vill säga, alla de aspekter som måste vägas in i ett beslut gällande skolskjuts. 
Organisationer kan anses spela en stor roll i konstruktionen av vårt samhälle och påverkar på så 
sätt vårt vardagliga liv. En stor del av interaktionen mellan människor sker på uppdrag av olika 
organisationer, i exempelvis vårt arbete eller på vår fritid. När kommunen exempelvis beslutar om 
nedläggning av en skola, vad får det för konsekvenser för trafiken, vad får det för konsekvenser 
för omgivningen och de människor som är beroende av skolskjuts? 

Med nedanstående frågeställningar vill jag än tydligare konkretisera mitt syfte, de är som följer: 
 
 Hur positionerar sig de olika aktörerna i förhållande till varandra och vad beror detta på? 

 
 Vilken möjlighet till påverkan uppfattar de olika aktörerna att de har, eller har tilldelats? 

 
 Hur upplever aktörerna att organisationen kring skolskjuts fungerar, när det gäller exempelvis 

samspel, kommunikation, uppfyllande av mål, utveckling och ekonomi? 
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Teori 
Jag har i min uppsats valt att använda mig utav organisationsteori och kunskapssociologi som 
teoretisk grund. Organisationsteorin skall vara ett stöd i att förstå hur en organisation fungerar 
och vad som påverkar människorna inom den. Vad är en organisation? Vem får delta? Hur agerar 
medlemmarna inom organisationen? Jag kommer att använda mig av ett flertal författare och 
böcker inom organisationsteorin, detta för att skapa en så bred bild som möjligt av denna teori 
och kanske på detta sätt lättare finna en syn på organisationer och teorier däromkring som är 
relevant för min uppsats. Jag har även upptäckt när jag läst in mig på området att det är en 
komplex och varierande teori och där liknande saker kan benämnas olika beroende på författare. 
Jag kommer i följande teoriavsnitt att ge en övergripande bild av organisationsteori, detta för att 
klargöra för läsaren vad ett organisationsteoretiskt synsätt innebär. Sedan kommer jag att utveckla 
dessa teoretiska tankar i samspel med mitt empiriska material i mitt analysavsnitt och i min 
slutdiskussion. 

I slutet av detta teoriavsnitt kommer jag även att ge en kort presentation av kunskapssociologi.  
Kunskapssociologin skall fungera som vägledning i min förståelse av de bakomliggande 
faktorerna till människors olika åsikter om liknade företeelser. Vad kan exempelvis påverka en 
individs åsikter och vad är det som avgör en individs position i en viss situation? 
 

Organisationsteori 

Organisationernas organisation 

Organisationsteorin avser att vara generell. Dess mål är att gå utöver enskilda branscher och 
enskilda sektorer i samhället och försöka utveckla en kunskap om organisationer som är 
allmängiltig. Hur generell den kan bli är en svår fråga. Den kan i varje fall inte besvaras förrän 
ett omfattande material har samlats in om olika typer av organisationer i olika branscher, i olika 
länder och kulturer samt under olika tider.4

Vad är en organisation? 
Det finns många olika sorters organisationer och det kan ibland vara svårt att avgöra vad som är 
en organisation och vad som inte är en organisation. En organisation består av bestämda individer 
som på ett eller annat sätt kan visa att de tillhör organisationen eller där organisationen kan visa 
att dessa individer hör dit, en organisation är en formell samhörighet. En organisation bygger bland 

 
4 Bakka, Jörgen F, Fivelsdal, Egil och Lindkvist, Lars, (2001), Organisationsteori, struktur, kultur, processer, (Liber 
Ekonomi, Malmö) s. 11 
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annat på aktiv handling och är ofta delaktiga i samhällsprocesser på flera olika sätt.5 Det som 
skiljer en organisation från ”bara” en grupp med människor är graden av formalisering, en 
organisation är formell medan en grupp anses vara informell. Organisationer har allt som oftast 
nedskrivna avtal, regler etc. och är mindre spontana än en grupp. Viktigt att påpeka är att, även 
om en organisation är formaliserad så innebär det inte nödvändigtvis att den är formalistisk.6 
Karin Holmblad Brunsson påpekar dock att det kan uppkomma informella organisationer inom 
formella organisationer och dessa kan uppkomma som en motreaktion mot exempelvis dåliga 
chefer.7 I Organisationsteori, struktur, kultur och processer skriven av Jörgen F Bakka, Egil Fivelsdal, 
och Lars Lindkvist, benämns detta med att grupper skapas inom en organisation och att detta 
leder till en informell struktur som uppstår av samma anledning som den informella 
organisationen, p.g.a. missnöje gällande något inom organisationen.8

En organisation är uppbyggd av människor och lever på sätt och vis ett självständigt liv, dock 
är organisationen alltid beroende av ”vissa specifika individers handlingar” men kan vara betydligt 
äldre än de människor som för tillfället ingår i organisationen, därav den självständiga existensen.9 
Inom organisationen finns det medel och regler, det är människorna som handlar i 
organisationens namn och efter vilka krav den ställer, eftersom organisationen varken kan tala 
eller förflytta sig så är den alltså beroende av mänskligt handlande. Kombinationen mellan 
individer och organisationens krav gör att, ”Organisatoriskt handlande är […] en social hybrid. 
Den som utför handlingen är en mänsklig individ, men handlingen är ändå organisatorisk”.10 Det 
finns ett ömsesidigt beroende mellan människan och organisationen, ”Verksamheten är beroende 
av att människor verkligen kommer tillbaka som de åtagit sig och de kan och vill göra det som de 
åtagit sig.”11 Precis som människor är beroende av organisationer när det gäller exempelvis jobb 
eller tjänster. 
 

Varför organisationsteori? 
Organisationer finns överallt omkring oss och är en stor del av våra liv, vare sig det gäller arbete 
eller fritid, det kan vara företaget som vi arbetar för eller fotbollsföreningen som barnen spelar i. 
Dessutom är det möjligt att studera organisationer från en mängd olika vinklar och 
organisationsteorin blir på så sätt flervetenskaplig.12 Organisationer påverkar samhället och 

 
5 Ahrne, Göran & Hedström, Peter, (1999), Organisationer och samhälle, analytiska perspektiv, (Studentlitteratur, Lund), s. 
7 
6 Bakka, Jörgen F, Fivelsdal, Egil och Lindkvist, Lars, s. 15 
7 Holmblad Brunsson, Karin, (2002), Organisationer, (Studentlitteratur, Lund) s. 15-16 
8 Bakka, Jörgen F, Fivelsdal, Egil och Lindkvist, Lars, s. 16 
9 Ahrne, Göran & Hedström, Peter, s. 13 
10 Ibid., s. 17 
11 Ibid., s. 37 
12 Andersson, Curt, (1998), Organisationsteori, (Studentlitteratur, Lund), s. 9 
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studiet av människors interaktion i organisationer kan säga mycket om samhällets utveckling. 
Förmågan och möjligheten att organisera är något basalt i människans natur och av stor betydelse 
för oss.13 Ahrne och Hedström vill också bestämt avvisa att organisationsteori bara handlar om 
att maximera vinst eller skapa bättre ekonomiska förutsättningar för ett företag:  

Organisationsteori associerades med läroböcker om hur man effektivast och billigast skulle 
leda och fördela andras arbete. Även idag associeras ofta organisationsteori med böcker i 
ledarskap och hur man ska skapa framgångsrika företag. […] Det finns även en annan mer 
kritisk och analytisk organisationsteori som enligt vår mening ger många nödvändiga och 
intressanta bidrag till mer generaliserande samhällsanalyser.14

Ahrne och Hedström ser organisationernas oerhörda betydelse för mänsklig interaktion och att 
organisationer i sig inte bara är skapare, utan även upprätthåller många av de skillnader vi kan se i 
samhället, att den struktur som samhället är uppbyggd på har uppkommit i interaktion mellan 
organisationer.15 Även Alvesson visar, i sin bok Organisationsteori och teknokratiskt medvetande på 
organisationsteorins betydelse för att förstå samhällets uppbyggnad; ”Till skillnad från många 
andra akademiska discipliner har organisationsteorin betydande relevans för praxis i samhälle, 
näringsliv och arbetsliv. […] organisationsteori har betydelse för föreställningar och tänkande om 
ekonomi, arbetsliv och ytterst om den rådande samhällsordningen.”16  

Jag är böjd att hålla med om att organisationsteorin kan visa på betydligt mer än bara sätt att 
vinstmaximera inom ett företag eller öka effektiviteten. Eftersom vårt samhälle i stort är 
uppbyggt kring organisationer i alla möjliga former så påverkar de i allra högsta grad vår vardag 
och det samhälle som vi för närvarande lever i, dock är det viktigt att komma ihåg att det alltid är 
en eller flera människor som utför handlingen om än i organisationens namn.  
 

Makt 
Att en organisation besitter makt inom sitt område kanske är självklart men vem besitter makten 
inom organisationen? Hur påverkar maktförhållandena organisationens framtid och struktur? 
Makt är, enligt mig, en väsentlig del av vårt samhälle, den finns överallt och trots att det är något 
som egentligen inte går att ta på så har det på sätt och vis skapat sig ett eget liv. Makten har blivit 
mer än ett begrepp, makt kan ges, tas, erövras och innehas. Dessutom, som Olof Petersson 
påpekar i boken Maktbegreppet, så innebär inte innehav av makt att den nödvändigtvis utövas.17 
Emellertid ger Foucault en delvis motsatt bild till detta; ”[…] makt urskiljer ett nät av spända, 
ständigt aktiva relationer, snarare än ett privilegium som man skulle kunna inneha; […] Man 

 
13 Ahrne, Göran & Hedström, Peter, s. 5 
14 Ibid., s. 5 
15 Ibid., s. 6 
16 Alvesson, Mats, (1993), Organisationsteori och teknokratiskt medvetande, (Nerenius & Santérus förlag, Stockholm), s. 126  
17 red. Petersson, Olof, (1989), Maktbegreppet, (Carlssons, Stockholm), s. 13 



   6
  
 

                                                

måste kort sagt inse att denna makt är något man utövar snarare än besitter, […]”18 Pettersson 
fortsätter dock med att ge ett perspektiv på makt som jag själv anser vara troligt, att makt är ett 
relationsbegrepp. Makt är inte något som beskriver en aktör utan det karaktäriserar snarare en 
relation mellan två eller flera aktörer. Makt som begrepp är konstruerat och är del av en struktur, 
maktstrukturen. Denna skapas när två aktörer skapar en maktrelation emellan sig, detta innebär 
dock inte att det finns en ”verklig” eller ”egentlig” makt. Makt är som sagt ett konstruerat 
begrepp och ”finns” inte i bemärkelsen av en fysisk form.19  

Jag anser att makt har en negativ klang och ofta förknippas med utnyttjande av andra 
människor eller en ojämlik relation. Men makt behöver inte vara något negativt, jag tror snarare 
att det är något nödvändigt för samhällets uppbyggnad och fortlevnad och att det alltid kommer 
att finnas makt och maktrelationer. Det är hur en person eller organisation använder makten som 
är det väsentliga, det är skillnad på att utnyttja och nyttja människors kompetens och resurser. 
Dessutom så är det när maktrelationen mellan två parter blir uppenbart ojämn som makten blir 
en negativ företeelse. Detta är även något som går att se i exempelvis Foucaults resonemang 
kring makt och maktbegreppet.20

 

Makt i organisationen 
Vid första anblicken så är det kanske självklart att VD, högsta chefen eller dylikt är den som 
besitter makten inom en organisation. Men det är inte så enkelt, eftersom organisationen oftast 
består av många olika aktörer (individer) så krävs det flera beslutsfattande positioner inom 
exempelvis en kommunal organisation eller ett företag. Det blir istället så att en eller ett par 
människor har den formella makten över det område som de är ”specialiserade” inom. Även om 
högsta chefen är den som har huvudansvaret så kanske den personen inte kan vara insatt i varje 
liten del av företaget och detaljer kring specialiserad verksamhet utan det ansvaret hamnar på 
avdelningschefer, rektorer, personalchefer etc. Jag kan använda skolskjutsorganisationen som 
exempel här, högsta beslutande instans när det gäller skolskjuts är Tekniska 
kontoret/Kollektivtrafikenheten (riktlinjer och liknade beslut om organisationens själva upplägg 
kommer dock från politikerna i Tekniska nämnden) men för att kunna utföra de uppgifter som 
det innebär när det gäller skolskjuts så behöver de använda sig av ”experter” inom sitt område 
som skola och entreprenörer. De kan hjälpa Kollektivtrafikenheten och handläggarna att förstå 
hur deras situation ser ut och vad som krävs, dessutom så kan inte en handläggare själv köra en 
buss såvida inte han/hon själv innehar ett busskörkort och tillstånd för sådan trafik. I detta fall så 
innehar inte bara Kollektivtrafikenheten makt utan även övriga aktörer eftersom ett samarbete 

 
18 Foucault, Michel, (1974), Övervakning och straff, (Arkiv, Lund), s. 36-37 
19 red. Petersson, Olof, s. 9-10 
20 För mer information kring makt och maktbegreppet se exempelvis, Textens mening och makt av Göran Bergström 
och Kristina Boréus, (Studentlitteratur, Lund) och Moderna samhällsteorier, red. Per Månsson, (Prisma, Stockholm ) 
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dem emellan är nödvändigt för att få skolskjutstrafiken att fungera. Mellan dessa aktörer skapas 
en maktrelation. 

Innehavet av olika resurser skapar makt för en organisation, det kan vara byggnader, mark 
eller kapital men även ett gott rykte eller en välkänd symbol kan ge makt till en organisation om 
denna symbol står för exempelvis kvalitet eller liknande. Det går även att se medlemmar som en 
resurs, Ahrne använder fackföreningar som exempel och visar på att poängen med att ha många 
fackligt anslutna gör att det skapas möjligheter för att handla i en situation där en strejk kanske är 
nödvändig. Ensam är inte stark i en sådan situation utan då handlar det om ”strength in numbers”.21 

 

Människan i organisationen 
Det är till syvende och sist ett frivilligt val att bli medlem i en organisation men när beslutet är 
taget så finns det ett flertal saker som du som medlem åtar dig i och med detta beslut. Du bör 
komma i tid, det finns förväntningar på dina handlingar och du har också gett ett löfte att komma 
tillbaka.22 Detta är bara ett fåtal av alla de restriktioner som din vardag kommer att innehålla men: 
”[…] det är något som människor faktiskt väljer att gå med på i utbyte mot de fördelar 
tillhörigheten ändå kan innebära.”23  

I de flesta organisationer finns det en auktoritetsrelation, detta innebär enligt Ahrne inte att 
det nödvändigtvis behöver vara en hierarkisk ordning. Medlemmarna har accepterat att det finns 
gemensamma beslut som måste följas. Ahrne tar upp ett begrepp som myntades av Chester 
Barnard, zone of indifference. Detta begrepp beskriver auktoritetsrelationen och det är inom denna 
zon som människan givit upp kontrollen och här kan andra bestämma över hennes handlingar. 
Det som faller innanför en persons zone of indifference avgör hur denna person handlar i 
situationer som innefattar organisationen, denna zon begränsar personens handlingsutrymme. 
Interaktion mellan människor i en organisation eller mellan människor från olika organisationer 
sker på villkor utformade av organisationen. 24  

Människor är ofta uppbundna och beroende. Spontana reaktioner är sällsynta. Det finns nästan 
alltid andra att skylla på. Interaktion mellan människor som handlar på organisationers vägnar 
präglas av närhet men kan ändå vara utan direkthet. Alla reaktioner är villkorliga.25  

Men självklart finns det fördelar med att vara medlem av en organisation, att vara del av en 
organisation ger personen större styrka och ökar individens förmåga. En organisation kan också 
skapa möjligheter för individen att göra saker som annars varit ogenomförbart.26 Det går aldrig 
att helt koppla bort den mänskliga sidan, en stor zone of indifference innebär att organisationen 

 
21 Ahrne, Göran & Hedström, Peter, s. 29-30 
22 Ibid., s. 15 
23 Ibid., s. 15 
24 Ibid., s. 15 ff. 
25 Ibid., s. 18 
26 Ibid., s. 18-19 
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vill ha med så mycket av personens känslor som möjligt, en liten zone of indifference innebär 
motsatsen. Det existerar alltid en spänning mellan det mänskliga och det organisatoriska. 27

I och genom organisationer förvandlas människors handlingar till sociala processer. Det är 
genom koordinering av flera människors handlingar som organisationer får sin kraft och 
framstår som aktörer. Samhällsprocesser sker genom individers handlingar, men det är först 
och främst de handlingar som sker på organisationernas vägnar som ackumuleras och 
koordineras. Människors egna personliga tankar och känslor försvinner på vägen. Man kan 
säga att människors handlingar silas genom ett organisatoriskt filter, som utgörs av de 
positioner som människorna har i organisationerna.28

 

Kunskapssociologi 

Verklighet och kunskap 
Kunskapssociologins uppgift är att se hur verkligheten konstrueras genom att undersöka hur 
subjektiva företeelser kan bli objektiva ting.29 ”[…] kunskapssociologin sysslar med analysen av den 
sociala konstruktionen av verkligheten.”30 Vi, som människor producerar den sociala världen och 
förhållandet mellan den sociala världen och människan är dialektiskt och interagerar alltså 
ständigt med varandra.31 ”Samhället är en mänsklig produkt. Samhället är en objektiv verklighet. 
Människan är en social produkt.”32

Vi har alla ett perspektiv på den värld vi lever i, det innebär inte nödvändigtvis att dessa 
överensstämmer. Berger och Luckmann benämner den vardagliga verkligheten med ”här och 
nu”, och mitt ”här och nu” behöver inte vara samma som ditt. Det finns säkerligen likheter men 
också många skillnader vilket kan leda till konflikter. Men eftersom vi lever i en gemensam värld 
så behöver våra olika uppfattningar leva sida vid sida i en slags överenskommelse.33

Viktigast av allt, jag vet att det föreligger en fortlöpande överensstämmelse mellan mina 
betydelser och deras betydelser i denna värld, att vi har en gemensam uppfattning om deras 
verklighet. Den naturliga attityden är den som bygger på commonsense-medvetande, just 
därför att den refererar till den värld som är gemensam för många människor. Commonsense-
kunskap är den kunskap jag delar med andra under vardagslivets normala, självklara rutiner.34   

I vår sociala interaktion skapar vi typifieringar som hjälper oss att tolka personer framför oss, 
dessa typifieringar eller etiketter påverkar hur vi uppfattar den vi interagerar med. Detta avgör hur 

 
27 Ahrne, Göran & Hedström, Peter, s. 19-20 
28 Ibid., s. 20 
29 Berger, Peter L och Luckmann, Thomas, (2003), Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och formar sin sociala 
verklighet, (Wahlström & Widstrand, Falun), s. 28 
30 Ibid., s. 12 
31 Ibid., s. 77 
32 Ibid., s. 78 
33 Ibid., s. 34-35 
34 Ibid., s. 35 



   9
  
 

                                                

vi exempelvis bemöter personen, dessa typifieringar är dock inte fasta till sin struktur utan kan 
modifieras allteftersom vi lär känna personen bättre. Detta sätt att tolka en annan person är som 
mest påtagligt i face-to-face-situationer, ju längre ifrån en sådan situation desto större 
anonymitet.35 Människan tilldelas olika roller och genom dessa roller interagerar vi med andra, 
ibland begränsas våra valmöjligheter i en situation av att vi måste ta på oss en viss roll, som 
exempelvis en polis. Våra handlingar baseras då på den roll som vi för tillfället är ”tvingade” att 
följa och vi kan inte handla utifrån vår egen privata uppfattning.36 Det finns situationer där 
exempelvis yrkesidentiteten måste ges företräde och där privata värderingar eller känslor måste 
läggas åt sidan. En tjänsteman på en myndighet har regler och restriktioner att följa och då spelar 
det ingen roll om han/hon egentligen anser att en person borde få ekonomisk hjälp, om denna 
inte uppfyller de krav som ställs.  

Som jag nämnde i inledningen av detta teoriavsnitt så har jag har tänkt använda 
kunskapssociologin som vägledning i min förståelse av de bakomliggande faktorerna till 
människors olika åsikter om liknade företeelser. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
35 Berger, Peter L och Luckmann, Thomas, s. 43-44 
36 Ibid., s. 109 
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Metod  

Grundad Teori 
Jag kommer att använda mig av grundad teori i mitt metodiska arbete. Grundad teori är en 
mångfacetterad metod och den lämnar många dörrar på glänt, vilket jag anser vara en fördel. Den 
ger riktlinjer för hur en empirisk undersökning bör genomföras och vad den ska innehålla men 
lämnar samtidigt utrymme för individuell tolkning och handlingsutrymme för den som skall 
utföra undersökningen. Det finns olika varianter av grundad teori att sälla sig till och detta gör att 
det är lättare att finna den metod i metoden som passar bäst för en viss sorts undersökning. Den 
passar dessutom bra eftersom det inte finns så mycket tidigare forskning på området skolskjuts 
och grundad teori är en bra metod för områden som är relativt outforskade. 

Många beskriver ansatsen som en teorigenerering på empirisk grund […] eftersom syftet är att 
såväl skapa nya teorier som att grunda de idéer och den teori som genereras utifrån empiriska 
data. Som i all forskning är syftet att skapa ordning i det vi uppfattar som verklighet för att 
därmed bättre förstå den. Poängen med grundad teori är emellertid inte att organisera en 
mängd data utan att samla och utveckla idéer, generade från dessa data. Syftet är att fånga 
komplexiteten i den verklighet som inte kan förstås eller förklaras i termer av enkla kausala 
sammanhang.37

Citatet beskriver grundad teori som en teorigenererande metod men den går även att använda för 
andra syften än detta. Jag har valt att använda grundad teori som hjälp i mitt metodiska arbete, 
framförallt i kodningen och analysen av mitt empiriska material. Min uppsats kommer alltså inte 
att genera en ny teori utan kommer med grundad teoris hjälp ge en beskrivning av den verklighet 
som skolskjutsorganisationen rör sig inom. Dock kommer min undersökning att generera ny 
kunskap. 

Jag har valt att utgå från Anselm Strauss och Juliett Corbins syn på grundad teori som har en 
lite annorlunda syn på exempelvis forskarens objektivitet och förkunskaper gällande det fält som 
skall studeras, detta i jämförelse med en av grundad teoris upphovsmän, Barney G Glaser.38 Jag 
anser att det är omöjligt att hålla sig objektiv i förhållande till fältet, att personliga erfarenheter 
och tidigare studier etc. alltid spelar in och påverkar det sätt som den studerade ”verkligheten” 
uppfattas på. Dessutom ansåg jag att det var av största vikt att jag läste in mig på fältet innan jag 
gjorde min undersökning. Detta för att jag behövde skapa mig en bild av organisationen för att 
veta hur jag skulle ta itu med den och vilka frågor som behövde ställas till informanterna. Det var 

 
37 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, (2003), Grundad teori – ett teorigenererande forskningsperspektiv, (Liber, Stockholm), s. 
5 

38 För mer information kring Barney G Glaser och Grundad teori se exempelvis, The grounded theory perspective : 
conceptualization contrasted with description, (Sociology Press, Mill Valley,  2001) och Doing grounded theory : issues and 
discussions ( Sociology Press, Mill Valley, 1998)  



   11
  
 

                                                

också viktigt att jag visste vad informanterna talade om (tekniska detaljer o.d.) så att de inte skulle 
behöva förklara för mig hur det fungerade innan de kunde berätta vad de ansåg om detta.  

Strauss och Corbin påpekar även att inläsning på området innan genomförd undersökning kan 
vara till hjälp för att upptäcka bitar som saknas eller områden som inte är tillräckligt utforskade 
och kan därmed leda till en idé om vad undersökningen skall fokuseras på.39

 

Grunden för Grundad teori 
Pragmatismen kan sägas stå för de filosofiska rötterna inom grundad teori och de teoretiska 
rötterna går att härleda till symbolisk interaktionism. Enligt pragmatismen är människan en aktör 
i samhället, inte en åskådare. Människan är handlingskraftig och skaffar sig hela tiden ny kunskap 
genom nya erfarenheter.40 Den symboliska interaktionismen påvisar att människans tolkningar är 
situationsbundna och detta är väsentligt för forskaren att utgå ifrån om denna skall förstå 
tolkningarna.41 Dessutom så bygger symbolisk interaktionism på ett socialkonstruktivistiskt 
perspektiv. 

Teorin utgår från ett socialkonstruktivistiskt synsätt, vilket innebär att människor konstruerar 
sin uppfattning om verkligheten, om sig själva och om andra människor. […] Sociala 
handlingar är istället ett resultat av individuella reflektioner och tolkningar av de innebörder 
som uppstår i det sociala samspelet.42

Människan ses, inom symbolisk interaktionism, som en språklig varelse och det är tack vare 
språket som människan kan interagera och skapa en reflexiv, medveten intelligens. I social 
interaktion skapar människan sin egen verklighet, sina föreställningar och meningssammanhang.43  
 

Teoretisk känslighet 
Jag hade i slutet av första stycket om grundad teori en diskussion om väsentligheten i att läsa in 
sig på ett område innan genomförandet av undersökningen. Den kunskap som man bär med sig 
ut på fältet om just det bestämda fältet är en del av som kallas för teoretisk känslighet eller theoretical 
sensitivity44 som Strauss och Corbin benämner det. Många kanske säger att de kan hålla sig 
objektiva, till exempel i situationer som uppstår i vår vardag, mot människor vi möter o.s.v. Vi 
kallar oss fördomsfria och vi låter oss inte påverkas av våra förutfattade meningar, erfarenheter 
och kunskaper. Men detta är felaktigt menar Strauss och Corbin. Vi kan inte friställa oss från 

 
39 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, (1990), Basics of Qualitative Research, (Sage Publications, Newbury Park), s. 49 
40 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, s. 25-26 
41 Ibid., s. 27-28 
42 Ibid., s. 27-28 
43 Ibid., s. 28-29 
44 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, kap. 3 & 6 
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detta men det vi kan göra, som forskare eller samhällsanalytiker, är att vara medvetna om det och 
försöka komma bakom detta för att se det studerade fenomenet i ett någorlunda objektivt sken.45  

Theoretical sensitivity refers to the attribute of having insight, the ability to give meaning to 
data, the capacity to understand, and capability to separate the pertinent from that which isn’t. 
[…] It is theoretical sensitivity that allows one to develop a theory that is grounded, 
conceptually dense, and well integrated - and to do so this more quickly than if this sensitivity 
were lacking.46

Kodning och kategorisering 
Det är genom kodning som materialet bryts ner för att successivt bilda begrepp och kategorier. 
Kodningsprocessen är uppdelad i tre olika faser, öppen kodning, axial kodning och selektiv kodning. 
Dessa tre faser sker i tur och ordning men det innebär inte att det inte går att kombinera dem 
eller att de inte kan överlappa varandra. Öppen och axial kodning sker främst i början av 
processen och det är inte ovanligt att hoppa emellan dessa två.47  

I kodningsprocessen ställs frågor till det empiriska materialet, som exempelvis: Vad handlar 
detta om? Vem/Vilka är aktörer? När? Hur? o.s.v. Ur detta formas sedan etiketter och kategorier, 
genom detta tar det empiriska materialet en mer teoretisk form och det skapas mönster och 
”ordning”.48 Först gäller det alltså att, i en öppen och förutsättningslös process, etikettera 
materialet för att se samband sedan kategoriseras detsamma i huvudkategorier och subkategorier. 
Viktigt att förstå är att kategorierna kommer från undersökaren och inte från materialet.49 Detta 
var något som jag utgick ifrån i mitt eget kodningsarbete, jag började med att förutsättningslöst 
ställa frågor till mitt material och fann genom detta olika kategorier och etiketter. Dessa 
kategorier fick sedan i mångt och mycket agera som rubriker i min analysdel. Genom att först 
bryta sönder materialet för att sedan bygga ihop det och se mönster skapar en oerhörd närhet till 
materialet och informanterna. 

Jag har i mitt intervjuarbete använt mig av arbetssättet semistrukturerade50 intervjuer. Detta för 
att jag ville ha ett friare frågeformulär så att informanterna har friheten att formulera sina egna 
svar. I och med detta arbetssätt kunde jag även lämna mitt frågeformulär och ställa följdfrågor 
när detta blev nödvändigt under intervjuns gång, därav alltså ett semistrukturerat frågeformulär.  
 

 
45 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, s. 75-76 
46 Ibid., s. 42 
47 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, s. 58 
48 Guvå, Gunilla & Hylander, Ingrid, s. 37-38 
49 Strauss, Anselm & Corbin, Juliet, kap. 5 
50 Bryman, Alan, (2002), Samhällsvetenskapliga metoder, (Liber ekonomi, Malmö), s. 301  
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Reflektioner kring mitt arbete 
Det som slår mig varje gång jag befinner mig i en intervjusituation är hur svårt det är att intervjua. 
Balansgången mellan att få fram material som jag kan använda och det faktum att det är viktigt att 
informanten får uttrycka sin åsikt, är en konst. Det kan också vara svårt att hålla sig i bakgrunden, 
att inte påverka informanten allt för mycket genom att exempelvis ”lägga orden i munnen” på 
dem. Något som jag personligen har svårt med är att våga vänta in informantens svar, jag har ofta 
alldeles för bråttom med att börja förklara vad jag menar även om informanten inte bett om det. 
Detta kan leda till att informanten inte hinner fundera frågan utan då istället direkt matas med 
ytterligare information som snarare kan försvåra förståelsen. Dock var min upplevelse av 
intervjuerna och informanterna att de frågade om något var oklart eller visade att de förstått min 
fråga. När jag sedan började koda mina intervjuer för att se samband och diskrepanser kunde jag 
konstatera att intervjuerna gett mig mycket användbart material och det troligtvis skulle 
utkristalliseras till en intressant analys. 

Något som jag behöver ta i beaktande och vara medveten om vid analysen av materialet är 
min ”närhet” till fältet. Jag är, som jag beskrev i inledningen, uppvuxen med skolskjuts och det är 
något som engagerar mig, självklart var det mycket därför jag valde att undersöka just denna 
organisation. Det skulle vara mycket konstigt om detta inte på något sätt påverkade min 
uppfattning om det som framkom i materialet. Jag hade, innan jag valde detta ämne, en egen 
uppfattning om hur skolskjutsorganisationen fungerar och vad som tas i beaktande vid beslut och 
dylikt. Men jag är övertygad om att jag, med ett reflexivt synsätt, kan analysera materialet utifrån 
materialet självt och jag är hela tiden uppmärksam på min egen förförståelse. Jag har också 
upptäckt under intervjuerna att jag vid vissa tillfällen blivit överraskad av ett svar p.g.a. att jag 
förväntat mig ett helt annat svar. Jag är dessutom uppvuxen på landsbygden vilket kan färga mina 
åsikter i vissa specifika fall, men jag ska göra mitt bästa för att vara uppmärksam på denna 
förförståelse. 

Det visade sig i intervjuerna att mitt val att läsa in mig på fältet var relevant och det hjälpte 
mig vid ett flertal situationer att mina informanter kände att jag åtminstone var delvis insatt i 
området. Det skapade ett förtroende oss emellan som inte hade funnits om informanterna fått 
uppfattningen om att jag inte förstod vad de pratade om. 
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Bakgrund 

Organisationens uppbyggnad och undersökningens ursprung 
Detta är ett projekt som Norrköpings kommun står som ansvarig för, mer exakt 
Kollektivtrafikenheten. Vid mitt första möte med kommunen fick jag uppfattningen om att jag 
hade ganska fria händer i mitt utformande av undersökningen. Kontentan var att kommunen ville 
få en överblick av hur samarbetet och samspelet fungerar med de berörda skolorna och 
entreprenörerna, när det gäller skolskjuts inom kommunen.  

År 2000 gjordes en omorganisation inom kommunen gällande skolskjuts, från att tidigare varit 
ett ansvarsområde för kommundelsnämnderna och skolan så har nu Kollektivtrafikenheten 
huvudansvaret för att samordna skolskjutsen. Det innebär att Kollektivtrafikenheten avgör vilka 
som skall få åka skolskjuts och vart de ska åka. Kommunen ansvarar även för upphandlingen och 
beslutar om vilka entreprenörer som skall få uppdraget, detta sker på Upphandlingsenheten.51  

Uppdragets fokus är tjänstemän, entreprenörer, skola och ungdomar och hur dessa samarbetar 
och fungerar inom organisationen. Jag har inte för avsikt att studera den politiska delen av denna 
verksamhet utan koncentrerar min studie på människorna inom denna organisation och deras 
upplevelse av densamma. 
 

Mål för skolskjutsen i Norrköpings kommun 
 Riksfärdtjänst och skolskjuts ska i första hand ske med allmänna kommunikationer. 

Särskild upphandlad trafik ska ses som särlösningar och endast erbjudas när det inte är 
möjligt att resa med den allmänna kollektivtrafiken.52 

 Grundskolans skolskjutsar samordnas med övriga samhällsbetalda (kollektivtrafik) resor 
så långt det är möjligt.53 

 

Skolskjutsorganisationens uppbyggnad 
De övergripande besluten, gällande budget för kommande år och liknande, fattas av politiker i 
Kollektivtrafiknämnden, sedan går ansvaret för skolskjutsen vidare till Tekniska kontoret och 
Kollektivtrafikenheten.54 Där arbetar tjänstemän med, skolskjuts, färdtjänst och kollektivtrafik, 
varav 4-5 personer arbetar heltid med skolskjuts.  

 
51 För mer information om riktlinjer och lagar kring upphandling inom offentlig verksamhet se: 
http://www.norrkoping.se/organisation/upphandlingar/ och http://www.nou.se  
52 Norrköpings kommun, Kollektivtrafiknämnden, (2004-12-08) Uppdragsplan och verksamhetsplan 2005-2008, s. 4 
53 Norrköpings kommun, Kollektivtrafikenheten, (2004-12-08), Verksamhetsplan för 2005-2008, s. 5 
54 Norrköpings kommun, http://www.norrkoping.se, Skolskjuts för grundskola, fakta A-Ö, (2005-10-10), s. 2   

http://www.norrkoping.se/organisation/upphandlingar/
http://www.nou.se/
http://www.norrkoping.se/
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I maj uppdaterar skolorna sina elevlistor och de förs in i ett central datasystem, Extens55. 
Utifrån dessa kan sedan de som arbetar med skolskjutsen börja planera för nästa läsårs skolskjuts, 
under juni-juli sker denna planering. I augusti skickas listor till entreprenörerna på vilka barn som 
skall skjutsas vart, hemsidan uppdateras och skolorna informeras. Under denna period är arbetet 
väldigt intensivt och det innefattar många timmar. Nedan finns en skiss över organisationen. 
 
 
    
 

 

Nämnd - Politiker 

 
Tekniska 
kontoret/Kollektiv- 
trafikenheten 

 

Kollektivtrafik 
2 personer heltid 

 

 

Skolskjuts 
4-5 personer 
heltid 

Färdtjänst 
5 personer heltid 

 
 
 
 
 

Skolor Entreprenörer Barn och
föräldrar 

Figur 1. Skiss över skolskjutsorganisationen 
 

Skolskjuts 
Elever i grundskolan, årskurs 1-9 och gymnasieelever har rätt till skolskjuts. Gymnasieelever har 
rätt till det i form av reseersättning.56 Dock gäller detta enbart de elever som uppfyller de krav 
som finns uppställda för skolskjuts. Avståndsbestämmelserna är något av det viktigaste de 
ansvariga har att gå efter när det gäller att avgöra vem som har rätt till skolskjuts. Dessa är 
följande: 
 
 2 km för elev i årskurs 1-3 
 3 km för elev i årskurs 4-6 

 
55Norrköpings kommun, http://www.norrkoping.se, Skolskjuts för grundskola, fakta A-Ö, s. 3  
56 Norrköpings kommun, Kollektivtrafiknämnden, (2005-05-11), Riktlinjer för handläggning av skolskjuts och reseersättning, 
s. 3 

http://www.norrkoping.se/
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 5 km för elev i årskurs 7-957 
 
Samma avståndskriterier som ovan gäller även för avstånd till uppsamlingsplats; ”Skolskjuts 
innebär normalt inte en transport från dörr till dörr. Samtliga elever kan bli hänvisade att ta sig till 
en uppsamlingsplats.”58 Detta kan för en enskild individ innebära att han eller hon ena året är 
berättigad skolskjuts från hemmet men nästa år inte allteftersom att eleven blir äldre. Det finns 
också ”fall” där äldre syskon inte är berättigade skolskjuts från hemmet trots att yngre syskon får 
det. Det innebär att när skolbussen kommer för att plocka upp det yngre syskonet så har det 
äldre ingen rätt att följa med, utan måste ta sig till skolan på egen hand eller med hjälp av 
föräldrarna. 

Det finns även särskilda skäl att ta hänsyn till när det gäller beslut om vem som skall få 
skolskjuts eller inte, för även om eleven inte uppfyller avståndskriterierna så kan det finnas andra 
orsaker till berättigande av skolskjuts. En relativt ny lag ger exempelvis barn till skilda föräldrar 
rätt till skolskjuts från båda hemmen, kallat växelvis boende, förutsatt att avståndskriterierna 
uppfylls.59 Dåvarande utbildningsminister Thomas Östros uttalade sig på följande sätt i Dagens 
Eko 2004, angående just växelvis boende; ”Det är klart att det finns ett personligt ansvar hos 
föräldrarna. Man kan inte bo hur långt som helst från varandra och samtidigt begära att 
kommunen med knappa resurser ska finansiera mycket långa resor.”60 Andra skäl som kan ge rätt 
till skolskjuts är, farliga trafikförhållanden eller funktionshinder.61  

När det gäller transporten och entreprenörerna så är det följande som gäller; ”[…] skolskjuts 
ska i första hand ske med allmänna kommunikationer. Särskild upphandlad trafik ska ses som 
särlösningar […]”.62

Cirka 2500 grundskoleelever åker dagligen med någon form av särskilt upphandlad skolskjuts. 
Den utförs med cirka 50 stycken fordon som är allt från en vanlig taxi med fyra sittplatser upp 
till bussar med 65 sittplatser. Transporterna utförs av 11 entreprenörer. De särskilt 
upphandlade fordonen kör tillsammans cirka 500 mil per skoldag.63

I Handbok för skolskjutsförare, tydliggörs exempelvis att chaufförer som jobbar med skolskjuts har 
ett stort ansvar, föräldrar och barn skall känna sig säkra på att barnets färd till och från skolan 
sker på ett tryggt och säkert sätt. Självklart är att chauffören skall vara ett föredöme i trafiken men 
lika självklart är det att han eller hon är medveten om att det är ett serviceyrke att vara 
skolskjutsförare och att det kräver bland annat lyhördhet och förmåga att informera och bemöta 

 
57Norrköping kommun, http://www.norrkoping.se, Skolskjuts för grundskola, fakta A-Ö, (2005-10-10), s. 2 
58Ibid., (2005-10-10), s. 2 
59Ibid., s. 5 
60 Dagens Nyheter, www.dn.se, Skjutsansvaret hör hemma hemma, Malin Siwe, utskrivet 2006-01-13 
61 Norrköpings kommun, Kollektivtrafiknämnden, (2005-05-11), Riktlinjer för handläggning av skolskjuts och reseersättning,    
s. 5 
62 Norrköpings kommun, Kollektivtrafiknämnden, (2004-12-08) Uppdragsplan och verksamhetsplan 2005-2008, s. 4 
63 Ibid. s. 5 

http://www.norrkoping.se/
http://www.dn.se/
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elever och föräldrar på ett trevligt sätt. Det finns olika utbildningar för skolskjutsförare, 
exempelvis, förarcertifiering, riskutbildning och kurser i bemötande. För att vara berättigad till att utföra 
skolskjutstrafik så krävs det att entreprenören har tillstånd att driva yrkesmässig trafik.64  

Lagarna som omfattar denna verksamhet är många och jag tänker bara nämna ett par exempel 
på dessa, Skollagen, Trafikförordningen och Förordning om skolskjutsning.65  Jag kommer inte att gå 
närmare in på de olika lagarna eftersom det hamnar utanför uppsatsens ramar.  
 

Ekonomi 
Kollektivtrafiknämnden ansvarar för alla resor inom kommunen och dess totala budget för 2005 
är 218 miljoner kr, av dessa 218 miljoner är 44 miljoner kr avsedda för skolskjuts. Detta innebär 
att skolskjuts svarar för 20 % av Kollektivtrafiknämndens totala budget för resor inom 
kommunen.66 Dock fick jag i ett av mina samtal med Birgit Wadstein, chef för 
Kollektivtrafikenheten, veta att den summan nu snarare är uppe i 47 miljoner kr. Genom att 
använda kollektivtrafik i första hand när det gäller skolskjuts så sparar kommunen pengar, dels 
eftersom pengarna som kommunen lägger ut för ett busskort är en betydligt mindre summa per 
elev än vid upphandlad skolskjuts och dels för att pengarna då kommer tillbaka in i verksamheten 
igen eftersom kollektivtrafiken är kommunägt.67 Kostnaden för ett busskort är 3 500 kr/elev 
medan kostnaden per elev i upphandlad skolskjuts per år i genomsnitt är 13 000 kr.68

Det enda som står beskrivet om kvalitet, i Kollektivtrafikenhetens verksamhetsplan för 2005-
2008 är följande; ”Grundskolelevernas väntetider vid hemresa från skolan ska inte uppgå till mer 
än 5 timmar per vecka.”69  
 

Många kockar… 
Det är många som behöver samarbeta kring detta med skolskjuts och det är många som berörs. 
Kollektivtrafikenheten, entreprenörer, barn, föräldrar, skolpersonal, lagar behöver följas och 
enskilda beslut skall fattas. Det gäller att kunna kombinera det ekonomiska med det sociala. Det 
kan säkerligen i många fall vara både komplicerat och svårlöst och det underlättar säkerligen inte 
när det är så många aspekter som måste tas hänsyn till. Att ändra något i ena änden av 
verksamheten kan få oväntade konsekvenser i den andra. Så hur fungerar egentligen samarbetet? 
Finns det andra sätt att arbeta på som är bättre? Hur stort inflytande har de olika aktörerna på 

 
64 Sörensen, Gunilla, m fl, (2005), Handbok för skolskjutsförare. Säker och trygg resa till skolan, (Sveriges kommuner och 
landsting, Stockholm), s. 3 ff. 
65 Sörensen, Gunilla, m fl, s.7. (Lagarna i fulltext går att finna i riksdagens författningsregister, www.riksdagen.se) 
66 Norrköpings kommun, Kollektivtrafiknämnden, (2004-12-08) Uppdragsplan och verksamhetsplan 2005-2008, s. 1 
67 Samtal med Birgit Wadstein, chef för Kollektivtrafikenheten, hösten 2005 
68 Norrköpings tidningar, www.nt.se, Få överklagar beslut om skolskjuts, utskrivet 2006-01-13 
69 Norrköpings kommun, Kollektivtrafikenheten, (2004-12-08), Verksamhetsplan för 2005-2008, s. 7 

http://www.riksdagen.se/
http://www.nt.se/
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verksamheten? Jag hoppas kunna få svar på bland annat detta i min undersökning och 
förhoppningsvis kan detta komma till användning för Kollektivtrafikenheten i deras verksamhet 
kring skolskjuts och vara till hjälp för ett än bättre samarbete mellan de inblandade parterna.  
 

Kort om nationella riktlinjer 
Det kan vara relevant för de läsare som inte är insatta i detta med skolskjuts att veta varför det 
finns skolskjuts. I Skolskjutshandboken ges följande förklaring: ”[…] skälet till att kommunen är 
skyldig att anordna behövlig skolskjutsning gratis är att eleverna själva eller genom föräldrarna 
inte ska behöva betala för utbildning som de genom skolplikten är skyldiga att genomgå.”70 Det 
måste finnas en lösning för barn att komma till skolan utan att det ska behöva belasta familjens 
ekonomi. Skollagen lämnar ett stort handlingsutrymme för kommunerna att själva utforma sin 
skolskjuts, men beslut om vem som får skolskjuts ska vara baserat på elevens förutsättningar och 
lokala förhållanden.71  

Kommunen skall ansvara för anordningen av skolskjuts men bär dock inte ensam ansvaret för 
att den ska fungera. Entreprenörer, skola, föräldrar, elever och chaufförer har alla del i detta. 
Eftersom det är många olika aktörer som är inblandade kan det vara svårt med gränsdragningen 
dem emellan och det är därför viktigt att kommunen tydligt informerar om de regler som gäller.72 
Enligt handboken handlar det om att: ”[…] på rätt sätt kombinera lokalt ansvar med central 
helhetssyn är nyckeln till en effektiv och billig skolskjutsning.”73 Dock kan det vara ett problem 
att antyda att det finns ett rätt sätt, troligtvis finns det otaliga bra lösningar på en effektiv 
skolskjutsorganisation. 

I Handbok för skolskjutsförare nämns FN: s konvention om barns rättigheter, enligt denna har 
barn rätt att kunna påverka sin miljö. Beslut som rör barn skall genomsyras av ett barnperspektiv. 
Den vuxnes utgångspunkt skall vara att barnet är expert på sin situation, då kan barnen inom 
skolskjutsverksamheten ses som en av flera expertgrupper. Det är viktigt att de får delta i 
utformandet av verksamheten.74

 

Fält 
Jag ska i arbetet med min uppsats besöka ett antal olika fält, dessa är: Kollektivtrafikenheten 
(Norrköpings kommun), entreprenörer som sköter skolskjutsen rent praktiskt och skolor inom 
kommunen, här har jag valt att intervjua både personal och ungdomar (högstadiet) som berörs av 

 
70 Rusk, Janne, m fl, s. 19-20 
71 ibid., s. 24 
72 ibid., s. 38 
73 ibid., s. 62 
74Sörensen, Gunilla, m fl, s. 17 
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skolskjuts. I mitt arbete utgår jag ifrån att relationer mellan de olika aktörerna ser ut på följande 
sätt: 
 
 
 
 

Kollektivtrafikenheten

Barn och ungdomar + 
föräldrar 

Skolor inom 
kommunen 

Entreprenörer

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 2. Skiss över relationerna mellan aktörerna 
 
 
Jag ser organisationen som ett spindelnät där alla delar är kopplade till varandra men där 
Kollektivtrafikenheten är centralpunkten eftersom de har det övergripande ansvaret, där beslutas 
om vem som har rätt till skolskjuts, till vilken skola barnen skall åka och vilka entreprenörer som 
skall få uppdraget att köra. På Kollektivtrafikenheten planeras även de körscheman som 
chaufförerna sedan skall följa. Sedan är alla självklart beroende av varandra men det är på 
Kollektivtrafikenheten som allt börjar. 
 

Informanterna 
Jag kommer att vara så kortfattad som möjligt när det gäller mina informanter och vara väldigt 
sparsam med detaljer om var eller vilka jag har valt att intervjua. Detta p.g.a. att det annars kan 
vara svårt att bibehålla anonymiteten eftersom mina informanter alla är en del av samma 
organisation. Jag har intervjuat tjänstemän (handläggare) på Kollektivtrafikenheten, entreprenörer 
som sköter skolskjutsarna, skolpersonal och ungdomar som nyttjar skolskjuts. Jag hade också för 
avsikt att intervjua föräldrar men detta blev tyvärr inte genomförbart, det visade sig svårt att få 
tag i informanter och tillslut fanns det helt enkelt ej längre tid till detta. Eftersom uppsatsen 
behandlar skolskjuts inom Norrköpings kommun så är informanterna självfallet boende eller 
aktiva inom Norrköpings kommun. Jag har intervjuat samma antal personer inom varje 
gruppering. Jag har dessutom valt att inte ge informanterna nummer eller fingerade namn, detta 
på grund av att jag vill att de ska ses som fyra olika grupper och inte åtta skilda personer. 
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Anledningen till detta val är att jag utgår från att det är fyra grupperingar inom organisationen 
och uppsatsen syfte är att se hur dessa olika grupperingar, inte individerna, uppfattar 
verksamheten och varandra. 
 

Ett etiskt förhållningssätt 
Jag har i mitt arbete med uppsatsen och mina intervjuer förhållit mig till Vetenskapsrådets etiska 
regler.75 Detta innebär exempelvis att jag som intervjuare har informerat informanten om 
undersökningens syfte och att de som informanter är anonyma i uppsatsen. 

 Jag anser att det fält som jag har rört mig i och kring, inte nödvändigtvis är ett känsligt 
område. Dock är det alltid viktigt med informanternas anonymitet i uppsatsen och det är av 
största vikt att informanterna förblir anonyma. Jag är också medveten om att det i mötet med 
barn och ungdomar krävs lite mer av mig som intervjuare och att jag i mötet med dessa behövt 
vara extra informativ när det gäller vilka rättigheter och skyldigheter som gäller för mig som 
intervjuare och dem som informanter. 
 

Etiska reflektioner 
Att informanterna förblir helt anonyma i materialet har visat sig vara av oerhörd vikt. Vissa 
informanter har dessutom innan intervjun frågat mig om just detta för att försäkra sig om att det 
inte kommer att framkomma på något sätt att det är de som medverkat i undersökningen. P.g.a. 
detta så kommer jag att skala av all information som skulle kunna avslöja eller ge ledtrådar till 
deras identiteter. Jag kommer, som jag tidigare nämnt, exempelvis inte skriva ut vilken eller vilka 
kommundelar som informanterna kommer ifrån. 
  

Tryckt empiriskt material och Tidigare forskning 
För en bättre förståelse av fältet och för att få en bakgrundsbild av mitt undersökningsområde 
har jag använt mig av Skolskjutshandboken, som berör både lagstiftning och förslag till hur den 
ansvarige skall lägga upp sitt arbete exempelvis inför stundande upphandling, och Handbok för 
skolskjutsförare. Jag har också använt de föreskrifter som finns på Norrköpings kommuns, 
Vägverkets och Sveriges Kommuner och Landstings hemsidor, gällande skolskjuts. Exempel på 
dessa är, Uppdragsplan och verksamhetsplan 2005-2006 (Norrköpings kommun) och Barns resor 
(Vägverket).76  

 
75 Vetenskapsrådet, Forskningsetiska principer, http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf, (2005-12-10)  
76 Dessa texter går att finna på Norrköpings kommuns hemsida: http://www.norrkoping.se och Vägverkets hemsida: 
http://www.vv.se  

http://195.17.252.28/vrshop_pdf/etikreglerhs.pdf
http://www.norrkoping.se/
http://www.vv.se/
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När det gäller litteratur och tidigare forskning på området så är det väldigt tunnsått, detta gör 
det både mer intressant för mig som författare men också lite krångligare eftersom jag inte har så 
mycket tidigare forskning att luta mig mot. Dock anser jag att det kan behövas en sådan 
undersökning eftersom forskning på området är så pass ovanligt. 
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Analys 
Här kommer jag nu att redovisa resultatet av min undersökning. Jag har valt att ge informanterna 
stor plats i min analys eftersom det är deras upplevelser, tankar och erfarenheter som är det 
centrala i min uppsats. Jag ska försöka att ge en övergripande bild av verksamheten, hur den 
fungerar idag och vilka förändringar som skett under åren baserat på vad som framkommit under 
mina intervjuer. Skolskjutsen kan vara ett känsloladdat samtalsämne vilket kommer att märkas i 
vissa av de citat som finns presenterade i analysen. Det är en verksamhet som är mångfacetterad 
och komplex och som rymmer många olika åsikter och utgångspunkter. Vilket också kommer att 
visa sig i följande avsnitt. (Jag kommer i fortsättningen att benämna Kollektivtrafikenheten som 
KTE.) 

Jag kommer här att återge de frågeställningar som är centrala för uppsatsen, dessa genomsyrar 
min analys och min slutdiskussion. Hur positionerar sig de olika aktörerna i förhållande till varandra och 
vad beror detta på? Vilken möjlighet till påverkan uppfattar de olika aktörerna att de har, eller har tilldelats? 
Hur upplever aktörerna att organisationen kring skolskjuts fungerar, när det gäller exempelvis samspel, 
kommunikation, uppfyllande av mål, utveckling och ekonomi? 
 

Mål och Prioriteringar 

Varför ska vi ha skolskjuts? 
En av de första frågor jag ställde under intervjuerna var, Varför ska vi ha skolskjuts? Denna fråga 
var menad att ställa saker lite på sin spets och jag var medveten om att reaktionerna kunde bli 
både positiva och negativa. De flesta av mina informanter blev förvånade och något ställda av 
frågan och svaren varierade en aning, det kortaste och mest kärnfulla kom från en av 
ungdomarna: ”Ja, så att vi kan ta oss till skolan och allt sånt där […]”, det tycks vara självklart. En 
av tjänstemännen och en av skolpersonalen angav skollagen som anledning till varför det ska 
finnas skolskjuts: 

Ja, lagen säger att vi ska ha, att barn har rätt till skolskjuts om man har ett visst antal kilometer 
men det kan ju kommunen bestämma själv men […] i skollagen så står det ju att man har rätt 
till skolskjuts […] Men det är väl i säkerhetssynpunkt, farliga vägar och mycket trafik och man 
vill inte att sina barn ska gå så långt […] (KTE) 

Det är lag på det att barnen ska komma till skolan. Och där har man ju också, det har blivit 
mycket mer noga med att följa lagen som finns då. Att har man inte så långt till skolan så får 
man inte skolskjuts, förut så har man varit mycket mer generös med det. (Skolpersonal) 

Enligt dessa citat så är det lagtexten som är den viktigaste anledningen till varför vi har skolskjuts 
i Sverige. Men det finns en viktig skillnad i deras uttalanden, tjänstemannen talar om att det är lag 
på skolskjuts medan skolpersonalen talar om att det är lag på att barnen ska komma till skolan. 
Tjänstemannen spinner också vidare på vad anledningen till lagens uppkomst skulle kunna vara, 
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såsom säkerhetsaspekten till exempel. Dock gav tjänstemannen en aning osäkert intryck: ”Men 
det är väl […]” och tycks bara räkna upp lite saker som skulle kunna vara centrala när det gäller 
frågan om varför vi har skolskjuts. 

Den andra tjänstemannen gav en mer handfast anledning till varför, något som på sätt och vis 
liknade det svar jag fick från en av ungdomarna som jag beskrev ovan: 

Ja, det finns ju ett antal anledningar till varför. Att du har långt det är ju en av och sen är det ju 
det här att, ja dom här kriterierna som vi har, farlig väg, handikapp eller någon annan sak som 
gör att du måste ha skolskjuts för att klara din skolgång. Det är ju liksom dom första kriterierna 
som jag tycker är viktiga. (KTE) 

För entreprenörerna var detta en lite känslig fråga, vilket kanske kan härledas till att det går att se 
frågan som ett ifrågasättande av deras existens. Nu var dock frågan ej menad på detta sätt och jag 
fick följande svar: 

Varför ska vi ha skolskjuts? Ja, det var ju också en jäkla bra fråga. Jag menar, varför ska vi ha 
landet? […] Ska landet bara vara för stadsborna i juni, juli, augusti? Eller ska vi ha en levande 
landsbygd? Ska vi ha en levande landsbygd då ska det givetvis bo folk och dom ska komma till 
och från skolorna. (Entreprenör) 

Jag kommer att återkomma till detta citat lite längre fram i analysen under rubriken, Levande 
Landsbygd eller Brusande Storstad? Det är på sätt och vis lätt att förstå att frågan kan väcka ett 
engagemang hos entreprenörerna och även ungdomarna eftersom deras vardag och arbetsliv 
påverkas i allra högsta grad av skolskjutsens vara eller icke vara. Dessutom bor de själva på landet 
och det är säkert få människor som är beredda att gå med på en försämring av den 
levnadsstandard som de är vana vid.  

Det kan i mångt och mycket vara så att de som arbetar med skolskjuts, och då gäller detta 
kanske främst de som tar besluten, har förlorat siktet på vad som egentligen är huvudsaken med 
skolskjutsens existens. Att skolskjutsen till syvende och sist, oavsett vinkling, handlar om barn 
och deras rättigheter. Vi har skolplikt i Sverige och det innebär att alla barn ska gå i skolan och då 
måste alla kunna ta sig till skolan, även de som bor på en avlägsen plats. För oavsett synpunkter 
på vem som väljer att bo var så har barnen inte ett val, de bor där deras föräldrar bor och ska 
alltså inte behöva ”straffas” för ett val de inte gjort. Alla barn i Sverige ska ha samma rättigheter 
och möjligheter när det gäller skolgången. Så något som är oerhört viktigt att komma ihåg är att, 
skolskjutsen först och främst är till för barnen, inte för lagen. Allt som följer därefter är detaljer, 
dock vare sig små eller oviktiga. 
 

Målbild 
Det var svårt att finna målen med skolskjutsverksamheten genom att läsa de uppdragsplaner och 
liknade som finns för skolskjutsen i Norrköpings kommun. Så jag försökte ta reda på 
verksamhetens mål genom att fråga mina informanter. Det som klart framgår i 
Kollektivtrafikenhetens olika verksamhetsbeskrivningar är att transport till och från skola i första 



   24
  
 
hand skall ske med kollektivtrafik och att behovet av upphandlad skolskjuts skall hållas på en så 
låg nivå som är möjligt. Dessa mål går att finna i början av denna uppsats under rubriken, Mål för 
skolskjutsen i Norrköpings kommun. Kanske fanns det även andra mål för verksamheten och 
förhoppningen var att dessa skulle framkomma under mina intervjuer. 

Ingen av tjänstemännen kunde egentligen svara på min direkta fråga om deras målbild: ”Det 
var en bra fråga, det där vet du, jag och papper och … ja … våran målbild. Det där är jag dålig 
på. […] annars är jag dålig på såna där papper, jag bara jobbar på jag.” Men samma tjänsteman 
gav dock strax efter även detta svar: 

Vårat mål det är ju att se till så att våran skolskjuts är så bra som möjligt ur alla aspekter. […] 
Vi ska ha transportörer vi kan lita på, bra avtal och som ändras hela tiden […] ett av dom stora 
målen det är att få in så många i kollektivtrafiken som möjligt […] För att där vi kan få in barn 
i kollektivtrafik och det utnyttjas där har man ju andra resenärer också. Nackdelen med en 
skolskjuts är ju att den är ju bara till för skolskjuts av barn och det kan ju finnas områden där 
andra är i behov av den här skjutsen. Men då ser man inte behovet av kollektivtrafik för man 
tycker att det är ju inte så många som utnyttjar det men får vi då skolbarn att utnyttja 
kollektivtrafik så har vi det liksom gratis det här med att andra har möjlighet att utnyttja det är 
ju ett av de stora målen att försöka få så många som möjligt att åka kollektivtrafik. (KTE) 

Även säkerheten är en viktig aspekt enligt samma tjänsteman: 

[…] att den är säker liksom att den är så säker som den kan bli. Hundra procentigt kan det 
aldrig bli, så fort man ger sig ut i trafiken så är det ju en fara. För det är likadant ibland när folk 
frågar – du lovar att det är helt säkert, då säger jag att det kan inte jag lova. (KTE) 

Det är viktigt att en organisations medlemmar är medvetna om vilka mål som ligger till grund för 
verksamheten så att alla kan hjälpas åt att dra åt samma håll. Det är svårt, tror jag, att arbeta med 
något som är oklart och inte riktigt definierat. Om en organisation inte har klara mål att arbeta för 
så är det kanske svårt för medlemmarna att förmedla ett säkert budskap till de utomstående som 
är beroende eller på något sätt berörda av organisationen. Det kan kanske skapa problem om de 
anställda bara ”jobbar på”, eftersom arbete då lätt kan bli rutinmässigt. Dessutom lades en stor 
del av ansvaret på chefen, det är hon som ska veta vad verksamheten skall sträva efter och vilken 
målbild som finns. Men som det går att utläsa i citaten ovan så hade denna tjänsteman en 
uppfattning om vilka mål som florerar inom verksamheten, dock utgick denne till viss del från sitt 
eget perspektiv och vad denne ansåg sig vara väsentligt, kanske är det snarare normer för olika 
beslut inom verksamheten som denne ger uttryck för. Det var egentligen inte tydligt att det är just 
dessa mål som är de officiella målen för verksamheten.  
 

Kriterier 
Som jag beskrev i början av denna uppsats så finns det ett antal kriterier som avgör vem som har 
rätt till skolskjuts. Avståndskriterierna är de som används först och främst och det finns skilda 
uppfattningar kring dessa och huruvida de är bra eller inte. Det måste finnas en avgränsning 
eftersom alla inte kan få rätt till skolskjuts dock kan det anse vara långt för en 7-åring att behöva 
gå sammanlagt nästan 4 kilometer till och från skolan varje dag. Dessutom, om det finns plats i 
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en buss som åker förbi denna 7-åring, varför går det då inte att plocka upp honom? Jag frågade 
ungdomarna om de visste vad som ligger bakom ett beslut om skolskjuts: 

Vad grundar dom på? Kanske vem som bor trots allt där bussarna går. Jag vet faktiskt inte, jag 
har ingen aning. [Jag förklarar avståndsbedömningen] Alltså jag, det kan ju vara bra på ett sätt 
att man går efter avstånd […] Men samtidigt som fyra kilometer liksom att gå, men alla har ju 
inte föräldrar som kan skjutsa. En del föräldrar liksom åker klockan fem på morgonen och sen 
får man sköta sig själv. […] Då är det ju dåligt på det sättet. […] Det måste ju vara en gräns, så 
långt kan vi gå. (Ungdom) 

Men det finns även andra kriterier inom verksamheten som exempelvis kriterier på fordon, 
utbildade chaufförer osv. Detta kan vara mycket viktigt när det gäller säkerhet och trygghet för de 
barn och ungdomar som åker skolbuss varje dag. I skolskjutshandboken står det exempelvis att 
besiktning ska ske årligen men när det gäller chauffören så fanns det egentligen bara ett krav, att 
chauffören skall ha körkort för det fordon som han eller hon framför.77 I handbok för 
skolskjutsförare står det däremot att: ”Dessutom kan kommunen i avtalet ställa krav på dig som 
förare i skolskjutstrafik.”78 De entreprenörer jag talat med hade förståelse för att det måste finnas 
kriterier, som till viss del styr deras verksamhet, men tyckte att de var alldeles för många och att 
de i vissa fall var missriktade och kanske fokuserade på fel saker. 

[…] sådana vansinniga krav på fordon och smådetaljer, varför inte pruta lite där och ha 
regelbundna kontroller och sen få lite volym på det så att alla [barn] kan få åka istället. Det går 
ju att balansera det där. Vi behöver ju inte ha lyx för att skjutsa skolbarn […] en lite åkare kan 
ju ha en buss som är tjugo år som ingen människa kan tro att den kanske är mer än fem år och 
han sköter det där som sin unge eller om det är inne i stan, en förortsbuss eller en buss på ett 
stort bussbolag som ingen bryr sig om. Jag menar, den kan ju se ut som han är från andra 
världskriget på några år [för] det är ingen som bryr sig om att städa den eller om den går 
sönder lite här, ”- äh, det skiter väl jag i för jag ska inte ha den här imorron”. (Entreprenör) 

 Alltså det kommer ut en lunta, massor med sidor, med massor med kriterier. Namnbricka, 
slips, uniform, inte ha deodorant och sådana saker men ja [suck] skolbusschaufför som är 
samma gubbe, samma tid behöver inte ha uniform. Deo kan jag förstå, det kan vara någon som 
är allergisk och sådana saker men just det här är man hel och rent klädd så ska det räcka. Gärna 
hälsokontroll på chauffören så man ser att det är friska människor som håller på och kör. 
(Entreprenör) 

Det gäller att ställa höga krav på vissa delar av verksamheten, anser entreprenörerna. 
Säkerhetsbälten, besiktningar (var sjätte månad) och hälsokontroller är välkomnade kriterier. 
Dock anses det inte väsentligt att sätta en åldersgräns på fordonen, där är det istället bättre att gå 
efter skicket på detsamma. En buss behöver inte vara i bra skick bara för att den är relativt ny 
och vice versa. Entreprenörernas inställning är att det är bättre att se över dessa kriterier, 
uniform, namnbricka, fordon etc., och finslipa dem så att energin och pengarna kan läggas på 
andra ställen i verksamheten, exempelvis på att se till så att så många barn som möjligt kan få rätt 
till skolskjuts. Dock är det, enligt entreprenörerna, viktigt att det är friska och utbildade 

 
77Rusk, Janne, m fl, s. 78 
78Sörensen, Gunilla, m fl, s. 9 
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människor som kör skolbuss, det ska inte vara en verksamhet som öppnar för oseriösa åkare som 
ser skolskjutsen som en chans att tjäna lite enkla pengar: 

Då är det bättre att kanske ha vettiga kriterier på fordon och chauffören ska det vara höga 
kriterier det ska det vara, det ska inte vara några månskensbönder som sitter och kör 
skolskjutstrafik för att kunna köra skolskjutstrafiken billigt och sen ha en gård som dom håller 
på och strular och fixar med och sådana saker vid sidan av. Utan det ska vara proffs. 
(Entreprenör) 

Det skulle kanske gå att undvika sådana här problem genom att till viss del ha skilda kriterier för 
den upphandlade skolskjutsen och för den del av kollektivtrafiken som kör många skolbarn. Ett 
förslag skulle kunna vara att, istället för uniform så kunde KTE förespråka att det i möjligaste 
mån ska vara samma chaufför som kör samma sträcka under ett läsår. Jag vet att det är så i många 
fall hos de bussbolag som kör upphandlad skolskjuts, men det skulle kanske vara en idé att ha det 
som utgångspunkt även hos KTE. Kanske är det att föredra att ha mer allmänna kriterier och 
riktlinjer gällande sådant som inte handlar om barns säkerhet? 
 

Vad är viktigast och vem är verksamheten till för? 
Detta är två frågor som är ytterst väsentliga, vad är det som prioriteras och vad eller vem tänker 
aktörerna i första hand på när det gäller skolskjuts. Jag hade en baktanke med att under intervjun 
ställa frågan, Vad anser du är viktigt när det gäller skolskjuts? Jag ville se vad mina informanter tänkte 
på i första hand och vilka skillnader jag kunde se beroende på positionering. En förhoppning om 
att barnen och ungdomarna skulle vara den centrala punkten visade sig vara blott en 
förhoppning: 

[Vad är viktigt eller vad tar man hänsyn till i första hand?][…] det första man tittar på när vi ska 
ordna skolskjuts är avståndet. […] man tar reda på vilka barn som har rätt till skolskjuts, 
grundläggande rätt enligt våra lagar och riktlinjer. […] Sen har vi då ett antal förutbestämda där 
vi har tittat, vet att här måste vi ge barnen på grund av trafikfarlig väg. (KTE) 

Det visade sig att svaren ofta hamnade på mikronivå, om jag undrade vad som var viktigast med 
skolskjuts så talade informanterna om avståndsbedömningar, fler barn i den kollektiva trafiken 
och att bussens tider skulle passa med skolans tider så att det inte blir så mycket väntetid: ”Ja, 
alltså det viktiga, det mest viktiga är ju att det matchar tider i skolan […]” Självfallet är dessa 
aspekter av stor vikt och det är högst förståeligt att det är på denna nivå som tankarna först rör 
sig. Dock hade jag kanske önskat att exempelvis barnen och deras åsikter och upplevelser skulle 
vara viktigt. Jag vill klargöra att detta inte innebär att jag anser att informanterna inte tar hänsyn till 
detta. 

Återigen var även säkerheten en viktig aspekt av skolskjutsen: 

Så säkerheten är väl en av de viktigaste sakerna. […] Sen, vad är det sen som är viktigt? Det är 
ju det att, ja vad ska jag säga, att det fungerar bra med tider […] men det är ju nästa steg. Det 
där med säkerheten är ju så mycket större än det andra. (KTE) 
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Dock var skolpersonalen närmre ett lite större perspektiv, enligt denna informant handlar det om 
barnens trygghet och säkerhet. Det viktigaste med skolskjuts var att se efter barnens behov och 
att resan till och från skolan skall vara en behaglig upplevelse: 

Det är viktigt att det fungerar tryggt för barnen […] och att det inte är trafikfarligt förstås, att 
dom kommer av på rätt sida av vägen och sänt där och dom små, att det inte är farligt där dom 
står och väntar. Men sen måste det också vara en trygg miljö i bussen. Och sen ska det inte 
vara alltför lång såhär, alltså visst har man lång väg till skolan då tar det den stunden fram och 
tillbaka men där har vi ju barn som sitter och åker kanske mer än en timme, runt såhär liksom 
[…] (Skolpersonal) 

Så vem är skolskjutsen till för? Den frågan kan tyckas vara lätt att besvara eftersom den till att 
börja med är till för skolbarn och skolungdom, så redan där är en ganska stor del av Sveriges 
befolkning borträknad. Sedan finns det, som jag nämner vid ett flertal tillfällen i uppsatsen, 
väldigt klara avståndskriterier där många barn hamnar utanför och därav inte är berättigade 
skolskjuts. Det kan vara oerhörda avstånd på landsbygden och många föräldrar jobbar med 
lantbruk eller liknande vilket innebär att de börjar runt fem på morgonen och kanske inte 
kommer tillbaka förrän sent på kvällen. De har ingen möjlighet att skjutsa sina barn fram och 
tillbaka till skolan varje dag: ”Alla är ju liksom beroende av bussar.” (Ungdom) Eftersom denna 
tjänst är betydelsefull för så många så är det som tjänsteman viktigt att komma ihåg vem den är 
till för: 

Det som är viktigt att veta i ett sånt här jobb tror jag det är att vi är till för 
kommuninnevånarna, liksom mitt jobb är att, jag är ju anställd egentligen indirekt av våra 
politiker och vill göra ett så bra jobb som möjligt för dom som har och behöver den här 
tjänsten. (KTE) 

 

Upplevelser av och i arbetet med skolskjuts 

Omväxlande 
Att arbeta med skolskjuts i Norrköpings kommun är ett omväxlande och i vissa fall även stressigt 
arbete. Det är många parametrar att ta hänsyn till och det är en faktisk omöjlighet att tillfredställa 
allas behov. Evert Gummesson talar i sin text, Att förstå kundens upplevda kvalité. Vad kan offentlig 
sektor lära av näringslivet?, om de fyra K: na, Konstruktionskvalité, produktionskvalité (gäller källor till 
kvalité), Relationskvalité (gäller kundens upplevelser) och teknisk resultatkvalité. Här ska jag främst 
ägna mig åt det första begreppet, konstruktionskvalité. Den beskriver hur en tjänst är sammansatt 
och utvecklad. En tjänst behöver ha en ritning och en idé som beskriver dess uppbyggnad och 
nytta. Genom att göra rätt från början, som Gummesson själv uttrycker sig så går det att undvika 
tidsödande och kostsamma korrigeringar. Om du har en verksamhet som är effektiv, produktiv 
och kvantitativ men saknar kvalité så blir den meningslös. Att skapa utrymme för självständighet 
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och flexibilitet för personalen gör slutresultatet bättre.79 Nu när det inom 
skolskjutsorganisationen sker stora förändringar så kan det kanske vara aktuellt att arbeta efter en 
sådan premiss som Gummesson talar om. Att KTE skulle kunna försöka utöka möjligheten till 
flexibilitet för handläggarna och se till att det finns en ny och tydlig idé och arbetsplan. 
Gummesson nämner att när det uppkommer ett fel i en tjänst så är chansen stor att felet 
egentligen ligger i planen och inte i själva utförandet.80

Dessa förändringar som nu sker inom KTE påverkar självklart handläggarnas arbete. 
Samordningen av skolskjutsen är ett arbete som ibland kan uppfattas som otacksamt och som 
handläggare bör man vara beredd på att ta emot en del bitska kommentarer från missnöjda 
samhällsmedborgare: 

Det är ju en verksamhet och dom sista åren har ju våra politiker tagit nya beslut om vissa saker 
varje höst som man då som tjänsteman blir lite kluven vilket ben man ska stå på. Och liksom 
jag kan förstå då att föräldrar och allmänhet blir irriterade när man säger det ena och så är det 
andra som gäller för att man själv inte hänger med riktigt. […] Men annars så är det en ganska 
rolig verksamhet […] den ena dagen är inte den andra lik. Det som kan vara jobbigt är att man 
får ta mycket skit periodvis och man är inte värd så mycket enligt dom som ringer upp en. 
(KTE)  

De tjänstemän som jag intervjuat upplevde att det kunde vara svårt att få förståelse för det arbete 
som de genomför: ”[…] om du gör en utredning och kanske har lagt ner massor med timmar på 
den, det är ingen som ser något resultat. Det syns inte.” 

Det är, enligt tjänstemännen, ett komplext arbete med snabba svängningar men det tycks 
också vara ett väldigt roligt arbete som aldrig är detsamma från dag till dag. Detta innebär också 
att det kan vara svårt att finna tillfälle för att kunna slappna av, även om skolorna startat och 
grundplaneringen är färdig så finns det fortfarande mycket kvar att göra: 

[…] är ju en verksamhet som är upp och ner och det händer ju nåt hela tiden. Man, topparna 
är ju i maj till augusti och många tror att, men sen lugnar det ner sig men det gör det inte utan 
det är ju liksom, skjutsarna går ju men det händer saker hela tiden och det är nya barn och barn 
som försvinner. (KTE) 

Att jobba med skolskjuts det är en utmaning alltså i sig, […] snabba ryck, det ska gå fort i sista 
minuten […] det kommer ju sena ansökningar in och man kanske får lov att ändra för att det 
blir fullt i den bussen och så på grund av att det kommer sent så då kan det bli förändringar för 
hela kedjan […] Det är väl, ja så att det just den här att det är så komplicerat alltså de två första 
veckorna i augusti. Då blir det nästan hjärnsläpp. (KTE) 

 

I praktiken 
De barn och ungdomar som varje dag åker skolskjuts spenderar otaliga timmar i en skolbuss, 
sammanräknat under hela deras skoltid. Självklart finns det här variationer eftersom alla inte har 

 
79 Gummesson, Evert, (1993), ”Att förstå kundens upplevda kvalité. Vad kan offentlig sektor lära av näringslivet?”, 
(Företagsekonomiska institutionen, Stockholm), s. 10-11 
80 Gummesson, Evert, s. 11 
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samma avstånd till skolan. En del kanske åker totalt en halvtimme varje dag medan andra har en 
resväg på sammanlagt ett par timmar. Detta är kanske ingenting barnen och ungdomarna 
funderar så mycket över, det är en självklarhet att åka skolbuss och det enda alternativet för att 
komma till skolan. Så var det för mina informanter: ”[…] det känns som en sån självklarhet för 
oss, den har alltid gått.” (Ungdom) Det gäller att finna sätt att fördriva tiden på bussen, en av 
mina informanter beskrev att det är skillnad på hur det är nu och hur det var för flertalet år sedan. 
I yngre år var tiden på bussen en möjlighet att träffa kompisar medan tiden numera går åt till vila: 
”[…] nu ligger jag och sover i bussen.” Skolbussen är ett väl fungerande medel som tar 
ungdomarna från punkt A till B: ”Jag tycker det funkar liksom man kommer till skolan, man 
kommer hem […] Så det har aldrig varit några problem så.”  

Även ungdomarna ville ha förståelse för deras behov och visade tydligt under flera tillfällen 
nödvändigheten med skolskjuts: ”Det är väldigt viktigt för oss [med bussar] Liksom det måste 
folk förstå, det är så att det fungerar inte [att föräldrar ska lämna och hämta i skolan]. Det måste 
gå skjutsar.” (Ungdom) 

Att åka skolskjuts innebär inte i samtliga fall att barnen och ungdomarna får kliva på bussen 
utanför dörren och sedan kliva av vid skolan. Många av de som åker skolskjuts får först åka en 
buss till ett uppsamlingsställe för att sedan byta till en annan buss. Andra får för egen maskin ta 
sig till dessa uppsamlingsställen. På dessa platser finns oftast varken vindskydd eller toalett, 
dessutom saknas uppsikt av vuxna. Väntetiden varierar och det finns risk för att dessa platser 
upplevs som otrygga:  

Det som också är viktigt här tycker jag det är när man blir avställd vid ett uppsamlingsställe 
nånstans utmed vägen alltså, det är ju något som är jättetufft för barn och föräldrar […] när 
grupper står sådär och har tråkigt och det är ju som bäddat för att man inte ska vara riktigt 
snäll mot varandra. (Skolpersonal) 

Detta borde, enligt skolpersonalen, ses över och i möjligaste mån undvikas. Skolan har ingen 
överblick av vad som sker på dessa uppsamlingsställen men det är ändå de som har ansvaret för 
barnen eftersom de är på väg till och från skolan.  

Har du väntetid hemma så kan du vänta hemma, har du väntetid i skolan så blir det knöligt för 
man vill hem eller vem tar ansvar och dom har inte fritaplats och vart ska dom ta vägen. 
Sådana saker. Så på skolan är det lite knöligt, hemma är det rätt okej men dom, när man blir 
avsläppt någonstans och har lång väntetid, där det inte finns några vuxna, det finns inte 
någonstans att gå in och det finns inte toalett. Det är knöligt, det är riktigt knöligt. 
(Skolpersonal) 

Det gäller att utforma skolskjutsen så att så många aspekter som möjligt är täckta och det går 
säkerligen att uppnå genom samtal och kommunikation mellan de berörda parterna. 
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Förändringar och önskemål 
Informanterna visar på att skolskjutsorganisationen hela tiden utvecklas och att det har skett 
förändringar som påverkat aktörerna på olika sätt. KTE har fått ett mycket större ansvar och är 
numera de som planerar skolskjutsen: 

[Tidigare] låg det på skolorna och då tror jag att det låg mycket på entreprenörerna själva, för 
det var så svårt så dom la upp ett sätt sig emellan och, så dom har ju jättestor kunskap och det 
är ju också en trygghet. Chaufförerna är så pass, dels att det är stabilt, det är samma som kör 
kan man säga och sen vet dom så mycket om bygden och barnen så dom nästan kan stå och 
sortera ut [barnen]. (Skolpersonal) 

Det visade sig att de olika aktörerna hade skilda uppfattningar om detta med KTE: s 
övergripande ansvar och att aktörerna dessutom tycktes ovetandes om dessa skilda uppfattningar: 
”[…] förut så låg ju skolskjutsarna ute på skolorna men jag upplever det som att dom tycker att 
det är ganska skönt att slippa det. Och för transportörerna så har det ju inte så stor betydelse för 
dom tecknar ett avtal med Norrköpings kommun, jag tror att dom tycker också att det känns bra 
att ha en enhet att jobba mot […]” (KTE) Entreprenörerna däremot ansåg att det delvis blivit en 
försämring sedan KTE tog över ansvaret: ”[…] det var ju enklare när skolan, när rektor körde sitt 
liksom mot oss […]” Detta kan kanske härledas till att entreprenörerna upplever att 
påverkansmöjligheten minskat eftersom avståndet till dem som bestämmer har ökat. Samtidigt 
ansåg entreprenörerna att det var bra att det fanns en enhet som hade det övergripande ansvaret: 
”Det kanske måste finnas en pappa men sen ska den pappan ha lite barn också som ska vara 
utspridda […] Och det måste ju säkert finnas men att dom som sagt skulle ha nån form av bättre 
geografisk anknytning till dom orter [som berörs].” (Entreprenör)  

Entreprenörerna upplever det också som att arbetet på senare år blivit mer ansträngande: 
”Mycket mer tungarbete idag om det är att en annan är äldre eller att det är för mycket folk 
inblandat det vet jag inte men jag inbillar mig att det är för mycket folk inblandat.”  

Under intervjuernas gång framfördes det också en del önskemål om förändringar som skulle 
kunna förbättra skolskjutsen, skolpersonalen ville minska väntetiden för barnen och ungdomarna 
och en entreprenör ville att KTE skulle anställa en person som har anknytning till ”bygden” och 
som litar på dem. 
 

Upplevelsen av ”De andra” 
Det sades mycket om ”de andra” i samtalen med informanterna och det var både i positiv och 
negativ bemärkelse men ibland kunde det vara i ganska hårda ordalag. Detta ger en bild av hur 
svårt det kan vara att få många olika aktörer att samarbeta och hur svårt det är att förstå andras 
utgångspunkter och handlingsmönster: 

 […] skolorna är svåra […] skolan lever ju lite sitt eget liv. Man har två terminer och där 
emellan händer allting och ja, tyvärr är det ju så att många av dom som jobbar i skolan har 
aldrig sett någon annan verksamhet. (KTE) 
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Samma informant uttryckte även en slags frustration över att inte kunna vara frispråkig när 
kritiken, enligt denne, inte är rättfärdigad eller konstruktiv: 

[…] i samband med det som då kan kännas jobbigt, det är ju det här att man har lust att vara 
kanske mer frispråkig mot föräldrar ibland och det är man ju inte. (KTE) 

Men informanten hade en strategi, ett sätt att tänka som var till hjälp vid sådana tillfällen som 
kunde upplevas som orättvisa: 

Och sen är det politikerna då som bestämmer vad vi, vilken service vi ska ge 
kommuninnevånarna […] det gäller att tänka på dom dagar som man inte är värd nånting, 
skiten under sina skor då, det är ju liksom å skaka av sig det och tänka att det är ju egentligen 
inte jag som har, jag har ansvaret för att det här sker men jag har inte ansvaret för det som 
beslutats före mig […] (KTE) 

Genom att distansera sig från sitt arbete och ansvaret och istället se det som att det är på grund 
av politiska beslut som någon får ett negativt beslut så blev det, enligt denne, lättare att hantera 
kritik som uppkommer. Jag kommer senare i uppsatsen att återkomma till detta med distansering 
och informanternas förmåga att särskilja sin privatperson från yrkesrollen. 

Organisationen kring skolskjuts innehåller som sagt ett flertal aktörer som har olika 
utgångspunkt och i vissa fall även skilda uppfattningar. Det finns också uppfattningar om vad 
som primärt för ”de andra” inom organisationen. En tjänsteman beskrev vad denne trodde var 
entreprenörernas och skolans främsta utgångspunkter: 

Javisst finns det skilda uppfattningar, det är självklart. Det är olika människor och olika yrken 
[…] Jag menar, transportören han gör det ju för att tjäna pengar, självklart, det är ju hans 
levebröd. Så att han är ju bara glad hur mycket han får köra och dom som har per kilometer. 
Han är ju bara glad om han får köra fler kilometer och tjäna mer pengar, han bryr sig väl 
kanske inte så mycket om barnet får hämtas klockan kvart i eller kvart över sju. Får han då mer 
betalt så är det ju hans primära, gissar jag, eller förutsätter jag att kunna försörja sig och leva 
bra på det. Och skolan det är ju liksom att […] barnen ska komma när dom börjar och hämtas 
när dom slutar […] Så visst är det olika uppfattningar och olika yrkeskategorier och olika 
grupper. (KTE) 

Hos entreprenörerna fanns en upplevelse av att KTE inte litade på dem och att deras åsikter inte 
alltid var välkomna. I och med omorganisationen, när ansvaret gick från skolorna till KTE, så 
upplevde entreprenörerna det som att KTE inte ville ta hjälp av skolans och föregående rektorers 
kunskap. En entreprenör uttryckte sig på följande sätt: 

[…] Kollektivtrafikenheten i all ära men då skulle dom kunnat lyssna på oss som [rektorn] som 
känner igen varenda unge, gett honom det förtroendet. […] Istället för att vara så duktiga och 
det här fixar vi själva. Dom var för stolta för att ta hjälp alltså. (Entreprenör) 

Något som kan vara av vikt att ha i åtanke är att det är just skilda grupper som innefattas av 
skolskjutsen, den innehåller privatpersoner, offentlig verksamhet och privatföretag. Dessa 
grupper är dessutom samtidigt delar av andra organisationer. Detta skapar säkerligen ytterligare 
slitningar och svårigheter med exempelvis kommunikationen, de olika aktörerna har olika 
utgångspunkter och skilda prioriteringsramar: 
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[…] det här har legat ute på entreprenörerna förut att ordna och alltså är man egen företagare 
då värnar man ju om sig och sitt. När Kollektivtrafikenheten går in och tittar på det uppifrån 
idag så tänker jag att man ser saker som man inte ser när man sitter i sin egen lilla bild härute. 
Så att, jag tror att det kan bli bättre för alltså så är det ju i alla lägen. Kommer man in med ett 
helikopterperspektiv så ser man ju andra saker. (Skolpersonal) 

KTE skulle med detta ”helikopterperspektiv” kunna ta tillvara på de olika aktörernas erfarenheter 
och kunskap för att sedan föra skolskjutsen i den riktning som de vill att verksamheten skall ta.  
 

Samarbete och Kommunikation 
I en så pass varierande verksamhet som denna är det väsentligt att aktörerna känner att de får 
förståelse för sin situation och att det de säger har betydelse. KTE vill ha förståelse för att deras 
arbete är både tidskrävande och svårt att balansera, entreprenörerna vill att KTE ska ta mer 
hänsyn till deras kunnighet, skolan vill att barnens bästa skall vara det centrala och ungdomarna 
vill kunna ta sig till skolan. Det ligger mycket arbete bakom ett beslut och tjänstemännen på KTE 
har ett flertal olika aspekter att ta hänsyn till. Många fascineras exempelvis av tekniska detaljer, 
där informanten exemplifierar med de elektriska tavlor som visar buss och spårvagnstider som 
numera finns vid nästan varje hållplats i Norrköping. Enligt denna tjänsteman är sådant som 
skolskjuts och färdtjänst inte är lika intressant och möts heller inte med samma förståelse: ”Att 
det faktiskt är väldigt mycket arbete med det, det är inte bara att besluta, vi sätter inte bara en 
stämpel utan det ska göras utredningar men det syns inte.” (KTE) 

Bilden av samarbetet mellan de olika aktörerna varierar, skolpersonalen tycker att samarbetet 
och kommunikationen fungerar bra och att det finns en kommunikation: ”Nu har vi en rätt så 
bra bild av vårat samarbete.” (Skolpersonal) En av tjänstemännen anser att samarbetet fungerar 
bra men att det är något som är viktigt att alla inblandade arbetar på kontinuerligt: 

Jo, jag tycker det fungerar bra i stort, det gör det ehh men man måste jobba på det hela tiden 
alltså man kan aldrig liksom släppa det. […] samarbetet med skolorna så har vi inte jobbat så 
länge med. Det är ju sista året som vi har försökt att få mer samarbete och skolans värld är ju 
lite speciell. Det gäller att klämma sig in där och få upp våra frågor men det jobbar vi på men 
det är ingen lätt sak, det går åt mycket tid om och om igen. Och det är ju samma sak med 
transportörer och utbildning och det kommer nya avtal och så kommer det nya chaufförer och 
så ska ny information och vi har ju regelbundna träffar med entreprenörer för att ta upp 
problem […] det är inga konflikter men man måste hålla det vid liv. (KTE) 

Denna uppfattning delas inte helt av entreprenörerna som ställde sig lite mer tveksamma till hur 
samarbetet och kommunikationen har fungerat, en av entreprenörerna hade erfarenhet av att 
synpunkter och idéer om verksamheten som denne framfört hade bemötts med misstro: 

[…] dom skulle ju absolut lita mer på oss som håller på och lyssna lite mer på oss […] Men det 
är som om man kommer med en idé om något […] då känns det precis som om [KTE] – Va, 
vad är dom ute efter nu? Vad vill dom lura oss på nu? Vad vill dom tjäna pengar på nu? 
(Entreprenör) 

Men det finns också en medvetenhet hos entreprenörerna om att det kan vara olika saker som 
spelar in och som kan göra kommunikationen svår: ”[…] vi kanske förklarar dåligt för dom men 
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vi tycker det skulle vara tvärtom. Det är ju dom som ska tala om för oss vad vi ska göra, det är ju 
inte vi som ska ringa å tala om, - nu har vi gjort det här.” Detta skulle kunna undvikas genom 
bättre kommunikation och tydligare riktlinjer för vem som har vilket ansvar. 

Skolan, utifrån informanternas egna utsagor, tycks vara den del av organisationen som har bäst 
samarbete med samtliga aktörer:  

Vi är egentligen inte med i själva upplägget av skolskjutsarna längre […] tidigare kan jag ju 
säga, har vi inte varit med så himla mycket utan mer än att det kanske har kommit ut tider och 
vi har fått säga litegrand när vi börjar och slutar och sånt där. Nu har vi ett lite närmare 
samarbete med dom där vi har diskuterat, i alla fall träffats och tittat på hur olika turer går och 
tider och vad det är som gör att det liksom är komplicerat att få ihop det och kanske kan spara 
in pengar. Minska väntetider och allt sånt där, så nu känner jag att vi är mer med i 
diskussionen. (Skolpersonal) 

Det känns som vi har en bra kontakt med entreprenörerna också om vad vi behöver. Så den 
kommunikationen är inget svår. […] entreprenörerna är jättesamarbetsvilliga. (Skolpersonal) 

Skolpersonalen berättade att det har förekommit föräldramöten på skolan med både KTE och 
entreprenörerna, dock ej samtidigt. Men föräldrarna har genom dessa möten fått ett ansikte på 
dem som är ansvariga för att deras barn kommer till skolan. Tack vare dessa möten så har 
föräldrarna fått möjlighet att framföra sina åsikter direkt till exempelvis KTE och detta kan vara 
ett fördelaktigt sätt att skapa förtroende på. Entreprenörerna har varit på möten och diskuterat 
exempelvis ordningsregler på bussarna och lyssnat på föräldrarnas förslag och idéer. Det har även 
förekommit möten mellan KTE och entreprenörerna men dessa har främst rört uppföljning av 
avtal och liknande.  

KTE visade ändock på en eftersträvansvärd inställning när det gäller synen på förståelse och 
samarbetet mellan de olika aktörerna: 

Vi har ändå ganska stor förståelse för varann, att vi förstår att dom [skolan] inte kan ändra 
allting och när dom gör så gott vi kan och vi gör så gott vi kan. […] vi kan inte kräva att dom 
ska lägga om sina scheman så att det passar […] det gäller att försöka ja, jämka lite här och lite 
där så att det ska bli så bra resultat som möjligt. (KTE) 

Att ha förmågan att ge och ta och att se vad som är väsentligt och vad som kan förbises är en 
önskvärd egenskap hos de som är beslutsfattande inom en organisation. Men det krävs också att 
övriga aktörer är villiga att samarbeta och att även de kan sträva mot samma mål. En av 
skolpersonalen berörde detta med att de inom organisationen har olika mål: 

Det är ju vi på nåt sätt som bevakar deras [barnens och ungdomarnas] intressen i diskussioner 
med Kollektivtrafikenheten för att dom har ju ett annat perspektiv och det ska dom ju också 
ha. Det är viktigt att vi möts, fast det känns som vi gör det. (Skolpersonal) 
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 Ansvar och Distansering 

Ansvar 
Frågan om ansvar hör här på många sätt samman med frågan, Var ska vi dra gränsen? Vem ska 
egentligen ha rätt till skolskjuts och hur mycket ansvar skall läggas på föräldrarna? På KTE var de 
försiktiga med att prata om föräldraansvar, inte för att det var ”förbjuden mark” utan för att de 
hade uppfattningen om att det anses vara lite ”fult” att kräva att föräldrarna tar ansvar för sina 
barns resor till och från skolan: ”[…] det här, som är fult att säga, det är föräldraansvar. Det är ett 
fult ord. Men det kan jag väl tycka ibland och det att där undrar man om det inte borde finnas.” 
(KTE) Diskussioner kring detta framkom exempelvis när växelvis boende (barn som har två 
adresser) berördes: 

Man måste ju sätta ner foten nånstans och bestämma [vad som ska gälla angående växelvis 
boende], vad är det som gäller är det föräldrarnas ansvar när de separerar att se till att barnen 
bor så nära skolan som möjligt […] eller är det föräldrarnas ansvar att se till att dom kommer 
till skolan från den andra adressen. (KTE) 

Jag har svårt att se att service är något negativt i sig, självklart kan det få negativa konsekvenser 
om den inte sköts om på rätt sätt eller inte är kostnadseffektiv. Samtidigt kan ”överservice” 
kanske leda till att medborgarna tar mindre eget ansvar och förväntar sig att allting ordnar sig 
utan större personlig ansträngning: ”Att man sätter sig i en sits som medborgare själv och bara 
väntar på att samhället ska lösa mina problem […] det är vissa problem och flyttar man ut på 
landet så är det vissa saker, det är inte som att bo i stan.” (KTE) Detta är något som jag kommer 
att återkomma till i avsnittet, Service. Men att kunna erbjuda en service som i detta fall är inte 
något negativt utan är en möjlighet, och för många som lever i glesbygden så är skolbussen i stort 
sett den enda möjligheten att ta sig till skolan: 

[…] det är jättebra för oss som bor ute på landsbygden att ha skolskjutsar som funkar så bra 
som det gör. Så tycker jag att annars så skulle inte jag komma hit. Då skulle man få planera, 
alltså mina föräldrar skulle också få planera sitt arbete [lantbruk] så mycket mer annars. Alltså 
för att kunna skjutsa och hämta oss […] (Ungdom) 

Men det måste självklart finnas gränser eftersom det inte finns ekonomiska möjligheter till att ge 
alla barn och ungdomar skolskjuts. När det gäller växelvis boende så skulle kanske föräldrarna 
försöka bosätta sig i närheten av den skola som barnet går på, i den mån som det är möjligt. Jag 
tror att det kan vara viktigt att utgå ifrån att de föräldrar som hamnar i denna situation säkerligen 
försöker ordna det så bra som det är möjligt. 
 

Distansering 
Som medlem av en organisation har individen, som jag beskrivit i tidigare avsnitt, till viss del gett 
upp sin möjlighet till personligt handlande. De handlingar som sker i organisationens namn sker 
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på densammas villkor, dock delvis med påverkan av individens personlighet.81 Ahrne beskriver 
denna symbios på följande sätt: 

När en människa handlar på en organisations vägnar utför hon samtidigt en personlig handling. 
Dels utför människor sånt som de måste eller förväntas göra på organisationens vägnar 
(expressions given), dels överskrider de ofta denna organisatoriska kontext genom att de 
samtidigt ger ett visst uttryck för sin personlighet (expressions given off). Ofta innebär dessa 
senare ”expressions given off” någon form av budskap om att det just är fråga om ett 
organisatoriskt handlande. På svenska skulle vi kunna säga att människor ofta presenterar en 
brasklapp (härtill är jag nödd och tvungen) i sitt agerande. […] Människor gör saker därför att 
de tillhör organisationer, men ofta inte helhjärtat och ibland gör de saker som de egentligen 
inte alls tror på. De handlar på rutin, medan de tänker på något annat.82

Under mina intervjuer med KTE så framkom det vid ett flertal tillfällen att en användbar 
försvarsmekanism för tjänstemännen när det ”blåste kallt” och vissa beslut ansågs svåra att ta, var 
att distansera den privata personen från tjänstemannarollen, att använda en ”brasklapp” som 
Ahrne beskriver: 

Hur ska jag säga, alla beslut kan jag ju personligen inte ta ansvar för det är inte jag, ibland 
måste jag ju ta beslut som jag tycker att, såhär kanske det inte borde vara men det är svårt som 
det är och det finns ju en lag och politikerna har bestämt att såhär ska det vara. Då är det mitt 
jobb att utföra det. Sen vad jag tycker personligen är ointressant […] Och sen är det politikerna 
då som bestämmer vad vi, vilken service vi ska ge kommuninnevånarna […] det här är ju 
egentligen inte jag som har, jag har ansvaret för att det här sker men jag har inte ansvaret för 
det som beslutats före mig […](KTE) 

Detta sätt att försöka ”avskriva” sig ansvaret återkom gång på gång i relation till olika frågor och 
resonemang under intervjuernas gång. Eftersom tjänstemännen måste fatta sina beslut baserat på 
de riktlinjer och lagar som finns uppställda för skolskjuts så uppstår det självklart en problematik 
när viljan att hjälpa kolliderar med riktlinjerna: ”[…] tänka bara med hjärtat […] det får jag inte 
göra […]” (KTE) Då kan det också vara till stor hjälp för tjänstemännen som individer att ha en 
medvetenhet om att de inte alltid själva kan påverka de beslut som organisationen kräver att de 
ska ta: 

[…] vi har ju regler och riktlinjer och lagar som jag måste följa, jag kan ju inte bara göra saker. 
Då blir man lite besviken när det är dom kommunala tjänstemännen inom skola [som kritiserar 
arbetet], att föräldrar blir förbannade och tycker man är en paragrafryttare det kan jag ha lite 
mer förståelse för. Vissa saker kan ju se konstigt ut när man ser det. […] liksom om man inte 
är insatt i det så kan man ju förstå det, så kan jag också tycka ibland, om man inte vet saker, 
bakgrunden till varför det är såhär. Så att det, det kan jag ha större förståelse för än när man 
känner att tjänstemän inom kommunen, då menar jag lärare och hela det köret […] inte kan 
förstå att man inte bara kan fixa saker […]. (KTE) 

Dock är det trots allt tjänstemännen som har den bästa utgångspunkten för att förändra 
organisationen. De befinner sig närmast politikerna i Tekniska nämnden och tjänstemännen 
skulle kunna påvisa brister och utvecklingsmöjligheter för de politiker som fastställer riktlinjerna. 
Så istället för att avsäga sig ansvaret så skulle de kunna använda sina erfarenheter och upplevelser 

 
81 Ahrne, Göran & Hedström, Peter, s. 15 
82 Ibid., s. 17-18 
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till att förbättra verksamheten, detta är säkerligen något som till viss del redan pågår. Viss distans 
till sitt arbete är säkerligen nödvändigt men det är bra att försöka undvika att använda det som en 
ursäkt för tillfällen då de som tjänstemän utsätts för påtryckningar. Detta kan förekomma inom 
andra liknande kommunala och statliga verksamheter. Självfallet är detta inte något som är enkelt 
eller som går att förändra över en natt men det är värt att fundera och diskutera kring denna 
problematik och försöka finna lösningar. Mina intervjuer visar att det finns områden som 
behöver utredas och på något sätt förändras, exempel på detta är uppsamlingsställen och 
möjligheten för busschaufförerna att plocka upp barn på vägen i mån av plats. Detta är också ett 
sätt att göra skolskjutsen mer öppen för andra. 

Evert Gummesson tar upp tre paradigm som han anser styr företag eller verksamheters 
arbetssätt, verkstadsparadigmet, byråkratjuridiska paradigmet och serviceparadigmet. Dessa tre kan 
beskriva olika sorters verksamhet men kan också samverka och fungera inom samma verksamhet. 
När det gäller verkstadsparadigmet så står varor och produktion i centrum, en verksamhet byggd på 
detta paradigm är kostnads- och kapitalorienterat.  Det byråkratjuridiska paradigmet handlar om en 
verksamhet som i första hand sysslar med myndighetsutövning men det kan också kopplas till 
den offentliga sektorns serviceorgan. Inom detta paradigm är regelverk och rutiner det som 
prioriteras, här handlar det om kostnadskontroll och inte i lika stor utsträckning kvalité. 
Kunderna inom denna verksamhet är oklart definierade och det är vanligt att tjänstemännen 
gömmer sig bakom myndighetsrollen när det uppstår brister i serviceuppgiften. Inom det tredje 
och sista paradigmet, serviceparadigmet, handlar det om ett intresse för alla som på något sätt är 
inblandade eller berörda av verksamheten. En sådan verksamhet eftersträvar en balans mellan 
kostnader och intäkter och mellan kvalité, produktivitet och effektivitet.83 När det gäller 
skolskjutsorganisationen och främst KTE så går det att se kopplingar till det byråkratjuridiska 
paradigmet men även till viss del, serviceparadigmet. Detta jag valt att benämna som distansering 
kan ses som ett exempel på det som enligt Gummesson kan förekomma inom en verksamhet 
som styrs av det byråkratjuridiska paradigmet. Att gömma sig bakom myndighetsrollen kan vara 
en strategi som fungerar för stunden men kan kanske i längden undergräva personens auktoritet. 
  

Flexibilitet och Stelbenthet 
I en organisation med riktlinjer och normer kan det vara svårt att även få utrymme för flexibilitet 
och eget handlingsutrymme för individen. I ett arbete som innebär att de beslut som fattas direkt 
berör människor är risken att organisationen uppfattas som stelbent relativt stor. Alla kan inte få 
ett positivt beslut och det finns alltid de som hamnar utanför ramarna. Men finns det någon 
lösning på att tjänstemän på myndigheter eller som i detta fall, Kollektivtrafikenheten, i större 
utsträckning skulle kunna kombinera de lagar och regler som finns med större flexibilitet och 
möjlighet till individuella beslut? I arbetet med människor kan det vara önskvärt att det finns en 

 
83 Gummesson, Evert, s. 12-13 
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flexibilitet eftersom varje människas situation är individuell. Under mina intervjuer fick jag flera 
exempel på hur barn hamnat utanför ramarna och därför blivit utan skolskjuts, i vissa fall kunde 
det tyckas konstigt och till viss del även orättvist. Men samtidigt är det viktigt att komma ihåg att 
det inte är ett enkelt arbete att samordna skolskjuts och att det, precis som i alla verksamheter där 
människor är inblandade, kan ske misstag. En av entreprenörerna berättade följande om en pojke 
som på morgonen kan åka med en buss men som ej är berättigad samma resa på vägen hem: 

Han har ju längre än fem kilometer till skolan, men han har ju bara en kilometer ut till nästa 
buss men då liftar han med buss nummer ett till buss nummer två på morronen och det går 
bra. Men på kvällen när killen ska hem, då får han inte åka med buss nummer två som tar tio-
tolv minuter. […] Vi har andra barn som bor längre ner […] som går i högstadiet som också 
måste hem, då får den här killen, han åker med oss, så det tar alltså honom en timme och tio 
minuter hem bara för att nån säger att han får inte åka med buss nr två då han skulle kunna 
vara hemma på tio-tolv minuter […]. Det är stelbenthet tycker jag alltså. […] Vad fan, det är 
lika många som ska hem på kvällen som på morron. Jag har inte fattat det där. Det är 
stelbenthet. (Entreprenör) 

Detta kan tyckas obegripligt eftersom han är berättigad en resa på vägen till skolan men inte 
samma på hemvägen. Detta får alltså den konsekvensen att en resa som skulle ha tagit tio till tolv 
minuter blir en timme och tio minuter lång, det är en avsevärd skillnad. Vad detta beror på kan 
jag tyvärr inte svara på eftersom det är ett enskilt fall och jag har inte fått denna information från 
pojken själv.  

Dock hade skolpersonalen och ungdomarna inget liknande fall att peka på, detta kan 
visserligen vara en följd av att entreprenörerna är de som är närmast barnen och ungdomarna i 
dessa fall och att de ofta plockar upp barn som egentligen inte skulle få åka eftersom de finner 
det svårt att låta barnen stå kvar: ”Bussen kommer och åker förbi, det finns plats i bussen och då 
ska inga människor kunna säga nej. […] Då ska inte du få åka med för du finns inte på listan, du 
får absolut inte vara med i bussen […]” (Entreprenör) Detta kan få den konsekvensen att 
klagomålen aldrig når skolan eller KTE eftersom barnen ändå får åka med skolbussen. 

KTE går efter avstånd i första hand och tjänstemännen har för tillfället ingen möjlighet att låta 
andra aspekter, såsom exempelvis individernas ekonomi, påverka beslutsprocessen: 

Till 99,9 procent det är bara [avstånden] som avgör [om du är berättigad skolskjuts]. Jag får inte 
titta på om du har jättedålig ekonomi eller om du är arbetslös och allting, det får inte jag ta 
hänsyn till även om man skulle önska att man kunde ibland och sen finns det ju dom då som 
har råd och det är liksom bara en lite prioriteringssak det där. (KTE) 

Kanske behöver KTE se över sina riktlinjer och se i vilken mån, utifrån de nationella lagarna och 
riktlinjerna, som det går att göra beslutsprocessen mer flexibel och individbaserad. Dock kan det 
mycket väl vara så att detta inte är genomförbart eller något som KTE inte är intresserade av för 
sin verksamhet och självklart är detta i första hand en fråga för de politiker som styr 
verksamheten i grunden. Men kanske finns det en möjlighet att öppna för att barn och ungdomar 
vars syskon åker med skolbussen eller bor på samma sträcka som bussen åker, ska kunna få åka 
med skolbussen i mån av plats: ”För man liksom kanske kan ändra lite personligt.” (Ungdom)  
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Ekonomi 
Det som framkom under mina intervjuer gällande ekonomin rörde sig om allt från kostnader för 
verksamheten till prioriteringar gjorda utifrån pengastyrda beslut. I min undersökning hade jag 
ingen direkt fråga om ekonomi eller pengar men jag frågade exempelvis vad som är viktigt och 
vad man tar hänsyn till när beslut skall fattas. Sedan uppkom det diskussioner kring pengar och 
ekonomiska beslut även under andra delar av intervjuerna, pengar är trots allt en stor del av 
samhället. 
 

Ekonomi i allmänhet 
Mycket av det som berörde ekonomi eller pengar under intervjuerna är även möjligt att koppla till 
andra delar av analysen. Detta kan innebära att vissa saker kan vara återkommande från tidigare 
avsnitt. Intervjuerna rörde sig inte alls lika mycket kring ekonomiskt tänkande som jag till en 
början hade föreställt mig, men något som visade sig var att det finns skilda uppfattningar kring 
beslut baserade på ekonomi och att det finns ett visst avstånd mellan de olika aktörerna. 

KTE har ett flertal olika aspekter att ta hänsyn till när de tar beslut gällande skolskjuts och det 
finns en risk att ekonomin tar överhanden, enligt mina informanter. KTE har ett flertal mål med 
sin verksamhet där en ekonomisk väl fungerande organisation är ett utav dessa mål. En av mina 
informanter på KTE visade på just detta; ”Målet är ju att göra det här, det ska vara ekonomiskt, 
ekonomiskt försvarbart, ekonomin styr ju på både gott och ont mycket”. Dessutom så gäller det 
att väga vissa kostnader gentemot andra och se för- och nackdelar med dessa. En av 
tjänstemännen berörde detta genom att nämna att de har börjat anlita konsulter som hjälp i 
planeringen med skolskjutsen. Det fanns dock en viss tveksamhet gällande detta; ”[…] en sån här 
konsultinsats motsvarar säkert en tjänst som man skulle kunna tillsätta, minst en tjänst alltså och 
då får man ju väga liksom, den kostar kanske lika mycket […]”. Som sagt, det gäller att väga för 
och nackdelar. Detta går även att se i andra delar av organisationen, entreprenörerna visade viss 
frustration över att ekonomin kanske ibland tar överhanden i skolans värld i allmänhet och att 
detta kan få konsekvenser för framtiden:  

Jag menar, den här killen [f.d. skolpersonal] alltså, klok och gör ett bra jobb och sen inte får 
något gehör utan det ska bara vara billigt, billigt, billigt. Vem ska ta hand om oss sen? Om vi 
har misshandlat barnen hela tiden dom har väl ingen lust att ta hand om oss då? (Entreprenör) 

KTE försöker hålla nere kostnaderna samtidigt som entreprenörerna behöver sätta ett pris på sin 
verksamhet så att den går ihop och så att alla kostnader är täckta, eftersom de driver ett företag 
som helst skall gå med vinst: 

Jag menar, det är ingen som sitter och gör det för att han tycker att det är roligt, fast det kanske 
är förbannat skoj, så måste han ju ändå betala sitt uppehälle, och som vi sa förut att dom här 
250 000, även fast jag hade dom där 250 000 kr i fickan så ville jag ju inte bara förstöra dom, 
dom måste ju resultera i pengar in. Dom ska ju inte bara vara borta om 5 år. Antingen måste 
jag ju kunna leva på det under tiden, jag menar, när jag har kört avtalet och har satsat 250 000 
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då ska ju dom där 250 000 åtminstone blivit lite mer. Dom ska ju inte vara borta. 
(Entreprenör) 

Även ungdomarna hade sin bild av hur ekonomin styr de kommunala besluten: ”Det funkar ju så 
att kommunen får en säck med pengar att ösa ur varje år och när den tar slut, -jaha då får vi väl 
börja spara då. […] oftast börjar dom hinna spara innan det tar slut.” Det kan även vara viktigt 
för KTE att se över sina beslut eftersom de beslut som tas ger en bild av deras verksamhet och 
funktion. En av entreprenörerna gav sin bild av KTE i dessa korta ordalag: ”Ja du, jag tror att 
dom kostar mest pengar. Gör dom nån nytta? [ironiskt] Jo, på något sätt.” Detta är kanske inte 
den bild som KTE önskar förmedla av sin verksamhet eftersom de arbetar hårt med att få 
verksamheten att fungera.  
 

Vad går först? 
Prioriteringar är viktiga inom den offentliga sektorn och som jag tidigare varit inne på så är det av 
vikt att väga för- och nackdelar. KTE vill få in så många barn som möjligt i kollektivtrafiken, 
detta för att spara pengar på upphandlad skolskjuts, pengar som sedan kanske kan användas till 
andra delar av skolans verksamhet. ”[…] det är ju bättre vi lägger pengarna på skolan än på 
transportörer och bränner upp dom på bensin.” (KTE) 

Som jag beskrev i inledningen av denna uppsats så sker valet av entreprenörer genom 
upphandling. Självklart kostar denna process pengar eftersom det skall betalas ut exempelvis 
löner till dem som arbetar med detta. De entreprenörer jag talat med ställde sig undrande till om 
denna process inte är lite väl kostsam och att det borde vara svårt för kommunen att vinna 
tillbaka denna kostnad. Ibland får kvalité och säkerhet stå tillbaka för en mer ekonomisk lösning, 
där exempelvis säkerhetsbälten eller fräscha bussar väljs bort till förmån för ett billigare alternativ. 

Tidigare var det även lagstadgat att barn i förskoleklass skulle erbjudas skolskjuts men detta är 
numera bortaget, en ansvarig på en skola förklarade vad hon trodde var anledningen till detta; 
”Det måste inte vara skolskjuts till förskoleklass och det är väl ett led i att slimma ekonomin, det 
är ju så”. Vissa saker får stå tillbaka när ekonomin får företräde. 

Intervjuerna gav en bild av att genom samarbete mellan de olika aktörerna är det också möjligt 
att skära ner kostnaderna, genom att organisera skolans start- och sluttider så går det att minska 
kostnaden för den upphandlade skolskjutsen genom att det kanske inte behövs lika många bussar 
eller att de inte behöver åka flera gånger fram och tillbaka. Men det är också viktigt att komma 
ihåg att neddragningar i ena änden av kedjan kan skapa ökade kostnader i den andra änden. En av 
entreprenörerna hade en bestämd uppfattning om resultatet av nedläggningar av skolor:  

Nej dom sparar inte pengar [nedläggning av skolor], dom sitter fast i hyresavtal. Du får mer 
transporter. […] Nej, det är nog inte genomtänkt […] Hit och dit, jag tror inte dom tjänar så 
mycket på det där. […] Dom ungarna försvinner ju inte bara för att jag låser dörren till skolan. 
Jag menar, man sitter och betalar dubbelt på flera ställen därför att avtalet gällde si och så […]. 
(Entreprenör) 
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Hos ungdomarna gick det att utläsa en viss oro för att skolskjutsarna skulle dras in om antalet 
barn minskade ytterligare. Men de tyckte också att de hade rätt till skolskjuts och att det borde 
finnas eftersom deras föräldrar och vi andra betalar skatt och därför att de är beroende av 
densamma: 

Det måste ju finnas mer bussar också, säg att om det kanske går 10 bussar till [i kollektivtrafik] 
och då rynkar kommunen på näsan och säger att – vi har inte råd, vi måste spara. [suck] det 
kommer aldrig att funka. Det tror inte jag i alla fall. Med tanke på alla sparkrav som 
kommunen har så, dom drar väl snart in skolan också. (Ungdom) 

När det gällde de avståndskriterier som finns uppställda för vem som har rätt till skolskjuts så 
svarade den ena informanten att det var kanske lite väl långa avstånd men visade samtidigt 
förståelse för att det måste finnas gränser:  

Men samtidigt så måste det finnas en gräns alltså för hur mycket kan man köra alltså hur 
mycket som sagt, vi har inte hur mycket pengar som helst. [ang. ekonomi kontra kriterier] 
(Ungdom)  

 

Konsekvenser 
Det finns alltid risker med att fokusera alltför mycket på ekonomin, det kan leda till att kontrollen 
av vilka som lägger in bud på skolskjutstrafiken i ett område inte fungerar till hundra procent. 
Det finns då en öppning för oseriösa entreprenörer som egentligen kanske inte uppfyller de 
kriterier som finns för skolskjutstrafik. En entreprenör berättade om en sådan händelse: 

För jag menar, det går inte att livnära sig på skolskjutstrafik utan du måste ju ha något annat, då 
ska du ju ha mer busstrafik anser jag. […] Man gör en upphandling på trafik som ska vara på 
det och det och får in några anbud och ett är jättebilligt, det skulle ju vilken människa som 
helst begripa att det går inte. För det räcker inte till fordon och chaufför utan det räcker bara 
till antingen eller och då sa vi att – Det finns inte en chans att köra sådär billigt. […] Här är det 
nu bara den här bussen vi pratar om, det här är 3 åkare som har lämnat anbud, ett på 250 000, 
ett på 500 000 och det tredje på 510 000. Då tycker jag att de ska vara så smarta på 
Upphandlingsenheten och Kollektivtrafikenheten – Vad är det som är rätt eller fel här? Två 
ligger väldigt nära och den tredje vill bara ha hälften så mycket. Nåt är fel, stjäl dom där guld? 
Eller har den där räknat bort sig? […] Så att kommunen skrev ju avtal med honom men att han 
har alltså inte en buss som uppfyller kriterierna till hundra procent. (Entreprenör) 

Det visade sig senare att denna entreprenör inte kunde få sin verksamhet att gå ihop och han blev 
tvungen att bryta avtalet mitt i perioden, här borde kanske kontrollen ha varit bättre. 

På KTE finns en medvetenhet om att ekonomin ibland kan ta överhanden och att det kan 
drabba dem som är beroende av skolskjutstrafiken. ”Det finns ju alltid en risk [att pengarna går 
före barn och ungdomar], det finns det, så det finns alltid. Att man tänker för mycket ekonomiskt 
[…]” Men ville också påpeka att även de som använder sig av skolskjuts har ett ansvar så att de 
inte kräver mer än de egentligen har rätt till eller att de kan visa förståelse för att samhället inte 
kan erbjuda fullservice hela tiden, ibland kanske vi kräver lite väl mycket av samhället och 
förväntar oss att allt skall lösas åt oss: 
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Men det innebär ju både liksom ansvar och se att man får den service som man har rätt till och 
inte överservice och inte underservice, utan det här är också det här gentemot våra 
kommuninnevånare det är ju deras, våra gemensamma pengar vi använder […] (KTE) 

Och det är väl lite synd ibland att man inte tänker längre än näsan räcker, det handlar ju om 
våra gemensamma resurser och våra gemensamma pengar och en vacker dag så kanske man 
kommer till, för det är ju indirekt ekonomin som styr lite grand, som den här överservicen den 
försvinner ju först. (KTE) 

 

Barn & Ungdomar 

”[…] alla barn är ju ovanliga!” 
Ovanstående är ett citat från en av tjänstemännen på KTE och jag är böjd att hålla med om detta 
uttalande. Alla barn är ovanliga och har olika behov som behöver tillfredställas. Det är viktigt att inte 
glömma bort barnen och ungdomarna i detta med skolskjutsen eftersom det är de som först och 
främst berörs av densamma. De som tydligast tog barnens parti var entreprenörerna och 
skolpersonalen, deras upplevelser rörde främst de avståndskriterier som finns för skolskjuts. 
Detta kommer jag att till viss del återkomma till i mitt avsnitt, Levande Landsbygd eller Brusande 
Storstad. Minns även den pojke vars situation jag kortfattat beskrev i föregående avsnitt. 
Avstånden är; 2 kilometer för lågstadiet, 3 kilometer för mellanstadiet och 5 kilometer för 
högstadiet. De som har närmre till skolan än detta är inte berättigade till skolskjuts, oavsett 
situation (olika sorters handikapp undantaget).  

Jag menar, det är tufft alltså, fem kilometer för en högstadieelev även om det är sådana här 
dagar [mildväder] eller om det är tio grader kallt. Jag menar, då är det en mil fram och tillbaka 
om dom ska hårdra det alltså och det gör dom ju på vissa ställen. (Entreprenör) 

Ett sätt att bättre förstå vad dessa avståndskriterier betyder för de som hamnar på fel sida av 
mallen är att själv fundera på om det skulle vara önskvärt att behöva gå/cykla ca 1 mil för att 
komma till arbetet: 

Men tänker man sig själv, att man ska gå ut på morgonen när man ska till jobbet och gå fem 
kilometer i snö då är det ju långt, det är det. Jättelångt, och sen lika långt hem på 
eftermiddagen, mörkt och sådär. (Skolpersonal) 

Det finns säkerligen de som kan tänka sig att ta sig denna sträcka till och från arbetet och det 
finns garanterat de som redan gör det varje dag. Men minns då detta, du är vuxen och kan besluta 
detta själv. Detta handlar om barn som inte har något annat val och som är beroende av vuxna. 
Däri ligger den väsentliga skillnaden. Många av de som åker skolbuss varje dag får dessutom 
långa arbetsdagar som ett resultat av att de bor långt från skolan. Skolbussen är dessutom kanske 
inte en optimal plats att göra sina läxor på, detta skulle annars kunna spara lite tid men: ”[…] det 
krävs mycket av dom [ungdomarna] det gör det. För den här bussresan är inte precis någon 
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semester ibland, nej.” (Skolpersonal) Men det är trots detta sällan några barn eller ungdomar som 
klagar enligt en av skolpersonalen: 

[…] det som medför för våra barn här [är] deras långa arbetsdagar. […] går hela långa dagar 
och då beskriver hur dom har läxor och prov och arbeten, är hemma kanske framåt fem och 
sen ska dom försöka hinna ett liv bredvid. Ja då kan jag bli lite såhär att jag undrar om vi 
stressar dom med detta. [Finns det dom elever som tar upp detta själva?] Ja, när man sitter och 
pratar med dom men dom klagar inte, det är ytterst sällan. (Skolpersonal) 

En av entreprenörerna såg långtgående konsekvenser av det faktum att vi kanske inte alltid ser till 
barnens bästa och ibland gör felaktiga prioriteringar när barn är inblandade eftersom de inte har 
samma möjlighet att protestera och stå upp för sina åsikter och behov: ”Om vi har misshandlat 
barnen hela tiden, dom har väl ingen lust att ta hand om oss då?” (Entreprenör) 
 

Socialt och Service 

Inte bara en transport 
Skolbussen är inte bara ett medel för att ta sig till och från skolan. Den är också en plats som ger 
en möjlighet för socialt umgänge, att träffa exempelvis kompisar. Det är väldigt viktigt att det 
sociala samspelet fungerar både mellan chaufför och barn och mellan barn och barn. Det gäller 
att undvika problem som exempelvis mobbning, det är dock inte så vanligt på bussen enligt en av 
ungdomarna: ”[…] men också att det funkar socialt i bussen, ja, inte mobbing och sådär. Det är 
inte så vanligt på bussar.” Dessutom så blir tiden på bussen viktigt eftersom avstånden på 
landsbygden kan vara stora och det innebär att många barn och ungdomar som bor på landet inte 
har några kompisar i närheten men på bussen har de tillfälle att prata och umgås: ”Det blir ju lite 
personligt, det är ju en social bit skolskjutsen.” (Entreprenör) 

Vem som kör bussen har också betydelse, en trevlig chaufför gör resan till och från skolan 
mer behaglig och det skapar säkerligen också en trygghetskänsla för barnen och föräldrarna om 
det är samma chaufför som de möter varje dag. Det blir mer personligt, chaufförerna lär känna 
barnen och även föräldrarna till viss del:  

[Hur viktig är busschauffören?] Det är klart att det märks när man har olika busschaufförer i 
våran buss i alla fall. […] Vi hade en som alltid sjöng i bussen, alltså när vi var lite mindre. Då 
var det ju dökul, det var ju allsång i bussen! […] Hade det varit en sur busschaufför då hade vi 
kanske vart lite räddare för att åka buss. (Ungdom) 

Busschauffören gör ganska mycket, dels vad det är för busschaufför och vem det är. Vi har en 
som vi kallar för Draken, det är en riktig drake! (Ungdom) 

Tidigare var kontrollen på vilka som åkte med skolbussarna inte lika strikt från KTE som den är 
nu. Förr gick det att ta med sig kompisar hem på bussen om det var kalas eller liknande men 
detta är inte längre möjligt, eller det ska egentligen inte vara möjligt. Det finns dock chaufförer 
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som ändå låter kompisar åka med, det gäller att inte tappa bort det faktum att skolskjuts spelar en 
roll socialt på landsbygden:  

Det är inte säkert att man behöver se allting. […] Och jag menar, det är ju en stor social bit när 
en bor såhär […] och dom har ju bestämt att det ska finnas och då måste det ju fungera också. 
Så att de får gärna åka med i mån av plats. (Entreprenör) 

[…] förut så har man varit mer generös med det. Likadant att barn som inte alls skulle åka med 
bussen har fått åka med hem för att leka eller det har varit barnkalas hos nån, men så är det 
inte längre. Utan nu är man [KTE] mycket striktare. (Skolpersonal) 

Troligtvis handlar denna förändring i systemet om säkerhet och att det kan vara svårt att veta 
vilka barn som befunnits sig på bussen, i händelse av en olycka, men det kan även finnas en risk 
att gå efter listor eftersom det då kanske är lätt att stirra sig blind på de namn som finns på listan. 
Kanske är ett alternativ till listor att exempelvis ha busskort till varje barn, även de som åker med 
upphandlad skolskjuts. Detta löser förvisso inte problemet med kompisar som vill åka med 
bussen. Då gav en av entreprenörerna ett bättre förslag, att varje chaufför skulle kunna ha en 
räknedosa som han klickar en gång på för varje barn som kliver på bussen. Då finns det i alla fall 
möjlighet att ta reda på hur många barn som befunnit sig på bussen. Det är dessutom viktigt att 
väga in alla aspekter i detta, det borde finnas möjlighet att ta med sig kompisar hem även om man 
inte är bosatt i ett samhälle och om skolbussen är enda alternativet så är det så och då borde 
kanske kompisar få åka med bussen.  
  

Service 
Skolskjutsen bör enligt skolpersonalen jag talat med hålla en hög servicegrad och tjänstemännen 
ansåg att en del människor kunde behöva påminnas om att det är just en service och att vi inte 
kan kräva för mycket av samhället. 

[Är vi för vana att allt är ordnat i Sverige?] Jo, det är det. Det är säkert. Vi är lite bortskämda 
och vi är olika, en del människor ska ha all service och har man rätt till det så ska man ha det. 
(KTE) 

När det gällde skolpersonalen så rörde sig deras resonemang, gällande detta, framförallt kring 
uppsamlingsplatsernas vara eller icke vara. Många av de barn som åker skolbuss behöver först ta 
sig till ett uppsamlingsställe eller blir avsläppta vid ett sådant för att byta buss. Dessa 
uppsamlingsställen saknar oftast skydd, toalett och vuxen närvaro. Jag har berört detta med 
uppsamlingsplatser tidigare i min uppsats (se s. 28). Ur servicesynpunkt så är detta inte en 
önskvärd lösning utan transporten borde försöka lösas så att dessa ställen till syvende och sist ej 
är nödvändiga, dock är nog detta en omöjlighet tror en av mina informanter: ”Nej, det är nog 
oundvikligt men det är, när man pratar servicegrad så är det här [med uppsamlingsplatser] inget 
bra.” (Skolpersonal) 
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Levande Landsbygd eller Brusande Storstad? 
Något som tydligt framkom i mina intervjuer var tankar kring landsbygden och staden. Detta 
uppkom i relation till många av mina frågor som egentligen kanske behandlade andra saker. 
Skolskjuts är en del av den levande landsbygden, om det ska fortsätta att bo människor på 
landsbygden så behöver det finnas service även för dem som bor utanför tätbebyggt område. 
Samtidigt som att det bör finnas en medvetenhet om att servicegraden minskar ju längre ut på 
landsbygden man bor. 

Det finns också olika sätt att se på landsbygden och staden beroende på vilken utgångspunkt 
man har. När det gäller informanterna på Kollektivtrafikenheten var den generella bilden att de 
som bor på landet, har valt att flytta ut på landet. Vid ett flertal tillfällen under intervjuns gång så 
berörde en av tjänstemännen just detta:  

[...] man kanske måste tänka på om man flyttar en bit utanför tätbebyggt område att det 
innebär att man kanske får gå upp lite tidigare för det går ju inte att ha en linje åt varje barn, det 
är liksom en omöjlighet. (KTE) 

Staden anses vara utgångspunkten för alla människors boende och vardag och det som hamnar 
utanför denna ram är en ”försämring” som är självvald: ”[…] det är vissa problem och flyttar 
man ut på landet så är det vissa saker, det är inte som att bo i stan.” (KTE) 

Det är viktigt att ha i åtanke att landsbygden inte enbart är befolkad av stadsbor som valt att 
flytta ut på landet. Många av dem som är bosatta på landet är människor som bott där hela sina 
liv och som faktiskt aldrig bott i en stad. Självklart är det en skillnad i service på landsbygden och 
i en stad men det ska nödvändigtvis inte behöva betyda att den är eller ska vara sämre. Jag skulle 
snarare vilja kalla servicegraden för annorlunda, det är inte samma sak att bo i en stad som att bo 
på landet och det är i mångt och mycket en vanesak. Men alla ska ha möjligheten att välja den 
livsstil som passar dem bäst, det ansåg en av ungdomarna: 

Man måste ju kunna få välja själv vart man vill bo och det måste ju fungera så. Vad skulle 
hända om alla flyttade ifrån landet? Då skulle ju allting förstöras. Där alla, dom skulle ju inte få 
någon mat, vad skulle vi få mat ifrån? Folk bor på landet, alltså gör så att det finns mat och 
alltså man får ju tänka så. Det måste alltså vara folk som bor på landet. (Ungdom) 

Frågan om föräldraansvar uppkom i relation till ”valet” att bo på landet, tjänstemännen talade 
med viss försiktighet om föräldraansvar och att vi kanske inte kan räkna med att samhället skall 
lösa alla våra problem åt oss. Det finns vissa lägen där det är nödvändigt att vi själva tar ansvar. 
Men det finns alltid minst två sidor av samma mynt som följande citat visar: 

 Jag tycker nog fortfarande det här med levande landsbygd och alltihopa, varför? […] alla kan 
ju inte bo, som sagt, innanför promenaderna. (Entreprenör) 

Ungdomarna jag intervjuat berörde samma problemsituation och tryckte på att de inte ska 
behöva ta konsekvenser av val de inte gjort: 
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Har man valt att bosätta sig här då får man skylla sig själv, men eeh alltså som sagt, VI har inte 
valt att bo här. Det är våra föräldrar som har valt det. Vi ska inte bli straffade för det. 
(Ungdom) 

Som bosatt i en stad är det kanske svårt att se att landsbygden inte bara är ett ställe där man har 
sin sommarstuga och om man aldrig har bott i en stad så är det kanske svårt att förstå att alla inte 
ser tjusningen med landet. För entreprenörerna är detta en fråga som lätt framkallade irritation 
men även engagemang: 

Varför ska vi ha skolskjuts? [min fråga var: Varför ska vi ha skolskjuts?] Ja, det var ju också en 
jäkla bra fråga. Jag menar, varför ska vi ha landet? […] Ska landet bara vara för stadsborna i 
juni, juli, augusti? Eller ska vi ha en levande landsbygd? Ska vi ha en levande landsbygd då ska 
det givetvis bo folk och dom ska komma till och från skolorna. (Entreprenör) 

Trafikfarlig väg 
En möjlighet att få rätt till skolskjuts är om KTE anser att den väg som ett barn måste gå till 
skolan anses som trafikfarlig, då ska barnet inte behöva gå utan skall bli upplockad av en 
skolbuss. Men vad är trafikfarlig väg? I samtalet med tjänstemännen så visade det sig att det inte är 
enkelt att avgöra frågan om trafikfarlig väg. En av tjänstemännen var lättad över att detta 
avgörande inte ingick i dennes arbetsuppgifter. Det fanns även en skillnad i synen på trafikfarlig 
väg som gick att koppla till var informanterna var bosatta, vilken utgångspunkt de hade färgades 
av om de bodde på landet eller i stan:  

Många på landet anser att det är trafikfarlig väg och för att det är mörkt och det är si och så, så 
är det ju på landet. Så jag menar, sen tittar man på stan, jag cyklar till jobbet varje dag och det 
kommer småknattar och går över promenader och överallt, där har vi flera hundra bilar per dag 
så att säga och då kanske dom också skulle ha skolskjuts. Så farlig väg är det svåraste tycker jag. 
(KTE) 

Det går även att helt vända på resonemanget när det gäller små barn som rör sig i stadstrafiken: 

Det är två helt skilda saker, transport i en stad, eller förflyttning i en stad kan vi säga och en 
förflyttning på landet [funderar] två kilometer inne i stan och åka cykel på plogade ljusa och det 
är rätta leder så att det inte är någon trafik, det är väl inget […] (Entreprenör) 

Fem kilometer kan tyckas vara en lång väg att gå även för en 15-åring och som en av 
entreprenörerna uttryckte sig: ”Det är tufft alltså fem kilometer, för en högstadieelev även om det 
[…] är sådana här dagar [snöslask] eller det är tio grader kallt, jag menar fem kilometer då det är 
en mil fram och tillbaka […]”, en annan entreprenör uttryckte sig i starka ordalag: ”Det finns inga 
av de där gubbarna och kärringarna [KTE] som sitter där inne som kan tänka sig att gå tio 
kilometer per dag till och från sitt jobb.” Dennes irritation över detta problem var påtaglig. 

Jag är till viss del böjd att hålla med men samtidigt måste det finnas riktlinjer att följa. Bara av 
dessa exempel ovan så går det att förstå hur svårt det är att avgöra vad som skall anses som 
trafikfarlig väg. Kanske går det inte att jämföra en väg i stan med en väg på landet? Kanske går 
det inte att överhuvudtaget jämföra staden och landsbygden på samma premisser när det handlar 
om skolskjuts? 
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Slutdiskussion 
Nu är det dags för mig att summera vad som framkommit på ovanstående sidor. Syftet med 
denna uppsats har varit att se hur organisationen kring skolskjuts fungerar, baserat på aktörernas 
egna utsagor och erfarenheter om densamma. En central del för uppsatsen har varit vilka 
positioner aktörerna har eller har tilldelats, hur de agerar och hur de anser att samspelet och 
kommunikationen dem emellan fungerar. Skolskjutsen går att se ur vad som tycks vara en aldrig 
sinande uppsjö av vinklar och en förändring i ena änden kan få oväntade konsekvenser i den 
andra. Skolskjutsen har olika betydelse för de olika aktörerna, för barnen och ungdomarna så 
handlar det om en möjlighet att ”enkelt” ta sig till skolan. Entreprenörerna har det som en av 
flera inkomstkällor. Skolpersonalen vill självklart att barnen ska kunna ta sig till skolan och för 
KTE så handlar det om att tillhandahålla en service som är lagstadgad och som medborgarna har 
rätt till. Aktörerna har tydligt olika positioner inom organisationen och drar kanske inte alltid åt 
samma håll, men de är hela tiden beroende av varandra och varandras erfarenheter och kunskap. 
Min analys visade på tendenser till att somliga av informanterna upplevde det som att de inte 
hade möjlighet att påverka organisationen i den utsträckning som de ansåg vara önskvärt. I vissa 
delar av verksamheten så fungerar, enligt mina informanter, samspel och kommunikation 
tillfredställande, som exempelvis mellan skola och KTE medan det i andra delar finns utrymme 
för förbättring.  

Jag vill börja min diskussion där jag avslutade min analys, med synen på landsbygden och 
staden. Jag tror att det kan skapa onödiga komplikationer att upprätthålla en skillnad mellan de 
som är bosatta på landet och de som är bosatta i en stad. Uppfattningen om att människor i 
första hand flyttar från en stad, till landet är snedvriden och felaktig. Självklart är jag färgad av det 
faktum att jag är född och uppvuxen på landsbygden, så också mina föräldrar. Men det är en 
realitet att det finns många som bor på landsbygden som aldrig bott i en stad och som heller inte 
ser det som önskvärt, precis som motsatsen. Det gäller att på sätt och vis särskilja landsbygden 
och staden, att sluta jämföra dessa två på samma premisser när det gäller skolskjuts, för jag tror 
att det är ett projekt som är dömt att misslyckas. Både landsbygden och staden fyller sin funktion 
och det är viktigt att det är möjligt att välja vilket liv vi vill leva. Att som tjänsteman tydligt ta 
ställning för en sida kommer troligtvis att skapa problem i kontakten med exempelvis föräldrar. 
Denna typifiering påverkar säkerligen tjänstemännens beslutsfattande och tankar kring 
entreprenörer och föräldrar. Trafikfarlig väg var en av stöttestenarna när det gällde staden och 
landsbygden och jag var inne på ett förslag redan i min analys. Ett sätt att underlätta 
bedömningen av trafikfarlig väg är att ha två skilda bedömningsgrunder, en för staden och en för 
landsbygden. Staden har sina förutsättningar och landsbygden sina, det finns inget att vinna på att 
jämföra vad som är värst. 

Jag vill återigen påminna om barnen och ungdomarna, denna service är till för dem. Oavsett 
inställning till vilka som bor på landsbygden och hur de hamnar där så kan barnen och 
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ungdomarna inte ställas till svars för detta. De bor, som jag nämnde tidigare i uppsatsen, där 
deras föräldrar bor och har ingen möjlighet att välja någonting annat. Utgångspunkten för 
samtliga aktörer bör vara detta, om aktörerna inte har barnen och ungdomarnas bästa som 
utgångspunkt förloras en del av meningen med skolskjutsens varande. 

Det visade sig under mina intervjuer att de entreprenörer jag talat med hade uppfattningen om 
att deras idéer inte alltid var välkomna eller att deras idéer bemöttes med viss skepticism. Detta är 
självklart något som KTE behöver se över eftersom en organisation är beroende av att dess 
medlemmar känner förtroende för ledningen och att de är villiga att hela tiden arbeta för en 
förbättring av organisationen. För att ett samarbete skall fungera så måste även 
kommunikationen finnas och detta var något som tycktes brista på ett flertal ställen inom 
skolskjutsorganisationen. Kanske inte alltid enligt informanterna själva men det gick att utläsa 
mellan raderna. Bara det faktum att det genom mina intervjuer framkommer att aktörerna i vissa 
fall var helt omedvetna om deras olika inställning till en bestämd sak visar på att 
kommunikationen i dessa fall varit dålig. Kanske skulle det behövas en tydligare beskrivning av 
vem som ska göra vad och vem som skall ta ansvar för vad. Detta skulle säkerligen underlätta 
arbetet för samtliga aktörer. Om KTE än mer tydliggör vad de anser sig kunna kräva av 
entreprenörer och skola och vad dessa kan kräva av KTE så skulle det underlätta 
kommunikationen mellan de olika grupperna. Även skola och entreprenörer behöver bli bättre på 
att uttrycka vad det är de förväntar sig av KTE. Precis som en av tjänstemännen sa så är detta 
något som måste arbetas på kontinuerligt, det går inte att upprätta en bra kommunikation och 
sedan tro att den kommer att fortsätta så utan vidare ansträngning. En idé är att införa 
regelbundna möten där entreprenörer, skolor och KTE träffas samtidigt för att diskutera 
möjligheter, problem, lösningar etc. Genom sådana möten öppnas möjligheter för verksamheten 
att utvecklas eftersom olika individer från olika delar av verksamheten kan träffas och diskutera, 
på så sätt kan nya idéer uppkomma och organisationen kan på så vis utvecklas än mer. Sedan 
gäller det även att anordna möten eller öppna för bättre möjligheter för barn och ungdomar att få 
framföra sina åsikter och erfarenheter när det gäller skolskjuts i praktiken och det kommer att 
utveckla verksamheten än mer. De är trots allt experter inom detta område.  

KTE är den samordnande enheten som skall få de inblandade aktörerna att samarbeta och se 
till att skolskjutsen fungerar så optimalt som möjligt. KTE, entreprenörer, skola, barn och 
ungdomar har olika positioner i relation till varandra inom organisationen och dessa bygger bland 
annat på en maktrelation. KTE är de som bestämmer hur verksamheten skall se ut, vad skola och 
entreprenörer skall göra och vilken service barnen och ungdomarna har rätt till, de har även 
kontroll över ekonomin. Dock besitter de andra aktörerna kunskap och erfarenhet som KTE är 
beroende av för att kunna samordna en fungerande skolskjuts. Utan råd och hjälp från dessa är 
det nästintill omöjligt för KTE att planera skolskjutsen och få en fungerande organisation 
eftersom de har svårt att veta vad som behövs på mikronivå och vad som är genomförbart och 
inte. Entreprenörerna innehar ovärderlig kunskap om bygden och vägnätet, vad som exempelvis 
är framkomlig väg. Skolan, barnen och ungdomarna vet vad som fungerar rent praktiskt och hur 
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skolskjutsen påverkar deras vardag. Risken med en organisation som är så pass skiftande som 
denna när det gäller de aktörer som är inblandade är att deras positioner riskerar att komma allt 
längre ifrån varandra ju längre tiden går på grund av exempelvis dålig kommunikation. Detta kan 
få till följd att det skapas motsättningar mellan de olika aktörerna och att det skapas en dragkamp 
dem emellan. 

KTE ska se till att verksamheten är kostnadseffektiv och att alla kriterier kan uppfyllas till ett 
rimligt pris. Sökandet efter en bra lösning ekonomiskt kan leda till att oseriösa individer tar sig in 
i verksamheten genom att exempelvis försöka lägga ett bud på skolskjutstrafiken i ett område 
som ligger långt under de övriga buden. Detta har enligt de entreprenörer jag talat med inträffat 
ett par gånger under åren och fick exempelvis den konsekvensen att ett avtal blev tvunget att 
brytas mitt i perioden eftersom den entreprenören inte klarade att uppfylla sina uppgifter för att 
hans pengar tog slut. Jag förstår att KTE behöver försöka hålla kostnaderna nere, det är inget 
konstigt med det. Dock gäller det att undvika fallgroparna som kan uppkomma, kanske går det 
att avslöja en oseriös entreprenör genom att gå igenom tidigare upphandlingar och se vad 
skolskjutstrafiken för det aktuella området kostade förra gången. Sedan se över vad som hänt 
med exempelvis försäkrings- och bensinpris. Detta antar jag är något som Upphandlingsenheten 
kanske behöver se över, eftersom det är den som sköter det ekonomiska när det gäller en 
upphandling. 

Att finna sig själv vara tvungen att välja mellan riktlinjer och lagar och sin egen goda vilja kan 
bli en mycket stressfylld situation. Som tjänsteman och handläggare på KTE finns det egentligen i 
nuläget ingen möjlighet att låta hjärtat styra vissa beslut, inte ens förnuftet. Även om 
tjänstemannen själv anser att beslutet som måste fattas drabbar en individ onödigt hårt så kan 
denne inte ändra beslutsgången. När regler och riktlinjer utformas finns det alltid en risk att 
människor hamnar utanför ramarna eller faller mellan stolarna, dessa människor känner sig då 
ofta orättvist behandlade. Detta är oerhört svårt att frångå i en verksamhet som denna, även 
Berger & Luckmann påpekar att det finns situationer där vi tilldelas olika roller och ibland 
begränsas också våra valmöjligheter. Våra handlingar baseras då på den roll som vi för tillfället är 
”tvingade” att följa och vi kan inte handla utifrån vår egen privata uppfattning.84 Dock tycks det 
vara så att kommunerna har ett relativt stort handlingsutrymme i sitt utformande av 
beslutsunderlagen för vem som skall berättigas skolskjuts, det de ska basera sina beslut på är 
elevens förutsättningar och de lokala förutsättningarna. Självklart behövs det kriterier som sätter 
gränser för vad som är tillåtet och kriterier som visar vilken standard som är önskvärd. Men 
sedan är det viktigt att följa upp dessa kriterier och se vilka som behöver utvecklas och vilka som 
kanske ej längre fyller någon funktion. Detta skulle tjänstemännen i samarbete med övriga aktörer 
kunna diskutera kring och sedan framföra till politikerna i Tekniska Nämnden eftersom det är 
politikerna som utformar verksamheten i grunden. Entreprenörerna hade en önskan om att vissa 
kriterier som namnbricka, uniform etc. kunde slopas eftersom de, enligt dem inte är nödvändiga. 

 
84 Berger, Peter L och Luckmann, Thomas, s. 109 



   49
  
 

                                                

När det är samma chaufför som kör bussen varje dag är uniform inte nödvändigt. Säkerheten bör 
vara högt prioriterad och det ska finnas klara regler för vad som gäller ur säkerhetssynpunkt och 
vad varje entreprenör måste uppfylla för att vara berättigad att köra skolbuss och detta finns i 
nuläget. Enkla, genomförbara och få kriterier kanske skulle vara eftersträvansvärt, huvudsaken är 
att de är tydliga och fyller sin funktion. För att göra verksamheten mer öppen och flexibel skulle 
KTE kunna se över sina kriterier för vem som har rätt till skolskjuts. Att utgå från avstånd är en 
bra utgångspunkt men sedan skulle det kanske exempelvis finnas möjlighet för chaufförer att ta 
med syskon som egentligen är för gamla eller andra barn som de passerar på vägen, detta 
självklart i mån av plats. Samma sak när det gäller kompisar som vill följa med hem eller när det 
ska vara ett kalas hos något av barnen som åker med bussen. Skolskjutsen har en social betydelse 
och det borde inte vara omöjligt att finna en lösning som gör att chaufförerna kan tillåta 
kompisar att följa med på bussen. Att öppna för dessa möjligheter ger KTE en mer generös 
framtoning och det är positivt ur servicesynpunkt. Det skulle dessutom underlätta för både 
chaufförer och barn, chaufförerna slipper få dåligt samvete för att de åker förbi någon som 
behöver skjuts och barnen kommer fortare till skolan. KTE skulle kunna tala med barnen och 
ungdomarna om detta och fråga vad de tycker och om de har några idéer, kanske tillsammans 
med chaufförerna. 
 

Teoretisk slutdiskussion 

Inom skolskjutsorganisationen finns det bestämda aktörer, dessa aktörer går formellt att knyta till 
organisationen och på så sätt är detta just en organisation, det finns en formell samhörighet. Utifrån 
min undersökning har jag valt att se organisationen kring skolskjuts som bestående av en 
övergripande organisation som innefattar flera olika aktörer från andra organisationer som även 
har ett flertal andra uppdrag som inte rör skolskjuts. Den övergripande organisationen kan kallas 
för skolskjutsorganisationen. KTE är den styrande aktören inom denna organisation och samordnar 
samarbetet mellan aktörerna och sätter upp riktlinjer för deras agerande när det gäller skolskjuts. 
Enligt Ahrne är valet att bli medlem i en organisation till syvende och sist en frivillig handling och 
att individen i och med detta val åtar sig att följa de regler och riktlinjer som finns inom 
organisationen.85 Inom denna organisation har dock inte de enskilda aktörerna sista ordet. KTE 
väljer till viss del vilka som skall accepteras och tillåtas inträde i organisationen. Entreprenörerna 
exempelvis, väljer själva om de vill bli en del av skolskjutsorganisationen men de kan inte 
bestämma om de ska bli insläppta eller inte, detta avgörande ligger hos KTE och 
Upphandlingsenheten. Skolskjutsorganisationen är beroende av att aktörerna följer de riktlinjer 
som finns och att de sköter sin del av verksamheten på ett föredömligt sätt. Dock är inte 
skolskjutsorganisationen på lång sikt beroende av specifika individer, de är alla utbytbara men 
deras funktion är nödvändig.  Skolskjutsen kommer självfallet alltid att vara kopplad till skolorna 

 
85 Ahrne, Göran & Hedström, Peter, s. 15 
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men det behöver inte vara samma skolpersonal som arbetar med skolskjutsen utan de är 
utbytbara och detsamma går att säga om entreprenörerna, certifierade bussbolag kommer alltid 
att behövas men organisationen är inte beroende av samma entreprenörer år efter år utan även 
dessa är utbytbara. Aktörernas handling inom organisationens ramar sker på organisationens 
villkor men det kan vara svårt att ha översikt över att skola, entreprenörer och elever följer dessa 
riktlinjer. Det går också i vissa delar av mitt material, utifrån informanternas egna utsagor, att se 
att skola, entreprenörer och elever inte ser sig själva som en del av skolskjutsorganisationen utan 
att den består enbart av KTE och att de till viss del är på motsatta sidor, men de borde se sig 
själva som en del av denna organisation tillsammans med KTE. Det är de tillsammans som gör 
denna organisation möjlig och det är de som tillsammans för den framåt, även om KTE har den 
överordnade rollen så är tjänstemännen i allra högsta grad beroende av övriga aktörers kunskap. 

Tjänstemännen är som jag tidigare beskrivit i många situationer nödgade att ta beslut som kan 
uppfattas som svåra och i vissa fall orättvisa. Tjänstemannens zone of indifference är i dessa fall 
minimerad för att utesluta så mycket av individens personlighet som möjligt. När utrymmet för 
individuellt handlande minskas så ökar, enligt mig, också risken för att tjänstemännen försöker 
”skydda” sig bakom sin myndighetsroll och använda den som en förklaring till varför han eller 
hon måste fatta vissa beslut. Makten ligger egentligen inte i deras händer utan de verkställer beslut 
som någon annan fattat före dem, deras påverkansmöjlighet är mycket begränsad. ”Det finns 
nästan alltid andra att skylla på.”86, som Ahrne påvisar. Detta är en försvarsmekanism som enligt 
Gummesson är vanlig inom verksamhet som i första hand sysslar med myndighetsutövning och 
till viss del även inom den offentliga sektorns serviceorgan.87 Gummesson lägger dock 
tyngdpunkten på att detta uppkommer när fel uppstår inom en verksamhet, jag vill klargöra att 
när tjänstemännen på KTE använder detta sätt att distansera sin privatperson från 
myndighetsrollen så gäller det fall där det inte främst handlar om misstag eller felaktiga beslut 
utan beslut som av betraktaren uppfattats som orättvisa. Som tjänstemän hamnar de på sätt och 
vis i kläm mellan sin roll som tjänsteman i en offentlig verksamhet styrd av politiska beslut och 
deras arbete som handläggare och beslutfattare i individuella fall. Övriga aktörer kan sägas ha en 
större zone of indifference och enligt min tolkning så har KTE i nuläget bara ytterst begränsad 
möjlighet att påverka denna. Skolan och entreprenörernas zon är snarare kopplad till den övriga 
verksamhet som de innefattas av och de handlar kanske främst utifrån dessa organisationer och 
verksamheter snarare än själva skolskjutsorganisationen. Denna zone of indifference påverkar 
aktörernas handlingsutrymme och min uppfattning är att KTE har en önskan om att deras 
möjlighet till påverkan borde vara större samtidigt som det kan vara svårt att veta hur mycket de 
egentligen ska kontrollera exempelvis en entreprenör. Det kan vara så att en stor zone of 
indifference kan vara acceptabel bara verksamheten fungerar. 

 
86 Ahrne, Göran & Hedström, Peter, s. 18 
87 Gummesson, Evert, s. 12-13 
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De slutsatser och idéer som framkommit i denna uppsats går säkerligen att överföra på andra 
organisationer med liknande sammansättning, organisationer där ett flertal aktörer från olika delar 
av samhället strålar samman och behöver samarbeta kring ett bestämt område. Där alla 
inblandade är beroende av varandras kunskap och erfarenhet och där kommunikation och 
förmåga till anpassning är oerhört viktigt. Detta kanske även går att överföra på andra delar 
samhället och inte bara inom organisationer, det finns många tillfällen då människor måste 
samarbeta trots skilda bakgrunder och tänkesätt. Jag vill betona att jag anser att två av 
grundförutsättningarna till en väl fungerande organisation bygger på rätt sammansättning av 
människor och god kommunikation. 

Jag är böjd att ställa mig bakom Berger & Luckmanns teori om att vi alla ser världen från vårt 
perspektiv och att mitt ”här och nu” inte behöver vara detsamma som ditt ”här och nu”.88 Vi 
behöver finna vägar för att kunna leva tillsammans i samhället och inom organisationer trots våra 
skilda uppfattningar. Vi lever tillsammans i denna värld, medvetna om våra skillnader i något som 
Berger & Luckmann benämner som commonsense-medvetande, världen är gemensam för många 
människor.89 Genom organisationer sker de flesta av de samhällsprocesser som blir synliga i 
samhället, det är genom individers handlande som dessa processer skapas men med hjälp av 
organisationer blir de lättare synliga. Genom dessa processer och mänsklig interaktion skapas 
sociala konstruktioner och därav är studiet av organisationer viktiga i förståelsen av samhällets 
konstruktion. 

Jag var lite kort inne på typifieringar i början av analysen och vill utveckla det kopplat till 
skolskjutsorganisationen. Det sätt vi förstår och bemöter en person på är grundat i den 
föreställning vi har om denna person, denna föreställning är inte fast i sin struktur och förändras 
allteftersom vi lär känna personen. Detta sätt att etikettera blir som mest framträdande i en face-
to-face-situation men det är också vid dessa tillfällen vi lättast kan omvärdera vår typifiering. När 
det gäller tjänstemännen på KTE uppstår sällan dessa face-to-face-situationer åtminstone inte när 
det gäller föräldrar, barn eller ungdomar. Anonymiteten är stor i denna del av organisationen och 
generella uppfattningar och slutsatser får råda över inställningen till dessa aktörer. Självklart gäller 
samma sak omvänt, föräldrar kanske baserar sin uppfattning om KTE utifrån en föreställning av 
densamma som ej behöver vara grundat i ett faktiskt möte. Men saken är den att tjänstemännen 
på KTE sitter i en maktposition och det är de som skall avgöra vem som får skolskjuts eller inte, 
dock har de klara riktlinjer att gå efter men frågan kvarstår: Skulle denna brist på face-to-face-
situationer på något sätt kunna skapa problem för tjänstemännen att göra en objektiv 
bedömning? Det tycks vara vanligare att KTE får samtal från upprörda föräldrar, entreprenörer 
eller skolpersonal snarare än tacksamma och glada samtal, detta behöver i sin tur inte betyda att 
KTE inte gör ett bra arbete men det är ofta vanligare att ”fel” i verksamheten framkommer 
tydligare än det som är bra. Risken för att tjänstemännen skapar sig generella föreställningar av 

 
88 Berger, Peter  L och Luckmann, Thomas, s. 34-35 
89 Ibid., s. 34-35 
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övriga aktörer baserat på ett fåtal individer inom organisationen är överhängande. Typifiering är 
som jag beskrev tidigare inte fast till sin struktur utan förändras allteftersom, men om 
interaktionen med övriga aktörer mestadels blir negativ innebär det kanske att typifieringarna 
enbart förändras i negativ riktning. Kanske kan tillfällen när exempelvis arga och upprörda 
föräldrar ringer och klagar påverka tjänstemännens uppfattning och bemötande av föräldrar i 
allmänhet? 
 

Dags att knyta ihop säcken 
Som jag varit inne på vid ett flertal tillfällen under denna uppsats så är skolskjuts i sig en komplex, 
mångfacetterad, utmanande och intressant verksamhet. Den kräver mycket av sina aktörer och 
som planerare av verksamheten gäller det att täcka en mängd olika aspekter. Dessutom är 
skolskjutsen en relativt dold samhällsfunktion som kanske enbart blir synlig för gemene man när 
det händer en olycka, när det visar sig att standarden på bussarna är under all kritik eller när en 
busschaufför ertappas med att köra under alkoholpåverkan. Det är förståeligt att de som är 
arbetar med detta då kan uppleva det som att de kämpar i motvind. För om en företeelse, som 
dessutom innefattar barn, framstår som en dåligt skött och oerhört kostsam verksamhet kan det 
vara svårt att rättfärdiga dess existens. Men jag hoppas att jag genom min uppsats har kunnat visa 
på att det är en nödvändig samhällsfunktion som är betydelsefull för hundratusentals människor 
runt om i Sverige. Barn och ungdomar kan komma till skolan oavsett var de bor, den skapar 
arbetstillfällen och håller landsbygden levande. 

Det fanns förståelse hos handläggarna att föräldrar ibland ringde och skällde på dem för att de 
fått ett oönskat beslut, detta kunde enligt informanten bero på att det ibland är svårt att förstå 
varför och hur vissa beslut tas. Självklart är det svårt att veta allt om allt! Ett sätt att minska risken 
för att dessa situationer ska uppstå är att se till att informera alla föräldrar om organisationens 
grunder och upplägg så att de bättre kan förstå vad KTE utgår ifrån och vad som ligger bakom 
ett beslut. Kanske kan KTE på detta sätt uppnå större förståelse från de övriga inblandade. KTE 
kan likaledes se till att skola och entreprenörer är väl införstådda i KTE: s arbetssätt så att även 
de kan svara på föräldrars frågor om varför det är si eller så. Med kunskap kan förståelse väckas 
och det kan komma att underlätta för både handläggare och föräldrar och detta anser jag vara 
relevant inom denna organisation. 

Min förhoppning är att denna uppsats skall kunna användas i utvecklingen av 
skolskjutsorganisationen i Norrköpings kommun och att jag dessutom har synliggjort en funktion 
i samhället som för många kanske är okänd. Kanske har denna uppsats även ökat förståelsen för 
de olika aktörerna och vad det innebär att tillhandahålla en fungerande skolskjuts. Skolskjutsen är 
viktig för barn och ungdomar som bor på landsbygden och jag vill därför avsluta denna uppsats 
på samma sätt som jag började, med något som en av ungdomarna sa: ”Hur ska jag ta mig till 
skolan annars?” 
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Sammanfattning 
Denna uppsats fokuserar på organisationen kring skolskjuts i Norrköpings kommun. Det är en 
kvalitativ studie med organisationsteoretisk och kunskapssociologisk grund. Uppsatsen är baserad 
på intervjuer med fyra olika grupper inom denna organisation, tjänstemän på 
Kollektivtrafikenheten, entreprenörer från bussbolag, skolpersonal och ungdomar. Syftet med 
denna uppsats är att se hur de olika aktörerna anser att arbetet med skolskjuts för närvarande 
fungerar och hur de upplever sin situation. Mina frågeställningar är följande: Hur positionerar sig de 
olika aktörerna i förhållande till varandra och vad beror detta på? Vilken möjlighet till påverkan uppfattar de 
olika aktörerna att de har, eller har tilldelats? Hur upplever aktörerna att organisationen kring skolskjuts 
fungerar, när det gäller exempelvis samspel, kommunikation, uppfyllande av mål, utveckling och ekonomi? I min 
studie framkom att denna verksamhet är komplex och mångfacetterad. Verksamhetens många 
olika aktörer kan skapa svårigheter med kommunikationen och det kan ibland vara svårt att 
överblicka situationen. Kollektivtrafikenheten har ansvar för att koordinera verksamheten så att 
allt fungerar med är beroende av de andra aktörernas samarbete och välvilja. Skolskjuts är en 
nödvändighet på landsbygden eftersom många barn och ungdomar annars inte skulle kunna ta sig 
till skolan, vi har som bekant skolplikt i Sverige och därför är kommunerna skyldiga att 
tillhandahålla gratis skolskjuts eftersom det ska vara kostnadsfritt att gå i skolan. Skolskjuts skapar 
även jobb för den lokala entreprenören. Min analys visar på att de största problemen inom 
organisationen är grundade i att kommunikationen inte alltid fungerar och att det finns skilda 
uppfattningar om hur saker borde skötas. Exempel på detta är frågan om vem som ska ha rätt till 
skolskjuts. I nuläget går handläggarna först och främst på avstånd. 2 kilometer för lågstadiet, 3 
kilometer för mellanstadiet och 5 kilometer för högstadiet. Men entreprenörerna finner det svårt 
att inte plocka upp barn på vägen som egentligen bor för nära skolan. De anser att de borde få 
göra detta i mån av plats. I en organisation av denna storlek och med så många olika aktörer så är 
det av största vikt att kommunikationen fungerar och att de olika aktörerna lyssnar på varandra. 
Kanske är en lösning på denna problematik att man anordnar möten med jämna mellanrum där 
de kan ventilera sina åsikter och kanske gemensamt komma fram till lösningar på de problem 
som finns. 
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