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 Abstract 

I slutet på nittiotalet kom EU-mopeden till Sverige, sedan dess har antalet 

registrerade EU-mopeder ökat år för år. De flesta som kör dessa fordon är i 15 års 

åldern, men man har också sett att det är väldigt vanlig att även vuxna väljer att 

köra dessa fordon istället för att skaffa sig två bilar. Under åren har det visat sig 

att det inte längre bara är män/pojkar som kör moped, även kvinnor/flickor väljer 

att ta sig fram på moped. När ökningen av registrerade EU- mopeder är ett 

faktum, så finns det ju även andra faktorer som ökar, exempelvis antalet olyckor. 

Ser man på olyckstatistiken under år 2000 så skadades 4 personer svårt, medan år 

2006 var siffran 161 personer. Orsaken till dessa olyckor är många olika faktorer, 

alkohol, trimning och dålig trafikkunskap kan vara några. 

För att få framföra dessa fordon så skall man inneha förarbevis, körkort eller 

traktorkort. För att få ett förarbevis måste eleven skriva ett godkänt teoriprov hos 

en av vägverket godkänd utfärdare, däremot ställs inga reglerade krav på det 

praktiska utförandet. I arbetet har vi försökt få fram hur myndigheterna jobbar 

med den ökande olycksbilden och hur ungdomarna ser på myndigheternas arbete. 

För att få svar på det så valde vi att intervjua vägverket, polis, trafikskolelärare 

och ungdomar. Det som vi kunde tolka och utläsa av intervjuerna var bland annat, 

att samtliga personer var ganska eniga om att åldern skulle höjas för att få köra 

EU-moped. 
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 1.1 Inledning 

Den så kallade EU-mopeden introducerades i Sverige 1999, sedan dess har 

antalet registrerade mopeder ökat kraftigt varje år. I september 2006 fanns det 

över 130 000 registrerade mopeder klass I i Sverige1. De flesta som kör 

fordonen är förstås ungdomar men det har blivit allt vanligare att även äldre 

personer skaffar en EU-moped som ett komplement till bilen eller cykeln. 

Fordonen är ofta väldigt lättkörda och förhållandevis billiga i inköp och drift 

och detta har medfört att nya grupper av människor som tidigare inte körde 

moped nu har blivit mopedtrafikanter. Under sjuttio och åttiotalen var det 

förhållandevis ovanligt med kvinnliga mopedförare, men detta har ändrats i och 

med att EU-mopeden gjorde sitt inträde. All statistik över försäljning och 

nyregistrering visar att antalet mopeder klass I ute i trafiken ökar stegvis för 

varje år. 

   

    

Mopedisterna är precis som motorcyklister väldigt exponerade i trafiken och de 

drabbas oftast hårdast i kollisioner med annan trafik. Det verkar dock som att 

personskadorna i samband med dessa olyckor blivit mer omfattande än tidigare. 

Vägverkets statistik visar till exempel att antalet svårt skadade förare av EU-

mopeder har ökat från 4 under år 2000 till 161 år 2006. 

 
                                                
1 http://www.vv.se/filer/21765/mopedstatistiken_totalt_061115.xls 
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Eftersom EU-mopederna har blivit ett vanligt inslag i den svenska trafikmiljön 

har det självklart även blivit allt vanligare med trafikolyckor med dessa fordon 

inblandade. 

Den bakgrund som beskrivs här är tänkt att visa hur många olika faktorer som 

spelar in i det här sammanhanget. Några av dessa faktorer är drogpåverkan, 

ålder, utbildning och att en del trimmar sina mopeder och kör i högre 

hastigheter än vad de är konstruerade för. Många olyckor där mopeder är 

inblandade kan orsakas av andra trafikanters misstag i trafiken. När olyckan är 

framme påverkar andra faktorer som t.ex. hjälmanvändning, alkoholpåverkan 

och hastighet vid olyckstillfället hur personskadorna kommer att se ut för de 

inblandade. 

 1.1.1 Begreppsförklaringar 

En moped är ett motorfordon som är byggt för att framföras i högst 45km/h. En 

moped får ha en förbränningsmotor med högst 50 kubikcentimeters slagvolym 

eller en elektrisk motor med högst 4 kilowatts effekt. Sedan finns det även tre 

och fyrhjuliga mopeder, dessa får ha en annan sorts förbränningsmotor. En 

fyrhjulig moped får väga högst 350 kg utan last. 

Vi kommer nu att reda ut vilka skillnader det finns mellan de olika 

mopedklasserna. 

 Moped klass I 

En moped klass I, är en EU- godkänd moped konstruerad för att framföras i 

högst 45km/h. För att få köra en moped klass I, måste du inneha körkort, 

traktorkort eller förarbevis. För att få ett förarbevis måste man vara 15 år och 

genomföra ett teoretiskt prov med godkänt resultat. 

En moped klass I, måste vara registrerad och ha en registreringsskylt bak. 

Mopeden behöver normalt inte kontrollbesiktas, men om polisen stoppar dig på 

vägen och upptäcker brister på mopeden kan den få körförbud eller också får du 

ett föreläggande om att besikta den. Sker detta så måste du rätta till det som är 
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fel, och därefter låta kontrollbesikta mopeden hos bilprovningen. Mopeden 

måste även vara trafikförsäkrad2. 

Trafikregler som gäller för Moped klass I: 

• Du måste ha en godkänd hjälm, E eller SIS märkt. 

• Du ska köra på vägrenen om det finns en sådan annars körbanan. 

• Du får inte köra i cykelfält eller på cykelbanor. 

• Du får köra i körfältet för fordon i linjetrafik ( ”bussfilen”). 

• Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled. 

• Du får inte låta mopeden skjuta på något annat fordon ( tex cykel) eller 
låta mopeden dras av något annat fordon. 

• Du får inte skjutsa fler passagerare än mopeden är byggd för. 

 

 Moped klass II 

Det finns två typer av moped klass II. Den EU- godkända mopeden, som är 

konstruerad för att köras i högst 25 km/h och motorns effekt får vara högst 1 

kilowatt. Den andra sorten är den gamla ”30 moppen”, den får framföras i högst 

30 km/h och är godkänd i Sverige enligt äldre bestämmelser. Sådana mopeder 

måste ha ett typintyg utfärdat före den 17 juni 2003. 

För att få köra moped klass II krävs att du har fyllt 15 år. Mopeden skall inte 

registreras, vilket innebär att den inte behöver ha registreringsskylt. Men den 

måste vara trafikförsäkrad och som förare måste du ha med dig 

trafikförsäkringsbeviset när du kör. 

 

 

 

 

                                                
2 Vägverket. 
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 Trafikregler som gäller för moped klass II är: 

• Du måste ha en godkänd hjälm, E eller SIS märkt. 

• Du ska köra på cykelbana. 

• Du ska köra på vägrenen om det finns en sådan, annars på körbanan (där 
det inte finns en särskild cykelbana). 

• Du får köra i cykelfältet. 

• Du får köra i körfältet för fordon i linjetrafik ( ”bussfilen”). 

• Du får inte köra på motorväg eller motortrafikled. 

• Du får parkera mopeden på samma sätt som cykel (gäller tvåhjulig 
moped). 

• Du får inte skjutsa fler passagerare än mopeden är byggd för3.  

 

Vägverket gjorde år 2004 en djupstudie av ett antal dödsolyckor där 

mopedister omkommit. Rapporten bygger på 54 olyckor där 58 personer på 

moped omkommit, varav sex som passagerare4. Djupstudien omfattar inte 

bara moped klass I utan även mopeder klass II. Vi har gjort bedömningen 

att de resultat som visas ger en fingervisning om hur utvecklingen kan se ut 

framöver i takt med att klass I mopeden blir allt vanligare. 

 

 1.1.2 Åldersgrupper 

De mopedister som dödats i de analyserade olyckorna var mellan 14 och 94 år 

gamla. 15-åringar är i särklass den mest utsatta åldersgruppen,  där 17 av de 58 

som dödats var 15 år. De flesta omkomna mopedisterna var män, 52 av 58. 

Eftersom det är de allra yngsta förarna som är mest olycksdrabbade, har detta 

lett till en diskussion om huruvida åldersgränsen, som idag är femton år, bör 

förändras. 

 

                                                
3 Vägverket. 
4  Dödade mopedister 1997-2002 Vägverket: Publikation 2004:34, 2004 
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Källa Vägverket 

     

 1.1.3 Hjälmanvändning 

Av de 58 personerna som dödats använde 36 personer (62 %) hjälm. I nästan 40 

procent av fallen lossnade hjälmen under olycksförloppet, vilket visade sig allra 

tydligast bland de yngre mopedisterna. Bland de personer som inte använt 

hjälm var två tredjedelar yngre än 18 år. Om samtliga 58 personer använt hjälm 

bedöms 30 procent ha kunnat överleva. Bland dem som inte använt hjälm 

bedöms nästan 60 procent ha överlevt med hjälm5. 

 De ovan nämnda siffrorna skall dock tolkas med stor försiktighet, eftersom det 

är mycket svårt att säkert kunna avgöra om hjälm räddar från dödlig utgång 

eller inte. Bedömningen har gjorts av läkare från Vägverkets Trafikmedicinska 

råd grundat på obduktionsprotokoll. Att 60 procent av de som inte använt hjälm 

skulle ha överlevt med hjälm kanske inte är så överraskande, att nästan 40 

procent av de som hade hjälm tappade den vid olyckan är däremot 

anmärkningsvärt. Den som ertappas av polisen med att köra moped utan hjälm 

eller med hjälmen bristfälligt fastspänd får en ordningsbot på 1500 kronor. 

 1.1.4 Alkohol 

Eftersom en moped klass I är ett motordrivet fordon gäller Trafikbrottslagens 4 

samt 4:a paragraferna som handlar om rattfylleri. Gränsen för rattfylleri ligger 

vid 0,2 promille och om alkoholkoncentrationen i blodet överstiger 1,0 promille 

                                                
5 Dödade mopedister 1997-2002 Vägverket: Publikation 2004:4, 2004. 



Rapport nr. 409 

 6 

2007-04-24 

döms personen för grovt rattfylleri. När det gäller mopeder krävs det dock 

försvårande omständigheter utöver alkoholkoncentrationen i blodet för att 

brottet skall kunna bedömas som grovt, exempelvis att mopeden framförts med 

hög hastighet på en cykelväg med oskyddade gång- och cykeltrafikanter. Den 

ovan nämnda undersökningen visade att i 9 av de 54 fallen var mopedföraren 

påverkad av alkohol och i ett fall förekom annan drog än alkohol. Detta betyder 

att 19 procent av dödsolyckorna var alkohol-/drogrelaterade. 

Obduktionsprotokollen visade att promillehalterna låg mellan 0,87 och 2,6 

promille6. Gällande promillehalterna måste försiktighet råda även här eftersom 

blodproven ibland är tagna i direkt anslutning till olyckan och ibland en tid efter 

olyckan, men de ger i alla fall en bild av problemets omfattning. 

 1.1.5 Olyckstyp 

Den vanligaste olyckan där mopedister förolyckats var vid korsvägsolyckor (34 

%). De hände oftast när en bilist som färdats på en huvudled krockade med en 

från höger kommande mopedist som antingen skulle korsa vägen eller svänga 

ut till vänster på huvudleden. Knappt 10 procent av mopedisterna hade 

omkommit i avsvägningsolyckor. I nästan samtliga fall hade mopedisten svängt 

åt vänster framför en bakifrån kommande bil. Den näst vanligaste 

avsvängningsolyckan var när en mopedist från motsatt håll svängt vänster och 

kolliderat med en framifrån kommande bil.7  

 1.1.6 Utbildning 

Berörda myndigheter har vid flera tillfällen tillsatt utredningar för att utröna om 

det nuvarande systemet med ett förarbevis är tillräckligt eller om utbildningen 

bör ändras i något avseende. För att få förarbevis för moped klass I måste man 

genomgå en särskild utbildning och godkännas vid ett kunskapsprov. 

Utbildningen innehåller både teoretiska och praktiska moment, medan det 

avslutande provet är enbart teoretiskt. Kunskapsprovet omfattar 25-35 frågor 

om fordonet, regler, människan, risker och miljön. 

                                                
6 Dödade mopedister 1997-2002 Vägverket: Publikation 2004:7, 2004.  
7 Svåra olyckor med moped och mc. Vägtrafikinspektionen. Publ nr 2007-02  
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Utbildning och examination anordnas oftast av trafikskolor, 

motororganisationer, studieförbund och frivilligorganisationer men även 

privatpersoner kan bedriva verksamhet om de uppfyller Vägverkets krav. 

Både fysiska och juridiska personer kan få utbildningstillstånd och rätt att 

anordna kunskapsprov, men utbildare och examinatorer måste vara godkända 

av Vägverket. Den som ska utbilda eller examinera måste vara lägst 21 år och 

ha körkort för motorcykel (A1 eller A). Det krävs att han eller hon också har 

särskild kompetens eller erfarenhet, vilket bedöms i varje enskilt fall. Det krävs 

olika tillstånd för att få utbilda och examinera elever och den som har hållit i 

utbildningen får inte examinera sina egna elever8. 

 1.1.7 Nya bestämmelser 

Körkort inom EU ska harmoniseras senast 2013, enligt ett direktiv från EU som 

har trätt i kraft 19 januari 2007. Enligt den tidsplan som anges i direktivet så har 

medlemsstaterna fyra år på sig att ändra sin lagstiftning och inom ytterligare två 

år måste denna lagstiftning tillämpas. Detta innebär att det skulle börja gälla i 

Sverige någon gång under år 2013. I Sverige beräknar man att de nya 

bestämmelserna ska träda i kraft senast den 19 januari 2013, för att de Svenska 

bestämmelserna inte ska vara avvikande i förhållande till andra medlemsstaters 

bestämmelser. Detta innebär att körkort införs för EU- mopeder. Körkortet 

kommer att ha beteckningen AM (Automat-Moped) och åldersgränsen är satt 

till 16 år.  

EU- mopedernas regelverk är något som diskuterats mycket i Sverige. 

Resultatet av de diskussionerna, är att mopedreglerna har setts över separat. De 

nya bestämmelserna kommer sannolikt att införas 1 januari, 2009. Detta innebär 

då, att föraren ska vara 16 år och att körkortet för EU- moped kan återkallas av 

polisen vid eventuella trafikbrott. En annan skillnad är att det kommer att vara 

vägverket som kommer att genomföra teoriproven, inte som det är idag att det 

är trafikskolor eller vissa andra organisationer. Provet blir en klassisk 

körkortsexamen. 

                                                
8 www.vv.se 070323 
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Bestämmelser om ålderskrav för att få köra ett visst fordon är en faktor som, 

tillsammans med utbildningskrav och trafikmiljö m.m., i hög grad påverkar 

trafiksäkerheten för fordonsförarna9.  

 1.2 Syfte 

Syftet med arbetet, är att få en inblick i problematiken kring olyckor med EU- 

mopeder inblandade. Utöver detta så vill vi även lyssna på vad ungdomarna 

tänker och tycker om ämnet och hur de tror att man kan minska olyckorna med 

EU-mopeder effektivast. 

  1.3  Frågeställningar 

1. Hur anser myndigheter och trafikskolor att man bäst kan förebygga skador 

och dödsolyckor med EU- mopeder inblandade? 

2. Hur ser ungdomars inställning ut, till myndigheternas förslag och 

förordningar gällande användandet av EU- mopeden? 

1.4  Avgränsningar 

Vi har valt att i detta arbete titta på olyckor och olyckstatistik gällande moped 

klass I, den så kallade EU- mopeden. Vi har även att genomfört ett antal 

intervjuer med några myndighetspersoner. Därefter har vi också intervjuat ett 

antal ungdomar, dessa representeras bara av unga mopedförare från Umeå.  

 1.5 Tillvägagångssätt 

För att få svar på våra frågor i arbetet, så har vi att använt oss av information vi 

hittat från olika organ som arbetar just mot trafiksäkerhet. Vi har även använt 

oss av intervjuer, för att få en klarare bild av hur det ser ut med arbetet kring 

EU- moped olyckor. Vi valde att intervjua representanter för polis, vägverk och 

trafikskola. Vi valde dessa tre för att kanske kunna få en klarare inblick i hur de 

arbetar, både situationellt och preventivt. 

För att få ytterliggare klarhet hur det egentligen ser ut, så har vi valt att även 

intervjua några ungdomar i tonåren 15-17 år, de som är i den mest utsatta 

                                                
9 Statens offentliga utredningar SOU 2005:45 
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gruppen gällande olyckor med EU- mopeder. Utifrån dessa intervjuer har vi 

skapat oss en uppfattning om hur det kan se ut. Vi vill att du som läsare ska få 

en inblick hur myndigheterna arbetar och ungdomarnas rektioner på detta. Vi 

har valt att intervjua en polis eftersom det är den myndighet som till största del 

får möta ungdomar på EU- mopeder ute på gatan. 

Att intervjua vägverket gav oss en inblick hur det ser ut rent statistiskt. Vi har 

fått deras syn på vad som kan vara orsakerna till att det ser ut som det gör idag, 

eftersom att de arbetar på ett helt annat sätt än polisen. 

Vi har även intervjuat en trafiklärare på en av Umeås trafikskolor. Detta gjorde 

vi eftersom han i sitt arbete dagligen kommer i kontakt med dessa unga 

mopedförare och de som är på väg att ta ett förarbevis. De ungdomar vi valt att 

intervjua har vi kommit i kontakt med via en trafikskola. Ungdomarna håller på 

att vid skrivande tillfälle, utbilda sig för att kunna få ett förarbevis.  

Vi har även kommit i kontakt med några ungdomar på en av Umeås 

högstadieskolor som redan har förarbevis och höra hur de tycker att det 

fungerar, hur utbildningen var och om de själva anser sig ha den kunskap som 

behövs för att vistas i trafiken. 

 

2             Intervjuer 

 2.1 Intervju Vägverket, Magnus Lindholm 

Magnus tror att det finns flera orsaker till att antalet svåra olyckor med moped 

klass I har ökat, men själva grunden till det hela beror på att klass I mopeden 

blivit enormt populär. Under de senaste fem åren har antalet registrerade fordon 

ökat med över 100 000 mopeder. Är då klass I mopeden farligare än de 

långsammare klass II mopederna? Magnus menar att det egentligen inte är 

någonting som tyder på det, självklart finns det säkert enskilda fall där den 

högre hastigheten varit avgörande, men de svårare olyckorna med mopeder 

inblandade sker sällan på grund av att föraren har hållit för hög hastighet, vilket 

är väldigt vanligt vid motorcykelolyckor.  
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Magnus tror att den största orsaken till att olyckorna inträffar beror på att 

mopedförarna inte har hunnit få upp någon känsla för vilka trafiksituationer det 

är som är farliga eller kan bli farliga, till exempel förmågan att uppskatta hur 

hög hastighet fordonen på en korsande väg håller eller avstånd till mötande 

trafik. Den åldersgrupp som är mest inblandad i svårare olyckor är just 

femtonåringarna som är nybörjare ute i trafiken. ”Man kan fråga sig om det är 

rätt av samhället att låta våra unga framföra dessa fordon som, räknat per körd 

kilometer, är bland de farligaste vi har i trafiken idag”.  

Här finns förstås en balansgång mellan individens frihet och samhällets intresse 

att minska olyckornas följder i form av lidande och kostnader. Magnus skulle 

gärna se att åldersgränsen höjdes till 16 år, en gräns som är vanlig i övriga EU-

länder. Skillnaden i personlig mognad och utveckling kan vara ganska stor 

under bara ett år i den åldern, betydligt större än till exempel mellan 24 och 25 

år menar Magnus. Gällande utbildningen och kraven för att få ut förarbeviset så 

skulle det behövas en uppstramning, eftersom det verkar vara stora skillnader i 

kvalitén på utbildningen beroende på vem som håller i den, däremot så tror han 

inte att det behövs något praktiskt prov liknande de som finns vid tung mc. 

Anledningen till detta är att dessa mopeder ofta är väldigt enkla att köra och 

hantera, det är sällan körskickligheten som brister när olyckorna sker. 

Någonting som förvånar Magnus är att det inte krävs någon utbildning alls för 

att köra de vanliga mopederna, det vill säga moped klass II. Detta kan till stor 

del bero på tradition, det har alltid varit så och det finns ett starkt motstånd emot 

att ”försvåra” för den som vill köra moped vilket är olyckligt med tanke på hur 

många som omkommer varje år. 

Vägverket har under lång tid lagt ner enorma resurser för att minska olyckorna 

med personbilar och tung trafik ute på vägarna och när man talar om noll-

visionen, så är det lätt att man glömmer bort mopedtrafikanterna i samanhanget. 

Faktum är att det är oerhört svårt att minska konsekvenskerna av en olycka 

eftersom förare av tvåhjuliga fordon är så pass oskyddade, många menar att det 

bästa vore att få bort dem ifrån övrig trafik. Moped klass I får ju inte köras på 

gång och cykelvägar till skillnad från klass II mopeden. Magnus tror inte att det 
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vore någon bra lösning att låta alla mopeder köras på gång och cykelvägarna, 

eftersom de går fortare och risken blir stor att gångare och cyklister riskerar att 

kollidera med mopederna. 

 Det är dock inte ovanligt att vissa förare plockar bort sin registreringsskylt för 

att kunna köra med sina klass I mopeder på cykelvägar och gångbanor. Magnus 

berättar att Vägverket har bra kontroll på hur många som skadas allvarligt och 

dödas i samband med mopedkörning, däremot finns det ett stort mörkertal när 

det handlar om lindrigare olyckor och skador. Många gånger kommer dessa 

aldrig till polisens eller Vägverkets kännedom vilket gör att det är svårt att 

arbeta mot.  

När det gäller hjälmanvändningen så verkar det som att mopedförarna slarvar 

med att knäppa fast spännet till hjälmen, vilket gör att hjälmen flyger av vid en 

olycka, ett fenomen som är ovanligt vid olyckor med motorcyklar.  

En stor skillnad mot förr är att de moderna mopederna är väldigt enkla att 

trimma, i många fall räcker det med att klippa av en kabel till 

varvtalsregleringen, vilket gör att fordonet går betydligt fortare än 45 kilometer 

i timmen. På äldre mopeder krävs betydligt mer ingripande förändringar, vilket 

kräver en viss kunnighet rent tekniskt. Trimmade mopeder har dock alltid varit 

vanligt och det kommer kanske alltid att vara så. För att motverka detta tror 

Magnus att information och utbildning tillsammans med ökad kontroll och 

rapportering ifrån polisens sida skulle kunna vara effektivt.  

Polisens resurser är begränsade men Magnus tror att den dagliga 

trafikövervakningen som inriktar sig på nykterhet, även bör riktas mot 

mopedförarna ute i trafiken. Det verkar som att många inte tycker att det är så 

allvarligt att framföra en moped i berusat tillstånd vilket är oroväckande. 

Kanske beror detta på att folk inte anser att man utsätter någon annan än sig 

själv för fara på samma sätt som med en personbil. Magnus är inte så insatt i 

hur polisens arbete med mopedförarna ser ut till vardags, men han tycker att 

samarbetet mellan myndigheterna fungerar bra. 
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 2.2 Intervju Trafikpolis Stockholm, Lars Berglund 

Vi har intervjuat en trafikpolis i Stockholm, han heter Lars Berglund och jobbar 

vid länstrafiken. Han berättar att han tror antalet olyckor med EU- mopeder, 

hänger ihop med populariteten att köpa och köra dessa. Han säger sig ha sett en 

ökning av EU- mopeder sedan lagen gjordes om, från början var man tvungen 

att vara 16 år och inneha lätt MC- kort för att få köra EU- moped, men sedan 

togs det bort och det infördes en gräns på 15 år och förarbevis, traktorkort eller 

körkort.  

Tidigare i Stockholm hade polisen skolinformation, man började i mellanstadiet 

att informera eleverna om hur man cyklar och uppför sig i trafiken. Därefter har 

man ytterliggare en uppföljning i årskurs åtta, då man riktar sig mer mot 

mopedkörning, trafikregler och alkohol i samband med framförande av fordon. 

Han berättar också att de gick igenom nollvisionen. Lars säger att han tyckte att 

de fick en bra genomslagskraft med denna information hos ungdomarna, att de 

var intresserade av att lyssna och lära.  

Men av någon anledning togs detta bort, ledningen tyckte inte att detta jobb 

skulle ligga på polisen utan hos någon annan, så nu finns det tyvärr inte kvar i 

Stockholm. Lars berättar att han tycker det är synd, han tycker att det är något 

som kan få ungdomarna att öppna ögonen lite för risken att färdas i trafiken. 

Lars beskriver hur han ser på lagar och förordningar gällande EU-mopeden. 

Han berättar att i Stockholm har de problem med just EU- mopeder, han har sett 

att många av ungdomarna väljer att plocka bort registreringsskyltarna från 

mopederna, vilket är ett krav på en EU- moped. Detta gör det så mycket svårare 

för polisen att kontrollera dessa, ungdomarna gör detta för att få mopeden att se 

ut som en klass II moped. Så Lars tycker att man ska införa ett registreringskrav 

på alla mopeder för att lättare kunna kontrollera dessa. Han berättar att det bästa 

vore om de kunde införa reglerna som de var från början, att man var tvungen 

att ha lätt MC- kort för att få köra EU- moped klass I. För att få framföra en 

moped klass II, borde man vara tvungen att inneha förarbevis, traktorkort eller 

körkort. Lars tror att detta skulle kunna underlätta polisens arbete med att 
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stoppa och kunna kontrollera mopedförarna. Då skulle det även vara lättare att 

se vilka mopeder som var godkända och icke godkända.  

Han berättar att det även förekommer, många så kallade ”Gråmopeder”, dvs. 

mopeder som inte är godkända att framföras på allmän väg.   

Sedan tror Lars, att införandet av lätt MC- kort skulle gör att ungdomarna skulle 

bli mer försiktiga, detta på grund av att man då kan förlora sitt körkort om man 

begår ett trafikbrott. I dagens läge med förarbevis så kan det bara leda till böter, 

men man förlorar aldrig sitt förarbevis. Lars berättar även att han tycker det är 

bra att utbildningarna för förarbeviset ligger på trafikskolorna, att ungdomarna 

då får lära sig de grundläggande färdigheterna gällande trafikregler och vad 

som gäller för att få köra EU-moped. Om hjälmanvändandet och trimning säger 

Lars, att han vet att det förekommer en hel del trimning av mopederna, speciellt 

eftersom att det inte krävs allt för mycket jobb för att få dess att gå fortare. Om 

hjälm säger han, att det största problemet med hjälmanvändandet inte är förarna 

utan de som åker med på mopederna. 

Lars berättar, att i Stockholms län är det inte särskilt prioriterat att jobba mot 

EU- mopeder. Det mesta som trafiken jobbar med är bilbälten, nykterhet och 

hastighet, det finns inte så mycket resurser att hinna jobba mot mopeder. Men 

Lars berättar också att, i vissa delar av Stockholm finns det distrikt som har 

stora problem med ungdomar som kör mopeder och att på dessa platser kan de 

finnas en särskild trafikpolis som är avsatt för att jobba enbart mot dessa. Men 

att på länstrafiken finns det inget utrymme för sådant arbete. 

 2.3 Intervju Vindelns Trafikskola, Lars Björnerbäck 

Lars Björnerbäck arbetar som körlärare och administrativ chef på Vindelns 

Trafikskola i Umeå. Trafikskolan erbjuder sen ett par år tillbaka utbildning som 

ger förarbevis för moped klass I. Kravet för att få anordna utbildningen är att 

utbildare och examinatorer måste vara godkända av Vägverket. Det enda som 

egentligen behövs är att skolan skickar in en utbildningsplan där man redogör 

för hur man har tänkt bedriva utbildningen. Man får däremot inte examinera de 

elever man själv har utbildat, detta gör att många trafikskolor samarbetar och 
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examinerar varandras elever berättar Lars. Kursen innefattar totalt 16 timmars 

utbildning, av dessa är 4 timmar praktisk körning på en asfalterad övningsplats 

med olika övningar och manöverprov, resterande 12 timmar är teoritimmar.  

Lars berättar att ett förarbevis för moped klass I brukar kosta mellan 1000 och 

2500 kronor beroende på vem som håller i utbildningen och hur seriös 

utbildaren är. Kvalitén på utbildningen som eleverna får varierar och mycket 

hänger på lärarens kompetens inom området, det skulle behövas någon typ av 

ackreditering så att utbildningen blir likvärdig oavsett vem som håller i den. 

Vägverket utför tillsyn av utbildarna men det verkar vara ytterst sällsynt med 

dessa kontroller. Lars tror att orsaken till att EU-mopederna är inblandade i allt 

fler olyckor beror på omognad hos förarna till största delen. 

När man är femton år så ser man sig själv som mer eller mindre odödlig, många upplever sig 

själva som fullärda och klara – vilket ibland är ganska långt ifrån sanningen. 

Det är ganska tydligt att flickorna har kommit lite längre i mognadsprocessen 

och jag tror att de klarar sig bättre ute i trafiken, att höja åldersgränsen ett år 

skulle kanske göra skillnad men problemet skulle nog finnas kvar ändå säger 

Lars. EU-mopeden ska ju framföras mitt i trafiken tillsammans med bilar och 

lastbilar vilket är en ganska stor skillnad jämfört med att åka på en cykelbana, 

vi försöker lära våra elever att, precis som en motorcyklist, ta plats i trafiken. 

Med detta menar vi att köra mitt i körfältet vid till exempel korsningar och 

cirkulationsfält, gör man inte detta utan håller åt sidan så kommer övrig trafik 

att försöka klämma sig förbi vilket ofta blir väldigt farligt. Att framföra en 

moped klass I kräver ett helt annat ”tänk” än vad som krävs vid annan 

mopedkörning säger Lars. En idé skulle kunna vara att på ett tydligare sätt 

varna andra trafikanter för EU-mopederna, små varningstrianglar bak på 

fordonet eller nått liknande.  

Lars anser inte att trimning är något större problem i sammanhanget och tycker 

att polisen satsar fel när de ”jagar livet ur ungarna” bara för att de kör för fort. 

De moderna mopederna är konstruerade för högre hastigheter och de trimningar 

som görs idag resulterar bara i att mopeden går 10 till 15 kilometer fortare, 

vilket inte är så farligt. Idag verkar det som många poliser ”skäller ut” 
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ungdomar som begår trafikförseelser med moped, jag undrar om det inte är 

effektivare om polisen uppträder korrekt och skriver ut böter precis som man 

gör till vuxna människor. Polisen borde istället satsa på preventivt arbete där 

polisen åker ut till skolor och dagis och gör positiva intryck som barnen tar med 

sig långt upp i åldern säger Lars. 

 2.4 Intervju med ungdomar 

Vi har varit på en utbildningskväll för praktiskt körande av EU- moped, där 

pratade vi med ungdomarna om utbildning och vad de tyckte om hur 

myndigheterna arbetar. Dessa ungdomar höll på med sin utbildning för att få 

sina förarbevis. Vi observerade hur den praktiska utbildningen gick till för att 

kunna få ut sitt förarbevis.  

På den förarutbildningen vi valde att besöka, hade eleverna först tre kvällar 

teori om vägtrafikregler, risker, utbildning, hjälm och andra skydd. Därefter 

hade de en praktisk lektion som fungerade som en liten uppkörning, dock ingen 

formell uppkörning, utan bara så att läraren fick se att de kunde hantera 

mopeden. De ungdomar vi intervjuade under vår observation var väldigt nöjda 

med sin utbildning, de tyckte att de fått lära sig mycket om trafikvett och om 

riskfaktorer som föreligger i trafiken. Många av dessa tyckte dock att det skulle 

ingå mer praktisk körning under utbildningen, att de under utbildningen får mer 

tid på mopeden. 

Under den här kvällen som vi fick följa ungdomarna, så hade de 

hjälmgenomgång, om hur hjälmen ska skydda vid en eventuell kollision, samt 

hur en perfekt anpassad hjälm ska sitta på huvudet för att skydda bäst. Läraren 

visade även eleverna hur en korrekt körställning skulle se ut, hur de bör sitta på 

mopeden för att klara sig bäst vid en olycka. Läraren gick också igenom saker 

som hur man tankar, byter olja och hur man ställer upp mopeden på sitt stöd. 

Efter den introduktionen så fick ungdomarna prova mopederna, först bara köra 

försiktigt och känna hur mopeden uppför sig. Sedan byggde läraren upp en 

konbana där eleverna fick prova att manövrera mopeden, de fick köra i cirklar, 

krypköra och köra slalom mellan koner. När läraren tyckte att eleverna 
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behärskade det, så fick de lära sig att använda körriktningsvisarna och 

högerregeln. Efter det så fick de träna på kraftiga inbromsningar. 

Under utbildningen fick dessa elever också en chans att prova en nyinköpt MC- 

simulator, den ingick i en riskutbildning som eleverna fick prova, den 

simulatorn används också vid traditionell MC utbildning. Simulatorn formar 

olika miljöer för förarna, där de blir överraskade av olika saker som kan dyka 

upp på vägen, den gav också eleverna en chans att prova köra under olika 

förhållande, dagsljus, mörker och dimma. Denna simulator är den första i 

Sverige som används på bilskolor och i utbildningar. 

Kostnaden för dessa ungdomar att genomgå förarutbildningen för förarbevis 

landade på ca 2000 kronor. Vi frågade körläraren hur många som utbildar för 

förarbevis i Umeå? Han svarade då att han trodde att det kunde vara 3-4 stycken 

som hade den utbildningen. 

 2.6 Intervju på skola. 

Vi har även intervjuat 8 stycken elever på en högstadieskola i Umeå. Dessa 

elever fick svara på frågor som gällde förarbevis och körning av EU- moped, 

vad de tycker om myndigheternas förslag och förordningar. 

Bland dessa ungdomar fanns det olika versioner på hur de tagit sitt förarbevis, 

några elever hade varit på ovanstående trafikskola och genomgått sin 

utbildning. De elever som gått där var väldigt nöjda med sin utbildning. Sedan 

fanns det elever som gått på andra skolor som inte var särskilt nöjda, deras 

motivering var att de fått lära sig alldeles för lite om trafikregler. Eleverna 

berättar att det skiljer sig i längd på de olika utbildningsställena, några hade en 

kurs på sju kvällar, medan andra hade en kurs på tre kvällar. 

Kostnaden för att ta ett förarbevis för dessa ungdomar skiljde sig åt, några hade 

betalat ca 1000 kronor, medan andra hade betalat upp mot 2000 kronor. På 

frågan, varför ungdomarna valt att köra EU- moped istället för ”30 moppe”? Så 

svarade alla genomgående, att det var för att de fick köra fortare. Under 

samtalen med ungdomarna så framkom det, att ingen av ungdomarna vet vad 

som händer eller kan hända med ett förarbevis om man blir stoppad av polisen. 
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Några av dessa ungdomar berättade, att under deras utbildning, så fick de lära 

sig hur man ska göra för att inte bli nermejad av bilister, hur man kan 

undkomma en olycka genom att köra ner mopeden i ett dike. Ungdomarna 

själva tror att majoriteten av olyckor med EU- mopeder inblandade, sker då 

föraren är onykter, eller att de skjutsar någon som inte bär hjälm, eller att de kör 

trimmat. De berättar också, att det finns många EU- mopedförare som tar bort 

sin registreringsskylt för att lura polisen, på detta sätt kan de framföra sina 

mopeder på gångbanor och parkera på vanliga cykelparkeringar. Alla 8 elever 

kände till skillnaden mellan en EU- moped och en ”30 moped”. Sedan berättar 

vi för eleverna om de nya EU- direktiven, att man skall införa ett AM körkort 

för EU- moped, att åldern för att få köra EU- moped kommer att höjas från 15 

år till 16 år. Alla ungdomarna tyckte att det var en bra idé, de tyckte att det 

kunde vara lämpligt att höja åldersgränsen för att få köra en moped i 45 km/h. 

 3            Resultat 

Samtliga intervjupersoner är överens om att grundorsaken till att antalet olyckor 

med EU-mopeder har ökat de senaste åren är helt enkelt dess popularitet i 

samhället. Att antalet EU-mopeder ute i trafik har ökat visar vägverkets statistik 

tydligt. Frågan om hur man kan minska olyckorna är däremot svårare att ge ett 

svar på, eftersom det är ett stort antal faktorer som påverkar olycksstatistiken. 

Av alla dessa olika påverkansfaktorer har vi i inledningen av den här rapporten 

kortfattat beskrivit några. Hur intervjupersonerna förhåller sig till dessa faktorer 

skiljer sig väsenligt på de flesta punkter men det finns även en del 

gemensamma åsikter.   

 3.1 Ålder och mognad 

Statistiken visade att det var 15-åringarna som levde farligast ute i trafiken. 

Samtliga intervjuade anser att åldersgränsen för att få köra EU-moped bör höjas 

till åtminstone 16 år för att minska olyckorna. Det verkar vara så att 

kombinationen av högre hastighet och ovana att framföra fordon ute bland 

övrig trafik är en farlig kombination. De flesta ungdomar vi intervjuat berättade 

att de valt EU-mopeden framför ”30-moppen”, främst för den högre 

hastigheten. Det var alltså inte bara myndighetsrepresentanterna, eller de 
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”vuxna” utan även ungdomarna själva som ansåg att det borde vara lämpligt att 

höja åldersgränsen. 

 3.2 Hjälmanvändning 

Vad gäller hjälmanvändning så verkar det som att de flesta ungdomarna 

använder hjälm och är mycket medvetna om riskerna med att köra utan hjälm. 

Däremot pekade statistiken på att många slarvade med att knäppa hjälmen 

ordentligt, vilket gjorde att hjälmen tappades vid olyckor. Vid våra intervjuer 

och studiebesök framgick att problemet är väl känt och att utbildning är det 

bästa medlet för att få ungdomar att använda hjälmen på rätt sätt. Vid 

utbildningen lades stor vikt vid information om hjälmar och hjälmanvändande 

och de ungdomar vi intervjuade var väldigt insatta och kunniga i ämnet.  

Ungdomarna berättade även att det var väldigt vanligt att man skjutsade 

kompisar utan hjälm kortare sträckor, detta fenomen bekräftades av 

trafikpolisen som tror att det många gånger är just vid dessa tillfällen som 

olyckan är framme. 

 3.3 Alkohol och trimning 

Antalet alkoholpåverkade förare av moped är väldigt svårbedömt av flera 

anledningar, trafikpolisen som intervjuades förklarade att det satsas väldigt lite 

på kontroll av mopedförare idag, både vad gäller nykterhet och trimning. Detta 

beror till viss del på resursbrist men även på ett slags ointresse. Ofta 

framkommer onykterhet i samband med mopedkörning vid olyckor. Vägverkets 

representant och den trafikskolelärare som vi intervjuade tyckte inte att 

trimning av mopederna var något större problem i samanhanget, eftersom 

mopederna nästan alltid är konstruerade för att köras i något högre hastighet, är 

de förhållandevis säkra. Det vanligaste sättet att få mopeden att gå fortare är att 

klippa av en elektronisk kabel eller att ta bort en strypbricka vilket gör att 

mopeden går ca 10-15 km/h fortare. Ungdomarna som vi träffade bekräftade 

dessa uppgifter och de trodde att trimning kunde ligga bakom många olyckor. 
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 3.4 Utbildning 

Idag krävs att ungdomarna genomgår utbildning för att få sitt förarbevis, 

regelverket kring detta har gjort att utbildningen varierar i kvalité och samtliga 

intervjupersoner ansåg att utbildningen borde kvalitetssäkras bättre. Vägverket 

borde utföra strängare kontroller av de som tillhandahåller utbildning samt höja 

kraven på utbildarna. Bland de ungdomar vi intervjuade skiftade åsikterna, 

ungefär hälften av ungdomarna tyckte att de hade fått en tillräcklig utbildning 

för att ge sig ut i trafiken, de övriga tyckte att de hade fått för lite kunskap om 

vilka regler som gäller i trafiken.  

 4  Kritisk granskning 

Det vi har känt under arbetets gång, är att man kan ställa sig frågande gällande 

vissa intervjusvar. Svaren som de intervjuade myndighetspersonerna gav oss, 

representerar inte hela myndigheten, utan är personliga åsikter och funderingar 

kring frågorna. Vi hade öppna intervjuer med dessa personer, där de fick både 

utrymme för egna reflektioner och funderingar, samtidigt som de gav svar på 

frågor som redan finns reglerade. Om man sedan tittar på statistiken så kan ju 

även den vara missvisande, vi har under arbetet sållat bort statistik som rörde 

både EU- moped och MC,  den statistik vi har med i arbetet är den som vi 

tycker verkar mest relevant för just detta arbete. 

Statistiken som finns med i arbetet sträcker sig inte fram till 2007, men vi 

hoppas att den ger en liten fingervisning på hur det ser ut idag.  

 

Ungdomarna vi intervjuade, är ju också bara en liten del av alla som åker EU-

moped, dessa åsikter och funderingar som vi fick ta del av skiljer sig 

förmodligen från stad till stad, men också från stadsdel till stadsdel. De 

ungdomar vi intervjuade är svenska ungdomar som kommer från vanliga 

medelklassfamiljer och som inte har haft så mycket med myndigheterna att 

göra, det kanske skulle vara en stor skillnad på svaren om man besökt en annan 

skola med mer ungdomsproblematik. 
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 5  Slutdiskussion 

När vi började skriva vårt arbete, så kände vi inte till så mycket om hur 

statistiken såg ut, eller hur olika myndigheter tänker och jobbar mot EU-

mopeder. Men ganska snart efter vi börjat sätta oss in i hur det ser ut kring 

olyckor med mopeder inblandade, så kände vi att det skulle vara kul att titta lite 

mer på vad myndigheterna gör för att förebygga olyckor för mopedförare. Vi 

kunde ganska snabbt konstatera att ökningen av mopeder och särskilt EU- 

mopeder, är den största bidragande faktorn till att olyckorna ökat. 

 Majoriteten av de som råkar ut för olyckor finns i 15 års åldern. Vi ville höra 

ungdomarnas version, vad de tycker om myndigheternas arbete och hur de tror 

att olyckorna kan minskas. 

Vi har konstaterat att det finns många bidragande faktorer till att olyckan är 

framme, alkohol, skjutsning, trimning och bristande kunskaper. Dessa faktorer 

sammantaget gör att mopeden blir en dödsfälla för många. Innan vi intervjuade 

ungdomarna, fick vi chansen att följa med en kväll på en praktisk 

utbildningskväll för förarbevis. Det vi då kunde se, var att mognaden på 

ungdomarna varierade oerhört, vilket i sin tur mycket väl kan visa sig i form av 

bristande omdöme i trafiken. 

Den nya lagstiftningen tror vi kommer att visa sig vara bra, den kommer att ge 

ungdomarna en större kompetens innan de sätts ut på vägarna.  Ungdomarna 

kommer att tänka sig för innan de sätter sig bakom styret onykter, eller kör på 

gångbanor. Detta på grund av att med den nya lagstiftningen, så har polisen rätt 

att ta körkortet av ungdomen, vilket polisen inte kan göra idag. När man läser 

intervjuerna med både vägverket, trafikskollärare och polis, så kan man snabbt 

se att mycket av deras tankar kretsar kring att en 15 åring kanske inte har 

kunskap och mognad för att framföra ett fordon i trafiken.  

Sen vet vi att det alltid kommer att finnas ungdomar som inte kommer att 

knäppa hjälmen, det är ju en av orsakerna till att det blir svåra skador med EU-

mopeder inblandade. Den faktorn kan vara svår att komma åt, samma gäller 

med trimning, alkohol och skjutsning, alla de faktorerna kommer att finnas 
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kvar, även om man höjer åldersgränsen till 16 år. Där ser vi att en eventuell 

lösning skulle kunna finnas. Att börja utbilda i tidig ålder, redan i 

låg/mellanstadiet och informera om hur man hanterar en cykel i trafiken, vilka 

risker som finns och vikten av att använda hjälm. Får man med sig 

informationen redan i den åldern och sedan får en liknande information när man 

går i högstadiet, så kanske det skulle få ungdomarna att förstå vikten av att bära 

hjälm, även att få en annan förståelse hur viktigt det är att ha kunskap och 

mognad i trafiken.  

Det kommer alltid att finnas ungdomar som gör precis tvärt om, men om man 

får den stora massan att förstå innebörden och vikten av trafikkunskap, så har 

man vunnit väldigt mycket. Som man kan läsa i arbetet så är det brist på 

resurser när det gäller sådana saker, men vi tycker att det är otroligt viktigt att 

satsa på just den här informationen. Då kommer ju frågan, vem är ansvarig för 

att informationen kommer ut till ungdomarna? Som man kan läsa i intervjun 

med trafikpolisen från Stockholm så berättade han att de tidigare haft 

informationsarbete med ungdomar, men det togs bort eftersom att det inte 

ansågs vara polisens arbete. Men det måste ju finnas någon som står ansvarig 

för att våra ungdomar ska kunna växa upp och lära sig trafikkunskap, så att 

olyckorna med mopeder och cyklar minskar. Efter att vi intervjuat ungdomarna 

på en högstadieskola i Umeå, så började vi fundera kring utbildning av 

förarbevis. Hur kan det vara så att utbildningen för förarbeviset ser så olika ut? 

Det enda egentliga kravet på att få ett förarbevis, är att skriva ett teoretiskt prov. 

Men tydligen finns det inga som helst krav på att man kan köra och hantera 

fordonet, det känns konstigt tycker vi. Vi hoppas att det kommer att läggas mer 

pengar och resurser, på att lära och informera ungdomar i skolan om vilka 

riskfaktorer som finns i trafiken. Att man sedan höjer åldern från 15 år till 16år 

och att man inför ett AM körkort, tror vi är ett steg i rätt riktning. Sedan kan det 

för staten var en väl investerad peng, att jobba förebyggande mot detta, med 

tiden kommer det säkerligen att betala igen sig, då slipper vi kanske alla 

olyckor där folk måste vårdas på sjukhus eller bli invalidiserade. 

Hoppas att detta arbete gett läsaren en inblick i ämnet och hur problematiken 

med EU-mopeder ser ut idag. 
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