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 Abstract 

Antalet mopedolyckor har stadigt ökat sedan 2000 talet. Anledningen till 

ökningen av antalet olyckor är att antalet mopeder har ökat. För att minska 

olyckorna har Polisen, NTF, Transportstyrelsen och Vägverket kraftsamlat för att 

komma tillrätta med problemet. Aktörerna är verksamma inom olika områden och 

samarbetet mellan dem ökar alltmer för att bryta trenden av antalet ökade olyckor. 

På uppdrag av Polismyndigheten i Västernorrlands län studerades det vilka 

aktörer som är verksamma inom området och hur de försöker förebygga olyckor. 

Seminariet ”Ung och odödlig på moped genom livet”, publikationer av aktörerna 

och Per Olof Bylund vid Akut- och katastrofmedicinskt centrum och två 

frågeformulär, har legat till grund till arbetet. Frågeformulären undersöker 

ungdomars syn på mopeder, mopedolyckor och ungdomars attityder till 

mopedkörning. Frågeformulären har delats ut vid Östra gymnasiet i Umeå 

kommun. Resultatet av visar att en del ungdomar som kör moped gör detta 

alkoholpåverkad. Ungdomarna uttrycker även missnöje över vägarnas standard. 

De klagar på att grus, hål och fasta hinder utgör en säkerhetsrisk. Resultatet 

stämmer väl överens med statistiken som finns över hur olyckorna uppkommer 

och vad de beror på.  
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1      Inledning 

Vi skriver denna rapport om mopedolyckor och ungdomars attityder till 

mopedkörning på uppdrag av Polismyndigheten i Västernorrlands län. Vi valde att 

anta detta uppdrag då vi personligen känner starkt för dessa frågor. Olyckorna som 

sker är onödiga och kan förhindras med enkla åtgärder. Vi tror att många 

människors liv kan räddas och minska uppkomsten av olyckorna med hjälp av 

kunskap, information och vägledning. 

Varje år sker ett stort antal olyckor med mopedister inblandade, vid många fall blir 

det allvarliga personskador till följd av olyckan. Målet är att minska antalet olyckor, 

både av ekonomiska skäl för samhället genom utryckningstjänst, vårdkostnader, 

uteblivet arbete på grund av sjuskrivning m.m. Men även för att minska antalet 

personskador och familjens lidande vid allvarliga olyckor samt dödsolyckor. 

En viktig framgångsfaktor för att minska antalet olyckor är ett samarbete mellan 

polisen och de aktörer som jobbar med trafiksäkerhetsfrågor. Att ändra ungdomars 

attityder till mopedkörning anser vi är en framgångsfaktor.  

1.1 Bakgrund 
 Mopeden har under lång tid varit en milstolpe, att man börjar närma sig 

 vuxenvärlden. Mopeden innebär frihet, men med frihet kommer även ansvar. 

Under 1999 fanns 26 stycken klass I mopeder i trafik och 104 577 stycken klass II 

mopeder, totalt sett 104 603 mopeder rullade på våra vägar. Åtta år senare så hade 

antalet klass I mopeder ökat lavinartat, antalet var nu uppe i 82 842 stycken och 

klass II mopederna minskat till 70 557 stycken. Totalt 153 399 trafikförsäkrade 

mopeder. I samband med att antalet mopeder har ökat har även olyckorna ökat. 

Under 2000 var det 198 svårt skadade jämfört med år 2009 var det 310 svårt 

skadade i trafiken. Under perioden 2000-2008 var toppnoteringen 342 svårt skadade 

under året 2007. Antalet svårt skadade ovan avser både moped klass I och II1. 

                                                
1 www.vv.se  
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I 70 procent av alla de dödsolyckor med moped var minst en av dessa faktorer en 

bidragande orsakerna med, att hjälmen inte satt korrekt, alkohol eller trimning av 

mopeden2. 

Under perioden 1999- 2008 sökte 783 personer vård för mopedrelaterade olyckor 

vid Norrlands universitetssjukhus, NUS. Största delen av olyckorna är 

singelkrascher, 510 stycken. Med singelkrasch definieras ett fordon som är 

inblandad i olyckan. Av dessa 510 stycken olyckor har många skett p.g.a. löst grus 

på asfalt, kollision med fast föremål vilken är de två största bidragande orsakerna 

till olyckorna. Även halt väglag, kört ner i dike/ grop/ gupp och kört omkull vid 

bromsning är faktorer som är en hög bidragande faktor till mopedolyckor. Om det 

inte är singelolyckor så är det kollision med personbil som är den högsta 

olycksfaktorn, 143 stycken. Efter personbil så är det kollision med cykel, moped 

eller motorcykel som är de transportmedel som man oftast kolliderar3. 

Mopeder delas upp i två olika klasser. Moped klass I och II. Moped klass I är en 

EU-godkänd moped som är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/tim. Moped 

klass II, den EU-godkända mopeden är konstruerad för en hastighet av högst 25 

km/tim och motorns effekt får vara högst en kilowatt. Den andra typen av klass II är 

konstruerad för en hastighet av högst 30 km/tim och är godkänd i Sverige enligt 

äldre bestämmelser4.  

Den 1 oktober 2009 infördes körkortsbehörigheten AM, som är en 

körkortsbehörighet för moped klass I. Moped klass I (så kallad EU-moped) ska få 

köras av den som fyllt 15 år och har ett körkort med behörigheten AM eller ett 

körkort med annan behörighet. AM som beteckning står för A- motorcykel och M-

moped5. 

Tidigare fick man köra moped klass II från och med du fyllt 15 år. Idag krävs det ett 

förarbevis för moped klass II.  För att få ett förarbevis för moped klass II måste man 

                                                
2 www.polisen.se 
3 Bylund, P-O. 
4  www.transportstyrelsen.se 
5 www.korkortsportalen.se 



Rapport nr. 585 
 

 3 

2010-05-17 
 

vara minst 15 år och ha genomgått en särskild utbildning och godkänts vid ett 

kunskapsprov6. 

Genom denna ändring vill Transportstyrelsen få fler utbildade förare ut i trafiken än 

tidigare. På detta sätt vill Transportstyrelsen försöka vända den nedgående trend 

med det stora antal olyckor och dödade i trafiken som är i dagsläget. 

De nya reglerna innebär att om personen fyller 15 år efter 1 oktober 2009 så måste 

personen gå en kurs för att få sitt förarbevis eller ett AM- kort. Har personen fyllt 15 

år innan 1 oktober 2009 har denne rätt att köra moped klass II utan de krav som 

beskrivs ovan7. 

1.2 Syfte 
 Syftet med denna rapport är att undersöka och beskriva olika trafiksäkerhetsaktörers 

 arbete för att minska antalet olyckor med skadade och döda mopedister. Rapporten 

 syftar även till att visa ungdomars attityder till mopedkörning 

1.3  Frågeställningar 

♦ Hur arbetar Transportstyrelsen, Vägverket och NTF med 

trafiksäkerhetsfrågor avseende mopeder?  

♦ Hur arbetar dessa aktörer för att minska mopedolyckorna?  

♦ Hur ser ungdomars attityder till mopeder och mopedkörning ut? 

1.4  Avgränsningar 

Frågeformuläret ”Om mopeder och mopedolyckor” och frågeformuläret ”Om 

ungdomars attityder” till mopedkörning delades ut i skolor belägna i Umeå 

kommun. Frågeformulären delades ut till elever på gymnasiet. Uppgifterna om 

skadade mopedister och olyckornas uppkomst är begränsade till 

upptagningsområdet för Norrlands universitetssjukhus. 

                                                
6 www.korkortsportalen.se 
7 www.korkortsportalen.se 
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1.5 Tillvägagångssätt 

Vi har inhämtat information genom seminariet i Härnösand ”Ung och odödlig- på 

moped genom livet”8. Rapporten, Skadade mopedister som sökt vård vid Norrlands 

Universitetssjukhus9, Umeå- med inriktning på alkoholpåverkan har använts för att 

inhämta orsaker till olyckor samt statistik. Information har inhämtats från 

Vägverket, NTF, Transportstyrelsens och Körkortsportalens hemsidor. Även 

information från publicerade rapporter på deras hemsidor är källor vi använts oss av 

för att beskriva de olika aktörerna och deras arbete. Vi har bearbetat dessa och 

inhämtat den information vi anser betydande för arbetet kring ämnet. 

Frågeformulären (bilaga 1 & 2) har delats ut till elever i årskurs ett till tre på Östra 

gymnasiet i Umeås kommun. Vi har valt att gå in till klasser i deras klassrum för att 

få ett så högt deltagandeantal som möjligt.  

Totalt delades det ut 126 frågeformulär till elever i årskurs ett till tre på Östra 

gymnasiet i Umeå kommun. Vilka klasser som frågeformulären delades ut till 

skedde slumpvis då vi fick klasser tilldelade av en administrator vid skolan. Antalet 

flickor och pojkar blev något förskjutet, 76 stycken flickor och 50 stycken pojkar. 

Frågeformulären ”Om mopeder och mopedolyckor” (bilaga 1) består av 14 frågor, 

frågeformulären ”Om ungdomars attityder” till mopedkörning (bilaga 2) består av 

sex stycken frågor. Dessa har sammanställts för att visa ungdomars inställning till 

mopeder och deras värderingar. Frågorna i frågeformulären är personliga, därmed 

kan inte alla deltagare svara på alla frågor. Bortfallet redovisas som ej svarat i 

diagrammen. 

 

 

                                                
8 Ung och odödlig- på moped genom livet 
9 Bylund, P-O. 
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2       Resultat 

2.1     Transportstyrelsen 

Sedan 1 oktober 2009 har det införts en ny körkortsbehörighet, så kallad AM. För 

att köra moped klass I eller EU moped i folkmun krävs AM. Samtidigt ställs det 

även ökade krav för moped klass II, idag krävs ett förarbevis. Dessa krav har införts 

för att få en ökad trafiksäkerhet och säkerställa kvalitén hos den examinerande 

föraren10.  

Samtidigt som antalet mopeder ökar i samhället så ökar även mopedolyckorna. 

Under perioden 2000- 2008  har 106 mopedister dödats och 2422 mopedister 

skadats svårt. För att vända trenden så har Transportstyrelsen beslutat att göra om de 

dåvarande kraven om behörighet för att få köra moped klass I och moped klass II. 

Förhoppningen enligt Transportstyrelsen är att de mopedister som går utbildningen 

är bättre rustade och bättre förberedda för trafiken nu än tidigare11.  

Transportstyrelsens utbildningsplan för en person som ska ta körkort med 

behörigheten AM (moped klass 1), är att denne ska genomgå en minst tolv timmars 

utbildning hos ett företag som är behöriga att utbilda. Av dessa tolv timmar skall 

minst fyra timmar vara praktisk körning ute i stadstrafik. Beroende på hur man 

klarar de uppsatta målen så kan timmarna i det praktiska momentet bli fler12.  

För att få börja övningsköra på trafikskola ställs vissa krav, dessa är att personen 

skall vara minst 14 år och 9 månader samt ha ett giltigt körkortstillstånd. Person 

skall även vara inskriven hos en utbildare och hos denne får då personen även 

övningssköra. Att övningsköra privat är inte tillåtet13.  

Priset för att ta ett körkort för moped klass varierar i landet, det är företaget som 

utbildar som själva får sätta priset för utbildningen. Hos Jarla trafikskola i 

Stockholm kostar det 6950 kronor14, hos Umeå Vännäs Trafikskola kostar det 3500 

                                                
10 www.transportstyrelsen.se 
11 www.transportstyrelsen.se 
12 www.korkortsportalen.se 
13 www.korkortsportalen.se 
14 www.jarlatrafikskola.se 
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kronor15 och hos Sundsvalls Trafikskola kostar det 4500 kronor16 för utbildning för 

moped klass 1.  

Till detta tillkommer avgifter till Transportstyrelsen på 670 kronor för bland annat 

körkortstillstånd och tillverkning av körkortet17. 

2.2    Vägverket 

I skriften Moped- Ola18 som utkom 2004 så har Vägverket jobbat med flera 

konkreta mål. Vissa av vägverkets områden har omfördelats då Transporstyrelsen 

sedan 1 januari 2010 har tagit över området körkort och utbildning. Sedan årsskiftet 

2008- 2009 kan Transportstyrelsen häva föreskrifter eller ändra föreskrifter som är 

publicerade i Vägverkets författningssamling och nya föreskrifter är gällande. Nya 

gällande föreskrifter publiceras på Vägverkets hemsida. 

Vägverket har sett över om man kan tillåta klass I mopeder framföras på cykelbanor 

till en viss del. Detta för att få bort en del av mopedtrafiken som är en grupp 

oskyddade trafikanter. De har riktad information mot ungdomar som ska bli 

kommande eller är mopedister, samt deras föräldrar. Informationen avser köp av 

mopeder, risker med mopedkörning, skyddsutrustning, trimning, regler och 

försäkringar. Syftet är att ge ungdomarna och föräldrarna en god faktabaserad bild 

vad det är att vara eller stödja en mopedist. Vägverket vill även göra ungdomarna 

och föräldrarna delaktiga i framtagandet av det informationsmaterialet.  

En handledning för polisen ska utformas under 2004. Detta för att göra det lättare 

att urskilja t ex. vilka regler och restriktioner som gäller för olika typer av mopeder. 

Vilka regler som gäller för hjälmanvändning, kontroll av trimning och annat som är 

till värde för polisens arbete. Handledningen ska tas fram i samarbete med polisen 

och Vägverket.  

Skadestatistiken har haft en tendens att öka då det gäller passagerare på mopeder. 

Därför har Vägverket beslutat att se över de regler som reglerar skjutsandet. Särskilt 

ska men se ifall åldersgränsen för skjutsning ska ändras. Vägverket har tagit till vara 

                                                
15 www.umeavannas-trafikskola.se 
16 www. Sundsvallstrafikskola.se 
17 www.jarlatrafikskola.se 
18 www.vagverket.se 
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på mopedisters rätt i trafiken, mopedister ska få säkrare vägar och dessa anpassade 

för mopedkörning. Då Vägverket utformar nya gator och vägar så kommer man att 

bygga dessa annorlunda än vad man gjort idag. 

Genom litteratur, lagstiftning och erfarenheter som finns inom och utom Sverige tar 

man till vara på de kunskaper som krävs för en säkrare vardag för mopedister. 

Statistik kring mopedolyckor klass I och klass II ska tydliggöras och det ska även 

kunna urskiljas för att underlätta uppföljning och beslut. Statistiken ska innefatta 

försäljningssiffror, antal mopeder i trafik, antal försäkrade mopeder m.m.  

2.3     NTF 

Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) är en organisation som 

består i ett 70 – tal medlemsorganisationer.  NTF har 23 stycken länsförbund, och i 

dessa förbund finns över 100 lokala trafiksäkerhetsföreningar samt kommittéer, 

NTF i sig är en folkrörelsebaserad organisation och utgör en plattform för det 

frivilliga arbetet för trafiksäkerheten i Sverige. NTF består vanligtvis av enskilda 

medborgare, intresserade tjänstemän, politiker från kommunen, polisen och 

medlemsorganisationer. NTF har en unik roll som förespråkare av trafiksäkerhet 

och samarbetspartner mellan människans intressen och behov av trafiksäkerhet, 

samt förespråkare vid företags och myndigheters arbete för att öka säkerheten i 

trafiken19.  

Organisationen samarbetar med andra organisationer, samhällsinstutioner, företag 

och enskilda på regional och nationell nivå. Om trafiksäkerhetsarbetet skall kunnas 

bedrivas, utvecklas samt vara effektivt krävs det ett samarbete dessa parter 

emellan20.  

Tillsammans med drygt 40 stycken medlemsorganisationer arbetar NTF i 

Västernorrland med att öka säkerheten på vägen i Västernorrlands län. Tillsammans 

arbetar dessa organisationer mot tre viktiga och prioriterade mål, hastighet, 

nykterhet och användandet av bilbälte och cykelhjälm. NTF i Västernorrland arbetar 

                                                
19 www.ntf.se 
20 www.ntf.se 
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främst med utbildning, information och opinionsbildning på uppdrag av, Vägverket, 

Landstinget och Regeringen21.  

NTF kan ofta ses ute i skolarna och informerar om bland annat nykterhet i trafiken, 

vikten av att använda bilbälte. NTF framställer även material som kan användas 

som diskussionsunderlag i klassrummen.  Exempelvis har NTF i Västernorrland 

tagit fram ett material som heter ” MOPEDEN, Farlig leksak eller smart fordon” 

producerat augusti 2009. Detta dokument är framtaget som en handledning för att 

kunna arbetas med i skolan mot problemet mopeder. Innehållet består av 

värderingsfrågor, diskussionsfrågor och tips hur en lektion i klassrummet kring 

detta problem kan ledas och utföras.  

Det är dock inte bara ungdomar NTF riktar sig emot för att öka säkerheten på 

vägen, bland annat informeras allmänheten i stort om säkerhetsfrågor men även hos 

forskare försöker NTF påverka, och initiera deras arbete för att vinster i 

trafiksäkerheten kan förväntas om kunskapen ökas . Efter att forskare har kommit 

fram till ett resultat som kan rädda liv eller minska olyckorna, så börjar NTF´s 

arbete med att göra detta resultat lättbeskådligt och förståeligt för allmänheten22. 

2.4     Frågeformulär ”Om mopeder och mopedolyckor” 

För att göra resultatet av frågeformuläret mer överskådlig har flickor och pojkar 

redovisats var för sig. Flickorna och pojkarna ställs bredvid varandra i varje 

diagram.  

Totalt var det 101 stycken ungdomar som blev tillfrågade att fylla i frågeformuläret. 

Av dessa var 68 stycken flickor och 33 pojkar (figur 1). 

                                                
21 www.ntf.se 
22 www.ntf.se 
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 Figur 1.           

Av 68 stycken flickor svarade 32 stycken att de hade egen moped och utav pojkarna 

var det 15 stycken utav 33 stycken som hade egen moped (figur 2). 

Har du egen moped?
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 Figur 2. 

30 stycken av de tillfrågade flickorna hade någon gång tillgång att få låna en moped 

vid särkskilda tillfällen. 14 av de tillfrågade pojkarna hade tillfälle att kunna låna en 

moped (figur 3). Vem som äger den utlånade mopeden har inte undersökts.  
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Har du tillgång till annans moped/ brukar du låna 

någons moped?
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 Figur 3. 

Då flickorna och pojkarna ombes att uppskatta hur fort deras moped går så är den 

högsta hastigheten som angavs 80 km/ h för båda könen. Bland flickor var det två 

stycken som uppgav denna hastighet och för pojkar en som uppgav att hans moped 

gick 80 km/ h. Lägsta hastigheten som angavs var 30 km/ h. 20 stycken av pojkarna 

uppgav att den moped de körde gick mellan 50- 65 km/ h och bland flickorna var 

det 27 stycken i samma spann (figur 4).  
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 Figur 4. 

På frågan om de kör trimmat så svarade 13 flickor att de kör trimmat. Fem stycken 

av dessa uppger även att de kör trimmat mycket ofta. Bland pojkarna så är det tolv 
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stycken som uppgav att de kör trimmat och bland dessa tolv är det två stycken som 

uppger att de kör trimmat mycket ofta (figur 5). 

Kör du trimmat?
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 Figur 5. 

Följdfrågan löd om flickornas föräldrar kände till att de körde trimmat. Fyra uppgav 

att deras föräldrar visste om de kör trimmat och fyra av föräldrarna var ovetande. 

Tre stycken vet inte om deras föräldrar känner till att de kör trimmat. Bland 

pojkarna var svaret att fem föräldrar vet om att deras söners mopeder är trimmade. 

Fyra vet inte om det och fem stycken vet inte om deras föräldrar känner till om de 

kör trimmat (figur 6).  
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53 stycken av flickorna uppger att de känner någon som kör en trimmad moped. 

Det är endast tio stycken som uppgett att de inte känner någon som kör trimmat, 

fem stycken säger att de inte vet om deras kompisar kör trimmat. Bland pojkarna så 

är det 27 stycken som uppger att de känner någon som kör trimmat och sex stycken 

som inte känner någon som kör trimmat. Det är ingen bland pojkarna som inte 

svarade (figur 7). 

Känner du någon som kör trimmat?
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 Figur 7. 

När det gäller att hålla hastighetsbegränsningarna är flickor och pojkar lika dåliga. 

40 stycken av flickorna och 20 stycken av pojkarna uppger att de inte håller den 

gällande hastigheten. Bland dessa så visar tabellen nedan hur ofta dessa individer 

bryter mot den gällande hastigheten (figur 8). 
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Brukar du köra för fort?
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Figur 8. 

Hjälmändvändningen bland flickorna är mycket hög, 49 stycken uppger att de 

mycket ofta använder hjälm och 26 stycken av pojkarna. Nio flickor och en kille 

uppger att de ofta använder hjälm. Det är tre flickor och två pojkar som uppger att 

de frekvent inte använder hjälm (figur 9).  

Använder du hjälm?

3 3

9

49

42 1

26

4

0

10

20

30

40

50

60

Aldrig Ibland Ofta Mycket ofta Ej svarat

Flickor

Pojkar

 
 Figur 9. 

Minst sju flickor uppger att de åker moped med fel storlek på sin hjälm. 19 av 

flickorna uppger att de är osäkra på om de har rätt storlek på sin hjälm. 37 stycken 

av 68 stycken tillfrågade flickor uppger att de har rätt storlek. Pojkarnas användning 

av hjälm är mycket hög, 26 stycken av de 33 stycken tillfrågade använder hjälm 
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mycket ofta. Av dessa svarade 8 att de är osäkra om de har rätt storlek på sin hjälm 

och 21 stycken svarade att de har rätt storlek (figur 10). 

Har du rätt storlek på din hjälm?
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 Figur 10. 

Bland både flickor och pojkar som tillfrågas om de använder hjälmens hakspänne då 

de åker moped så uppger de att de slarvar emellanåt. 22 stycken av flickorna anger 

att de inte använder hakspännet frekvent. 42 stycken av flickorna använder 

hakspännet mycket ofta (figur 11). 
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 Figur 11. 
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Frågan om de kört moped efter druckit alkohol så är det en stor procentuell skillnad 

mellan könen. Flickorna är överlägset bättre enligt frågeformuläret att avstå från att 

köra moped efter druckit alkohol, 84 procent uppger att de aldrig har kört moped 

efter att de druckit alkohol. Hos pojkarna är det 61 procent som uppger att de någon 

gång har kört moped efter att de druckit alkohol (figur 12). 

Har du någon gång kört moped efter att du druckit 

någon form av alkohol?
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 Figur 12. 

På den efterföljande frågan om hur många gånger de kört moped efter dem druckit 

alkohol svarade sex stycken flickor att de kört påverkade av alkohol vid tre eller 

flera tillfällen. Sju stycken uppger att de kört en eller två gånger påverkade av 

alkohol. 19 stycken av pojkarna uppger att de någon gång har kört moped efter att 

de druckit alkohol (figur 13). 
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Hur många gånger har du kört moped efter du 

druckit någon form av alkohol?
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 Figur 13. 

Båda könen uppger att de vet någon annan som kört alkoholpåverkad. 41 stycken 

flickor och 20 stycken pojkar vet om någon annan som kört moped påverkad av 

alkohol (figur 14). De tillfrågade vet att personen som kört alkoholpåverkad har 

gjort det ett flertal gånger. 28 flickor uppger att de vet om att personen har kört en 

till fem gånger alkoholpåverkad. Bland pojkar är siffran 15 stycken som vet om att 

personen har kört berusad i spannet en till fem gånger (figur 15). 
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 Figur 14. 
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Har du vetskap om hur många gånger den andra 

personen har kört alkoholpåverkad?
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 Figur 15. 

2.5   Frågeformulär ”Om ungdomars attityder” 

Totalt delades det ut 25 stycken frågeformulär till elever i årskurs ett till tre på Östra 

gymnasiet i Umeå kommun. Vilka klasser som frågeformulären delades ut till skedde 

slumpvis då vi fick klasser tilldelade av en administrator vid skolan. Antalet flickor 

och pojkar blev något förskjutet, åtta stycken flickor och 17 stycken pojkar. 

För att göra resultatet av frågeformuläret mer överskådlig har flickor och pojkar 

redovisats var för sig. Flickorna och pojkarna ställs bredvid varandra i varje diagram. 

Varje fråga är indelad i delfrågor, alternativen är a till e. Under diagrammet visas 

vilken bokstav som hör ihop med vilken fråga. Samtliga sex frågor redovisas i 

löpande text. På varje fråga fick de svarande kryssa i flera alternativ om de tyckte att 

dessa stämde överens med deras syn på mopedkörning. 

Sex stycken flickor och tio pojkar (figur 16) tycker att fler poliskontroller på 

mopedtrafikerade vägar och cykelbanor skulle göra att de skulle hålla 

hastighetsbegränsningarna. Tre stycken flickor och nio stycken pojkar säger att deras 

klass 1 moped gick fortare än de tillåtna 45 km/ h. Då mopeden är från handlaren så 

indikerar det att det är tillåtet att överskrida hastigheten då man inte själv inte har 

trimmat den.  
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Vad skulle krävas för att du skulle hålla 

hastigheten?
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 Figur 16. 

a) Fler poliskontroller som kan resultera i böter 

b) Min moped klass II gick fortare än 25 km/h då jag/vi köpte den i 

butik 

c) Min moped klass I gick fortare än 45 km/h då jag/vi köpte den i butik 
 
 

Två stycken flickor och två stycken pojkar anser att då de endast ska en kort sträcka 

så blir det tillåtet att köra alkoholpåverkad. Två pojkar anser att då det inte finns 

något annat transportmedel så går kör man hem alkoholpåverkad. Föreställningen 

om att polisen inte får jaga ”mig” om jag kör moped finns. Tre stycken pojkar tar då 

möjligheten att köra moped alkoholpåverkad. Tre stycken flickor och två pojkar 

anser att mängden de druckit är så lite att det inte gör något om jag kör moped hem 

(figur 17).  
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Om du kört moped efter att du druckit alkohol, 

varför?
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 Figur 17.  
 

a) Ska bara en kort sträcka 

b) Inget annat transportmedel än moped 

c) Jag vet att polisen inte får jaga mig om jag åker moped 

d) Druckit så lite alkohol så det gör inget 

e) Polisen har aldrig stoppat mig 

Fyra stycken flickor och tio pojkar anser att hjälmen som de bär är tillräcklig för 

skydd. Oavsett om hjälmen är ny eller gammal så tycker de att den tillräckligt bra 

för att skydda deras huvud. Fyra av de tillfrågade tycker att utseendet på hjälmen är 

viktigare än funktionen (figur 18). Ingen svarade alternativ c, jag kör så sakta så det 

gör inget om jag ramlar. 
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Skulle du välja en hjälm som är snygg och inte 

passar än en hjälm som är ful och passar?
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 Figur 18. 

a) Utseendet är viktigare än funktionen 

b) Hjälm som hjälm 

c) Jag kör så sakta så det gör inget om jag ramlar 

Totalt 29 av de svarande tycker att det är dåliga vägar, såsom löst grus och hål som 

gör det farligt att åka moped. Flera anser även att fasta föremål och att man inte har 

en egen körbana utgör en säkerhetsrisk (figur 19). 
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 Figur 19. 
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a) Mycket löst grus 

b) Många hål i vägen 

c) För många fasta föremål t ex blomlådor, farthinder 

d) Ingen egen körbana, det är för trångt med alla cyklister och 

fotgängare på samma körbana som jag är på 

Det estetiska omdömet om att reflexvästen är ful är enhälligt bland pojkarna. Detta 

är en bidragande orsak till att de inte vill använda den, tron om att de ändå syns då 

de åker moped finns även bland mopedkörande pojkar. Sex stycken anser att västen 

var för ful för att användas och fem stycken att de tror att de ändå syns (figur 20). 

Många flickor har inte kryssat i något av alternativen a till e, men de har skrivit på 

övrigt. Dessa svar redovisas sist. 

Varför använder du inte reflexväst då du åker 

moped?
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 Figur 20. 

a) Västen är för ful 

b) Jag syns ändå 

c) Kör bara moped då det är ljust ute 

d) Har reflexer på mig eller mopeden 

e) Västen är ivägen 
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Både flickorna och pojkarna vill se konsekvenser av en olycka, hur de kan komma 

att se ut efter att de har kanat omkull. De tror att detta kan få dom att inse att det är 

skillnad på olika sorters kläder, hjälmar och hur hastigheten påverkar utgången av 

olyckan. Det är endast pojkarna som tycker att det behöver någon som föreläser om 

lagar, paragrafer och att någon säger vad man får och inte får göra. Ingen av 

flickorna anser att det är sättet att lära sig (figur 21). 

Vad skulle du anamma bäst?
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 Figur 21. 

a) Någon som pratar om lagar och paragrafer 

b) Någon som visar dig bilder på konsekvenser av en mopedolycka 

(bilder på skadade människor) 

c) Någon som säger åt dig vad du får och inte får göra 

d) Någon som visar hur du kan se ut efter du ramlat omkull i enbart 

kortbyxor och t-shirt med din moped? 
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3       Diskussion 

Efter att studerat olyckorna som skett på moped och hur uppkomsten av dessa så 

kan man se att majoriteten av olyckorna som skett i Umeå har haft ett 

orsakssamband med löst grus på asfalten, kollision med fasta föremål samt gropar 

eller gupp i vägen. Detta har resulterat i att flera personer har behövt söka vård på 

universitetssjukhuset i Umeå.  

Vägverket har tagit fasta på detta och skriver i sin artikel moped – Ola att 

mopedisters säkerhet ska efterses när de nya vägarna byggs.  Det ska bli säkrare för 

dem att färdas på mopeden. I frågeformuläret ”Om ungdomars attityder” visar 

resultaten att flertalet av de som svarat tycker att det är för mycket grus och hål i 

vägen vilket visar att det är ett problem för mopedisterna idag, detta måste åtgärdas 

för att minska antalet olyckor. 

I publikationen "Ökad säkerhet på motorcykel och moped från Vägverket" visar det 

att i 70 procent av alla dödsolyckor på moped så fanns minst en av dessa tre orsaker 

med i bilden. Hjälmen satt ej korrekt, alkohol eller trimning. Dessa problem kan 

även utläsas från frågeformuläret ”Om mopeder och mopedolyckor”. Vilket visar på 

att 31 stycken av de 101 svarande någon gång hade kört alkoholpåverkad, att 61 

stycken av de 101 svarande vet om någon annan som kört moped alkoholpåverkad. 

Den tolkning som görs utifrån detta resultat är att ungdomar tar för lätt på att köra 

moped alkoholpåverkade, och att de inte inser riskerar med sitt agerande. Risken att 

skada eller döda sig själva eller någon annan verkar inte vara nog stor för att inte 

köra moped alkoholpåverkad. Ytterligare ett problem är möjligen att de tar för lätt 

på eller inte inser att när de kör moped alkoholpåverkade. Längre fram i livet så kan 

de få problem med att få andra körkortsbehörigheter och jobb om de förekommer i 

brottsregister.   

Resultatet på frågan om ungdomarna körde trimmat och om de hade hakspännet 

korrekt hopknäppt i frågeformuläret visade att det var ett fåtal som konstant körde 

trimmat och aldrig hade hakspännet på hjälmen hopknäppt. Det kan vara dessa få 

ungdomar som ligger i riskzonen för en olycka med dödlig utgång.  
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Trafiksäkerhetsaktören NTF är bland annat ute i skolorna och informerar om dessa 

frågor kring nykterhet i trafiken och trimning. NTF i Västernorrland har bland annat 

tagit fram ett material som kan användas i klassrummen för att väcka tankarna kring 

dessa frågor hos ungdomarna. Resultatet i frågeformuläret ”Om ungdomars 

attityder” visar på att majoriteten av ungdomarna bäst skulle ta till sig bilder på 

konsekvenser av en mopedolycka samt hur personer som krashat med moped ser ut 

och hur allvarligt det är. Detta resultat kan tolkas som att ungdomarna behöver 

någon som föreläser, berättar i skolan eller på trafikskolan om vad konsekvenserna 

av en olycka innebär. Något uppseendeväckande och realistiskt för att bäst kunna ta 

till sig det som sägs. 
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4       Slutsatser och förslag 

I vår rapport kan vi utläsa genom frågeformulär och statistik att vägarna inte håller 

standarden och utgör en säkerhetsrisk för mopedåkarna. Grus, hål och fasta hinder 

utgör en stor risk. Om vägstandarden höjs genom att sopa upp grus tidigare, laga hål 

och minska antalet fasta föremål längs vägarna skulle antalet olyckor minska. 

Enligt frågeformulären så gick flera av mopederna som köpts av handlare över den 

tillåtna hastigheten för den aktuella klassen för mopeden. Detta utan att man 

trimmat själv eller att handlaren gjort några uppgraderingar på mopeden. Skulle det 

ställas krav på fabrik och handlare att man inte får sälja mopeder som går fortare än 

den högsta tillåtna hastighet, som är 25 km/h respektive 45 km/h för klass II och 

klass I mopeder. Minskar man hastigheten minskar även konsekvenserna av 

olyckan.  

Frågeformuläret ”Om mopeder och mopedolyckor” visar att nästan varje ungdom 

någon gång har brutit mot den gällande hastigheten. Ungdomarna vet om att risken 

att bli stoppad av polis är väldigt liten vilket i sin tur signalerar att det är fritt fram 

att åka fort. Med fler riktade kampanjer, kontroller och anpassning av vägar för 

mopedåkare kan man påverka ungdomar till att köra försiktigare och hålla gällande 

hastighetsbegränsningar. Polisen måste agera mer frekvent mot fortkörande 

mopededister för att minska överträdelserna samt trimningen. Att provköra 

mopeden de stannat bör vara en självklarhet för att se om den är trimmad eller inte. 

Om polisen delar ut fler ordningsförelägganden kommer detta verka 

brottsförebyggande. 

Priserna för ett AM- kort varierar i landet. Från norr till söder så är skillnaden stor, 

3500 i Umeå och 6950 i Stockholm. Det är inte många 15 åringar som har tillgång 

till den summan pengar. Alla som vill ta ett AM- kort ska ha chans till det, priset 

ska inte hindra ungdomar. Att köra moped är ett steg mot att en dag få köra bil. 

Erfarenheten som man tar med sig från sina mopedkörande dagar anser vi är viktiga 

och lärorika då personen senare skall ut i trafiken med motorcykel och bil. Ett 

resultat av de höga kostnaderna för att ta AM körkort kan vara att trimningen på 

moped klass II ökar, som i sin tur ökar hastigheten, olyckor och konsekvenserna av 

olyckorna. Men även att antal personer som tänkt ta körkort för moped klass I 
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väntar ett år, och tar körkort för lätt motorcykel (A1) istället. Om så är fallet så 

skulle den erfarenhet och grund man får av moped saknas vi körning av motorcykel, 

samt att man börjar köra med ett tvåhjuligt fordon som kan komma upp i väldigt 

höga hastigheter istället för ett fordon med relativt låga hastigheter. Vårt förslag till 

att undkomma liknande scenarion är hålla ned kostnaderna för utbildningen för AM 

körkortet, detta skulle kunna göras genom att alla företag som utbildar förare har 

samma kostnad för utbildningen över hela landet, kostnaden bör vara rimlig med 

tanke på åldersgruppen som majoritet kör moped. Pengarna som då saknas för 

företagen som utbildar betalas av trafiksäkerhetsaktörer till ett kostnadstak. Det är 

trots allt säkerheten som ska komma i första hand och vi anser att om man får flera 

att börja med att köra moped, innan motorcykel och bil så skulle de eventuella 

problem som kommer med dagens prisläge för AM körkortet kunna förhindras. 
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Bilaga 1 

 
Frågeformulär om mopeder och mopedolyckor 

 
Vi är två stycken studenter från polisutbildningen i Umeå som skriver ett 

fördjupningsarbete om mopedolyckor och ungdomars attityder till mopedkörning. Vi skulle 
uppskatta om du svarar på frågorna nedan. 

 
Detta frågeformulär besvaras genom att du ringar in ditt svar. Hela formuläret är upprättat 

så att du är 100 % anonym. 
 
 

Är du en? 
  

Flicka  Pojke 
 

1. Har du egen moped? 
 

Ja  Nej 
 

Om Ja på fråga 1 gå vidare till fråga 3. 
 

2. Har du tillgång till annans moped/ brukar du låna någons moped? 
 

Ibland   Mindre ofta   Ofta Mycket ofta 
 

3. Hur många ca ___ km/ h går din moped? 
 

4. Kör du trimmat? 
 

Nej Ibland        Ofta Mycket ofta 
 

Om du svarat Nej på fråga 4 så hoppa fram till fråga 6. 
 

5. Känner dina föräldrar till att du kör trimmat? 
 

Ja Nej Vet inte 
 

6. Känner du någon som kör trimmat? 
 

Ja Nej 
 

7. Använder du hjälm? 
 

Aldrig   Ibland   Ofta Mycket ofta 
 

8. Har du rätt storlek på din hjälm? 
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Ja Nej Vet inte 

 
 
 

9. Har du hjälmens hakspänne hopsatt då du åker moped? 
 

Aldrig   Ibland  Ofta Mycket ofta 
 
 

10. Brukar du köra för fort? 
 

Aldrig   Ibland   Ofta Mycket ofta 
 

11. Har du någon gång kört moped efter du druckit någon form av alkohol? 
 

Ja  Nej 
 

Har du svarat Ja på fråga 11 så besvara även fråga 12. Om Nej fortsätt med fråga 13. 
 
 

12. Hur många gånger har du kört moped efter du druckit någon form av alkohol? 
 

1-2 3-5 6-8 Fler än 9 
 

13. Vet du om någon annan som kört moped alkoholpåverkad? 
 

Ja Nej 
 

Om du svarat Nej på denna fråga så tackar vi för din medverkan, om Ja besvara gärna fråga 
14. 

 
14. Har du vetskap om hur många gånger den andra personen har kört alkoholpåverkad? 

 
1-2 3-5 6-8  Fler än 9 

 

 
Tack för din medverkan! 
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Bilaga 2 

 
Om ungdomars attityder 2010-04-16 

 
Vi är två stycken studenter från polishögskolan i Umeå som skriver ett fördjupningsarbete 
om mopedolyckor och ungdomars attityder till mopedkörning. Vi skulle uppskatta om du 

svarar på frågorna nedan. 
 

Detta frågeformulär besvaras genom att du kryssar i den ruta som passar bäst in på ditt svar. 
Stämmer flera svarsalternativ in så får du kryssa i flera alternativ. Vi ser gärna att du 

motiverar ditt svar 
 

 Hela formuläret är upprättat så att du är 100% anonym. 
 

Vi vill gärna veta vad DU tycker om vad polis, vägverket, kommun m.fl. kan göra för att 
öka din säkerhet på moped? 

 
Är du en? 

  
Flicka   Pojke 

 
 

1. Vad skulle krävas för att du skulle hålla hastigheten? 
Stämmer flera alternativ in så kryssa för flera. 

 
o Fler poliskontroller som kan resultera i böter 

 
o Min moped klass II gick fortare än 25 km/ h då jag/vi köpte den i butik 

 
o Min moped klass I gick fortare än 45 km/ h då jag/vi köpte den i butik 

 
o Övrigt, var vänlig motivera 

 
 
 
 
 
 

2. Om du har kört moped efter druckit alkohol, varför? 
Stämmer flera alternativ in så kryssa för flera. 

 
o Ska bara en kort sträcka 

 
o Inget annat transportmedel än moped 

 
o Jag vet att polisen inte får jaga mig om jag åker moped 
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o Druckit så lite alkohol så det gör inget 
 

o Polisen har aldrig stoppat mig 
 

o Övrigt, var vänlig motivera 
 
 

3. Skulle du välja en hjälm som är snygg och inte passar än en hjälm som är ful och passar? 
Stämmer flera alternativ in så kryssa för flera. 

 
o Utseendet är viktigare än funktionen 

 
o Hjälm som hjälm 

 
o Jag kör så sakta så det gör inget om jag ramlar 

 
o Övrigt, var vänlig motivera 

 
 
 
 
 
 

4. Upplever du att vägarna är dåliga där du kör moped? 
Stämmer flera alternativ in så kryssa för flera. 

 
o Mycket löst grus 

 
o Många hål i vägen 

 
o För många fasta föremål t ex blomlådor, farthinder 

 
o Ingen egen körbana, det är för trångt med alla cyklister och fotgängare på samma 

körbana som jag är på 
 

o Övrigt, var vänlig motivera 
 
 
 
 
 
 

5. Varför använder du inte reflexväst då du åker moped? 
Stämmer flera alternativ in så kryssa för flera. 

 
o Västen är för ful 

 
o Jag syns ändå 
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o Kör bara moped då det är ljust ute 
 

o Har reflexer på mig eller mopeden 
 

o Västen är ivägen 
 

o Övrigt, var vänlig motivera 
 
 

6. Vad skulle du ta till dig bäst? 
(Tänk tanken då någon pratar i ert klassrum/ trafikskolan) 

Stämmer flera alternativ in så kryssa för flera. 
 
 

o Någon som pratar om lagar och paragrafer 
 

o Någon som visar dig bilder på konsekvenser av en mopedolycka (bilder på skadade 
människor) 

 
o Någon som säger åt dig vad du får och inte får göra 

 
o Någon som visar hur du kan se ut efter du ramlat omkull i enbart kortbyxor och t- 

shirt med din moped? 
 

o Övrigt, var vänlig motivera 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för din medverkan! 
 
 

 
 
 
 


