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Referat  

Den 1 oktober 2009 infördes AM-behörigheten för att få köra moped klass I och samtidigt infördes krav 
på att föraren måste genomgå en praktisk och teoretisk utbildning hos behörig utbildare. Syftet med 
denna studie var att med hjälp av en för- och en efterstudie undersöka effekten av den nya utbildningen. 
Enkäten baserades på två olika teorier; theory of planned behaviour och prototype willingness model. Ett 
ytterligare syfte var att beskriva hur ungdomar ser på risker och vilka faktorer som påverkar dem att 
agera på ett eller annat sätt. I studien deltog personer i åldern 15–24 år; 901 personer i förstudien och 946 
personer i efterstudien.  

Resultaten visade på relativt små skillnader mellan för- och efterstudien. Inställningen till att köra i 65 
km/tim i tätort visade att mopedisterna i efterstudien inte ansåg att beteendet var lika vanligt bland 
kamrater och de hade en mindre tro på sin egen förmåga att köra fort. Med avseende på deras inställning 
till att dricka två starköl och sedan köra hem noterades också några signifikanta skillnader. Mopedisterna 
i efterstudien var i mindre grad bekymrade över att bli stoppade av polisen eller att råka ut för en 
trafikolycka. Resultatet gick i detta fall i en för trafiksäkerheten ogynnsam riktning. Rent allmänt fick 
den nya utbildningen ett gott betyg eftersom ungdomarna tyckte att den var bra och att man hade lärt sig 
mycket. Det man främst hade lärt sig handlade om regler och bestämmelser i trafiken.  

Resultaten från teorin prototype willingness model visade att de som själva ville köra för fort eller med 
alkohol i kroppen ansåg i högre grad än de andra att en sådan person var tuff, säker och klok. En modell 
testades utifrån de två olika teorierna. Resultaten visade att modellen förklarade 52 procent av deras vilja 
att köra för fort och 19 procent av deras vilja att köra hem efter festen. Med hänsyn till hastigheter var 
det först och främst att det var kul som förklarade deras vilja. En annan viktig faktor var att man kunde 
identifiera sig med en person som agerade på detta sätt och att man tyckte om en sådan person.  

Gällande alkohol så handlade det om att ungdomarna kunde identifiera sig med en person som skulle 
agera på detta sätt, men även att de tyckte om denna person. I detta fall var föräldrars acceptans viktig 
och dessa ungdomar upplevde ett visst tryck från kompisar. Sammanfattningsvis noterades ringa effekter 
av AM-utbildningen på riskbeteenden och attityder till dessa beteenden, samtidigt som utbildningen 
uppfattades som nyttig av många. En möjlig förklaring är att riskmedvetenhets- och 
självvärderingsaspekten inte fått genomslag och att fokus fortfarande är på kunskaper och regler trots den 
nya kursplanen. 
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Abstract  

A Class I moped license (AM) to drive a Class I moped (“EU moped”), that included a practical and 
theoretical course, was introduced on 1 October 2009. The aim of this study was perform a before and 
after study in order to assess the effects of this new driver training course. The survey was based on two 
theories: the theory of planned behaviour and the prototype willingness model. A further aim of this 
study was to describe the way in which young people regard risks and the factors that affect their actions. 
The participants in this study were 15–24 years of age; 901 in the before study and 946 in the after study. 

The results indicated fairly small differences before and after the new regulation. The attitude towards 
driving at a speed of 65 km/h in an urban area showed that people in the after study were less inclined to 
believe that their friends would drive at a speed of 65 km/h in an urban area, and that they did not feel as 
safe at a speed of 65 km/h as at 45 km/h. The significant differences noted for statements linked to the 
alcohol scenario were that mopedists in the follow-up study were less concerned about being stopped by 
the police or having a traffic accident. From a traffic safety viewpoint, the results were less favourable in 
this case. Overall, the new AM training programme was well received – the young people considered it 
positive, and ment that they had learned a lot. What they had learned consisted primarily of traffic rules 
and regulations.  

The results from the prototype willingness model showed that respondents who wanted to speed or drink 
and drive were more likely than others to consider that such persons were cool, confident and clever. A 
model which was based on the two theories was tested. The results indicated that the model explained 52 
per cent of their willingness to exceed speed limits and 19 per cent of their readiness to ride home from 
the party. With regard to speeding the factors which contributed most was that the behaviour was fun. 
Factors which predicted their willingness to ride a moped under the influence of alcohol were that the 
respondents could identify with people of this kind, and also that they liked them. Parental acceptance 
was also important, and they felt some pressure from their friends since they thought that their friends 
wanted them to ride home even though they had been drinking alcohol.   

In summary, the results showed that the AM training programme had little impact on risk behaviour and 
attitudes to such behaviour while, at the same time, many respondents regarded the programme as useful. 
One possible explanation is that despite the new course programme enough emphasize is still not given 
to risk awareness and self-assessment and that the focus is still on rules and regulations. 
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Moped training course, evaluation, attitudes, norms, theory of planned behaviour, prototype willingness 
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Förord 
VTI har fått i uppdrag av Transportstyrelsen att utvärdera de förändrade reglerna för 
behörigheten att framföra moped som trädde i kraft den 1 oktober 2009. I denna rapport 
redovisas resultatet från en kvantitativ för- och efterstudie. I uppdraget ingick även en 
processutvärdering, vilken presenteras i en separat rapport (se Stave, 2012). I båda 
rapporterna är det moped klass I som står i fokus. 

Beställare på Transportstyrelsen har varit Hans Mattsson. Sonja Forward har varit 
projektledare på VTI. Författarna tackar de övriga medarbetare på VTI som på olika sätt 
har medverkat i detta projekt. Vi vill också rikta ett stort tack till de personer som 
besvarat enkäten. 
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Effekten av de nya reglerna för AM-behörighet (moped klass I): en för- och 
efterstudie 
av Sonja Forward, Per Henriksson, Jonna Nyberg och Inger Forsberg 
VTI 
581 95 Linköping 

 

 

Sammanfattning  
Den 1 oktober 2009 infördes AM-behörigheten för att få köra moped klass I (”EU-
moped”). Tidigare räckte det med ett förarbevis. Samtidigt infördes krav på att nya 
förare av klass II-mopeder måste genomgå en teoretisk och praktisk utbildning hos 
behörig utbildare. 

VTI har fått i uppdrag av Transportstyrelsen att utvärdera vilken effekt AM-behörig-
heten har på nyblivna mopedisters insikt om risker. Eftersom kunskapen är relativt dålig 
då det handlar om orsaken till ungdomars höga olycksinblandning i trafiken syftar 
denna studie till att inte enbart utvärdera de nya kraven på AM-behörighet utan också 
beskriva hur ungdomar ser på risker och vilka faktorer som påverkar dem att agera på 
ett eller annat sätt.  

Under sommaren och hösten 2010 inbjöds 1 500 personer i åldern 15–24 år, som 
förvärvat förarbevis för moped klass I precis innan den nya behörigheten trädde i kraft 
(dvs. i september 2009), till att besvara en webbenkät. Efterstudien genomfördes ett år 
senare med en likvärdig grupp som förvärvade AM-behörigheten under september 
2010. I det slutliga urvalet ingick 901 personer i förstudien och 946 personer i 
efterstudien.  

Enkäten behandlade främst ungdomarnas attityder och normer avseende hastighet och 
alkohol. Eftersom inställningen till trafikbrott påverkas av det specifika sammanhanget, 
det vill säga när, var och hur brottet begås, ingick två olika scenarion med tydliga 
beskrivningar som respondenten fick leva sig in i. Den ena situationen handlade om att 
köra moped i 65 km/tim i tätbebyggt område där hastighetsgränsen var 50 km/tim. Den 
andra situationen handlade om att köra hem från en fest efter att ha druckit två starköl 
när klockan närmade sig midnatt. Situationsbeskrivningarna följdes av ett antal 
påståenden som respondenten ombads ange hur mycket hon/han instämde med på en 
sjugradig skala. Andra lagstridiga trafikbeteenden berördes också i enkäten, bland annat 
trimning. I efterstudien ingick även frågor om den nya utbildningen, men också hur de 
skulle beskriva en person som agerade på ett riskfyllt sätt. 

Resultaten visade att inställningen till alkohol och hastighet skilde sig något åt mellan 
för- och efterstudien. 

De signifikanta skillnader som noterades för påståendena som var kopplade till 
hastighetsscenariot, var att mopedisterna i efterstudien inte i lika hög grad trodde att 
kamraterna skulle köra 65 km/tim i tätbebyggt område samt att man inte kände sig lika 
säker vid en hastighet av 65 km/tim som i 45 km/tim, med hänvisning till mopedens 
konstruktion. I övrigt hade mopedisterna liknande inställning i för- och efterstudien.  

De signifikanta skillnader som noterades för påståendena som var kopplade till 
alkoholscenariot, var att mopedisterna i efterstudien i mindre grad var bekymrade över 
att bli stoppade av polisen eller att råka ut för en trafikolycka. Resultatet gick i detta fall 
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i en för trafiksäkerheten ogynnsam riktning. I övrigt var åsikterna lika i för- och 
efterstudien.  

När separata jämförelser gjordes mellan för- och efterstudien för gruppen som körde 
trimmade respektive otrimmade mopeder, konstaterades att flest attitydförändringar 
hade skett inom den senare gruppen. De som körde trimmade mopeder uppvisade i stort 
sett samma inställning till att köra fort respektive med alkohol i kroppen före införandet 
av de nya reglernas som efteråt. En möjlig förklaring kan vara att när en ungdom väl har 
trimmat sin moped, vilket är en olaglig handling, tycks attityderna och därmed 
beteendet vara svårt att förändra.  

I enkäten fick ungdomarna berätta vad de ansåg om den nya AM-utbildningen. Rent 
allmänt fick den ett gott betyg; ungdomarna tyckte att den var bra och att man hade lärt 
sig mycket. Det man främst hade lärt sig handlade om regler och bestämmelser i 
trafiken. Däremot behandlades inte det som kan beskrivas som självkännedom i någon 
större utsträckning. Utbildningens fördelning på teori och praktik ansågs lagom, med en 
tendens till att antalet teoritimmar betraktades som för många. Många ansåg att 
kostnaden för utbildningen var för hög.  

Ytterligare ett viktigt syfte med studien var att öka vår förståelse av vad som styr 
ungdomars risktagande i trafiken, i dessa analyser ingick enbart svaren från efterstudien. 
Resultaten visade att flertalet tog avstånd från att köra för fort i tätort. En stor andel 
instämde i hög grad i att det innebar en risk för att bli stoppad av polisen och få böter. 
Man var också ganska orolig för att en olycka skulle inträffa. Man upplevde att 
föräldrarna inte accepterade beteendet men att kompisarna däremot var mera toleranta. 
Utifrån svaren kunde man se att det fanns några omständigheter som skulle få dem att 
köra för fort, till exempel att de hade bråttom eller att det var sent på kvällen. En relativt 
stor andel ansåg också att det var mycket lätt att köra på detta sätt. Detta kan också 
förklara varför en relativt stor andel (närmare 40 procent) den senaste månaden kört på 
detta sätt vid minst ett tillfälle. Pojkarna var överlag mer toleranta till fortkörning än 
flickorna.  

Av dem som hade egen moped körde 17 procent trimmat (mer än var femte pojke körde 
trimmat; färre än var tionde bland flickorna). Någon av föräldrarna hade i de flesta fall 
vetskap om detta (omkring 70 procent). Omkring 10 procent av föräldrarna hade 
bekostat trimningen enligt respondenterna. Drygt tre av tio respondenter trodde att deras 
kamrater körde trimmat. Omkring sju av tio menade att det var lätt att trimma en 
moped. Personer som körde trimmade mopeder var inte oväntat mer benägna att köra 
fort eller alkoholpåverkade jämfört med dem som körde otrimmat. 
Acceptansen för körning med alkohol i kroppen uppfattades vara lägre jämfört med 
fortkörning, både bland kamrater och föräldrar. Ändå var det närmare en tredjedel som 
ansåg att det skulle vara lätt att i det beskrivna scenariot köra hem från festen 
alkoholpåverkad. Det var 2 procent som mycket starkt angav att de hade för avsikt att 
inom de närmaste månaderna köra moped efter att ha druckit två starköl. Då även de 
som skulle kunna tänka sig att agera på detta sätt inberäknades ökade värdet till 13 
procent. Detta överensstämmer relativt väl med andelen som under den senaste 
månaden kört påverkad av alkohol eller droger (8 procent). Det kunde noteras några 
könsskillnader även för detta scenario: pojkarna skulle till exempel i större utsträckning 
än flickorna inom de närmaste månaderna köra moped efter att ha druckit två starköl.  

I enkäten fick deltagarna besvara frågor som handlade om deras eget beteende. 
Resultaten visade att 16–17 procent kört utan hjälm åtminstone en gång den senaste 
månaden, 7–8 procent hade kört alkohol- och/eller drogpåverkade och 36–37 procent 
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hade kört i minst 65 km/tim på en 50-väg i tätort. Vidare hade mellan 12 och 15 procent 
varit inblandade i en olycka som förare av eller passagerare på en moped den senaste 
månaden. Pojkarna hade oftare kört utan hjälm och för fort. 

I studien ingick frågor om hur man kunde beskriva en person som körde för fort eller 
med alkohol i kroppen. Resultaten visade att de som själva ville bryta mot dessa regler 
ansåg i högre grad än de andra att en sådan person var tuff, säker och klok. Däremot 
ansåg man inte i lika hög grad att denna person var självisk och att han/hon behövde 
imponera på andra. Bilden av en person som körde för fort var mer positiv än bilden av 
en person som körde efter två starköl. Studien visade även att de som ville agera på 
detta sätt kunde identifiera sig med en sådan person. Detta gällde både flickor och 
pojkar 

Studien analyserade även vilka faktorer som förklarade regelbrott i trafiken. Resultaten 
visade att en modell som baserades på två olika teorier (theory of planned behaviour och 
prototype willingness model) förklarade 52 procent av deras vilja att bryta mot 
hastighetsbestämmelser och 19 procent av deras vilja att köra hem efter festen trots att 
de druckit två starköl. Den faktor som påverkade deras vilja mest var att det var kul. En 
annan viktig faktor var att man kunde identifiera sig med en person som agerade på 
detta sätt och att man tyckte om en sådan person. I detta sammanhang kunde man se att 
beteendet hade en viss status eftersom de som själva ville köra för fort utgick ifrån att 
detta skulle imponera på andra. Slutligen fanns det vissa externa faktorer som påverkade 
dem nämligen om det var sent på kvällen och mopedens konstruktion. Med hänsyn till 
mopeden utgick man från att den klarade av höga hastigheter.  

Faktorer som hade ett starkt samband med ungdomarnas vilja att köra alkoholpåverkade 
var att de kunde identifiera sig med en person som agerade på detta sätt, men även att de 
tyckte om denna person. Även föräldrars acceptans var viktig och ungdomarna upplevde 
ett visst tryck från kompisar eftersom de trodde att vännerna skulle vilja att de körde 
hem alkoholpåverkade. De som själva ville köra hem efter festen trodde inte i lika hög 
grad som de andra att två starköl påverkade deras körförmåga.  

Frågan var sedan om pojkar och flickor påverkades av liknande faktorer eller inte. 
Resultaten visade att flickor och pojkar som ville bete sig på ett riskfyllt sätt påverkades 
i stort sett av liknade faktorer. De ansåg att det var kul att köra fort och att de var lika en 
person som körde alkoholpåverkad.  

Sammanfattningsvis noterades ringa effekter av AM-utbildningen på riskbeteenden och 
attityder till dessa beteenden, samtidigt som utbildningen uppfattades som nyttig av 
många. En möjlig förklaring är att riskmedvetenhets- och självvärderingsaspekten inte 
fått genomslag och att fokus fortfarande är på kunskaper och regler trots den nya 
kursplanen.   
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Evaluation of the effects of new rules for Class I moped license: a before and after 
study 
by Sonja Forward, Per Henriksson, Jonna Nyberg and Inger Forsberg 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95 Linköping, Sweden 

 

 

Summary 

A Class I moped license (AM) to drive a Class I moped (“EU moped”) was introduced 
on 1 October 2009 and included a practical and theoretical course. Previously, a driving 
permit was sufficient. At the same time, a driving permit was required for new users of 
Class II mopeds. 

The Swedish Transport Agency has assigned the Swedish National Road and Transport 
Research Institute (VTI) to evaluate the effects these new rules have had on the risk 
awareness of new moped riders. Due to relatively poor information within this area and 
since it concerns the reasons for the high accident tendency of young people in traffic, 
this study does not merely aim to evaluate the new requirements for AM moped 
licenses, but also attempts to describe the way in which young people regard risks and 
the factors that affect their actions. 

During the summer and autumn of 2010, 1,500 persons aged 15–24 who had acquired a 
moped driving permit immediately prior to the entry into force of the new regulations 
(i.e. in September 2009) were invited to participate in an on-line survey. The follow-up 
study was carried out one year later with a similar group who had acquired an AM 
moped license in September 2010. The final sample included 901 persons in the before 
study and 946 persons in the after study. 

The survey primarily included attitudes and norms regarding speeds and alcohol. Since 
attitudes to traffic offences are primarily governed by the specific context (i.e. when, 
where and how the offence occurs), the survey included two different scenarios with 
clear descriptions to which the respondent was asked to react. One situation involved 
riding a moped at 65 km/h in a built-up area in which the speed limit was 50 km/h, and 
the other situation was riding home from a party just before midnight after having drunk 
two strong beers. The description of these situations was followed by various statements 
where the respondents were asked to indicate the degree to which they agreed on a 
seven-graded scale. The survey also raised the question of other behaviour that 
contravened traffic regulations, for example the trimming of motors. The follow-up 
study also included questions about the new training programme and the respondent’s 
attitude to someone who behaved in a risky or hazardous manner. 

The results indicated that attitudes to alcohol and speed varied somewhat in the before 
and the after study. 

The significant differences noted concerning the responses to the statements linked to 
the speeding scenario were that moped riders in the after study were less inclined to 
believe that their friends would drive at a speed of 65 km/h in an urban area, and that 
they did not feel as safe at a speed of 65 km/h as at 45 km/h in view of the moped’s 
construction. In other respects, the moped riders in the before study and the after study 
had similar attitudes. 
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The significant differences noted concerning the statements linked to the alcohol 
scenario were that moped riders in the follow-up study were less concerned about being 
stopped by the police or having a traffic accident. From a traffic safety viewpoint, the 
results were less favourable in this case, although in other respects opinions were the 
same in the before and the after study. 

When separate comparisons were made between the before and the after study for the 
groups using trimmed and untrimmed mopeds, it was noted that most of the changes in 
attitude occurred in the latter category. Persons who used trimmed mopeds had the same 
attitude to speeding as to driving under the influence of alcohol, both before and after 
the introduction of the new regulations. One possible explanation is that it may be more 
difficult for young people who have trimmed up their mopeds – an illegal act – to 
change their attitudes and hence their behaviour. 

The survey also included questions about the new AM training programme. Overall, the 
new AM training programme was well received – the young people considered it was 
positive, and they had learned a lot. What they had learned consisted primarily of traffic 
rules and regulations. On the other hand, there was not a great deal of discussion of 
what may be described as self-awareness. The training programme’s allocation of 
theory and practice was considered to be about right, with a tendency to regard the 
number of hours devoted to theory as excessive. Many respondents thought the cost of 
the programme too high. 

One important aim of this study was to increase our understanding of what motivates 
young people to take risks in traffic. In this instance, only the responses from 
participants in the follow-up study were analysed. The results indicated that a majority 
of the respondents did not approve of speeding in an urban area. A high proportion 
definitely agreed that this involved a risk of being stopped by the police and getting 
fined. They were also concerned this might involve an accident. They felt that their 
parents would not accept such behaviour, but their friends would be more tolerant. 
Based on the responses, it was clear that there were some circumstances that might 
make them drive too fast; if they were in a hurry or it was late in the evening. A 
relatively large group also considered that it was very easy to drive too fast. This may 
also explain why a relatively high proportion (almost 40 per cent) had speeded on at 
least one occasion within the past month. On the whole, the boys were more tolerant of 
speeding than the girls. 

Of those who had their own moped, 17 per cent rode trimmed versions (more than one 
out of five of the boys, but less than a tenth of the girls). In most cases, at least one 
parent (about 70 per cent) was aware of this. According to the respondents, about 10 per 
cent of the parents had paid for the trimming. More than three out of ten respondents 
thought their friends rode a trimmed version, and about seven out of ten considered that 
it was easy to trim a moped. Not surprisingly, respondents who rode trimmed mopeds 
were more inclined to drive fast or under the influence of alcohol than riders with 
untrimmed machines. 

Acceptance of drinking and driving appeared to be lower than for speeding. This 
applied to both friends and parents. But, nonetheless, almost one third considered that it 
would be easy, in the scenario described, to ride home from the party under the 
influence of alcohol. With regard to their intentions 2 per cent of the respondents stated 
clearly that they intended to ride a moped within the next few months after drinking two 
strong beers. If we also include those who thought they might do this, the total rises to 
13 per cent. This complies relatively well with the proportion that had ridden a moped 
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under the influence of alcohol or drugs in the previous month (8 per cent). Some gender 
differences could also be noted for this scenario: boys, for example, were more likely 
than girls to envisage riding a moped after drinking two strong beers. 

Participants in the survey answered questions concerning their own behaviour. The 
results indicated that 16–17 per cent had ridden without a helmet on at least one 
occasion in the past month, 7–8 per cent had ridden a moped under the influence of 
alcohol and/or drugs, and 36–37 per cent had ridden at 65 km/h or more on a 50 km/h 
road in a built-up area. Furthermore, 12–15 per cent had been involved in an accident as 
a moped rider or passenger in the previous month. The boys were more likely to have 
ridden without a helmet and too fast. 

The study included questions about how people who drove too fast or under the 
influence of alcohol might be described. The results indicated that respondents who 
wanted to break these rules were more likely than others to consider that such persons 
were cool, confident and clever. On the other hand, it was considered to a lesser degree 
that they were selfish and that they had a need to impress others. The image of a person 
who rode a moped too fast was more positive than that of a person who rode a moped 
after drinking two strong beers. The study also showed that those who wanted to behave 
in this manner could identify with people of this kind. This applied to both girls and 
boys. In the case of girls, however, they regarded such behaviour as less “boy like”, 
which perhaps made it easier for them to identify with such a person.  

The study also analysed the factors underlying breaches of traffic regulations. The 
results indicated that a model based on the theory of planned behaviour and the 
prototype willingness model explained 52 per cent of their willingness to exceed speed 
limits and 19 per cent of their readiness to ride home from the party after drinking two 
strong beers. One factor that was closely correlated with the respondents’ willingness to 
ride too fast was that it was fun. Another important factor was that they could identify 
with people who behaved in this manner, and that they liked them. It could also be 
concluded that this behaviour had a certain status, since those who themselves wanted 
to ride too fast assumed that this would impress others. Finally, there were certain 
practical aspects that influenced them – namely that it was late evening and it was 
assumed that the moped could handle high speeds. 

Factors which predicted their willingness to ride a moped under the influence of alcohol 
were that the respondents could identify with people of this kind, and also that they 
liked them. Parental acceptance was also important, and they felt some pressure from 
their friends since they thought that their friends wanted them to ride home. Those who 
themselves wanted to ride home did not believe to the same extent as the others that two 
strong beers affected their driving capability. Emotional aspects might also increase the 
chance of them riding home – for example if they were irritated or angry about someone 
or something. As in the case of speeding offences, it was considered by those who 
wanted to act in this way that this behaviour impressed others.  

The next question was whether or not boys and girls were affected by similar factors. 
The results indicated that girls and boys who wanted to indulge in risky behaviour were 
influenced by similar factors. They thought it was fun to ride fast and that this was the 
same for someone who rode a moped under the influence of alcohol. Nonetheless, there 
were some differences: the behaviour of friends to a greater extent affected the girls’ 
willingness to ride fast, while the boys were more influenced by the image of a person 
of this nature. The boys, on the other hand, were also more interested in impressing 
others and in this way becoming popular. In the case of alcohol, parental acceptance 
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was more important for the girls, while the acceptance of friends was more important 
for the boys. The girls were also more influenced by instrumental factors, while the 
boys were more affected by emotional considerations. 

In summary, the results showed that the AM training programme had little impact on 
risk behaviour and attitudes to such behaviour while, at the same time, many 
respondents regarded the programme as useful. One plausible explanation is that despite 
the new course programme, enough emphasis is not given to risk awareness and self-
assessment and that the focus is still on rules and regulation.  
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1 Bakgrund 
Mopeden förknippas ofta med en känsla av frihet och har många gånger beskrivits som 
”frihet på två hjul”.  

Speciellt för ungdomar kan mopeden skapa en självständighetskänsla i det att man t ex. 
inte blir så beroende av att få skjuts av sina föräldrar (Berg, Forward & Holgersson, 
2008; Spolander, 1983;). Samtidigt visar studier att 15-åringar är särskilt utsatta när det 
gäller olyckor med moped. Unga förare har överlag ofta en övertro gällande den egna 
körförmågan och kör t ex. oftare över gällande hastighetsgräns jämfört med andra 
åldersgrupper (Engström, Gregersen, Hernetkoski, Keskinen & Nyberg, 2003). Nedan 
beskrivs ytterligare den bakgrund och problembild som ligger till grund för föreliggande 
rapport, med en inledande kort beskrivning av de olika mopedklasserna. 

 
1.1 Mopedklasser 
Moped klass I (EU-mopeden) 
Den s.k. EU-mopeden (moped klass I) blev ett godkänt fordon i Sverige i slutet av år 
1998 och de första registreringarna skedde året efter. En klass I-moped får gå i högst 45 
kilometer i timmen och har en slagvolym på högst 50 kubikcentimeter eller 4 kilowatt. 
Moped klass I är registreringspliktig och ska vara försedd med nummerskylt 
(Körkortsportalen1, 2011).  

 

Moped klass II 
En moped klass II får gå i högst 25 kilometer i timmen, med en motoreffekt på högst 1 
kilowatt. Moped klass II är, till skillnad mot moped klass I, inte registreringspliktig 
(Körkortsportalen, 2011).  
Äldre mopeder, godkänd enligt tidigare svenska regler, räknas också som moped klass 
II. Dessa är konstruerade för en hastighet av högst 30 kilometer i timmen 
(Körkortsportalen, 2011). 

 
1.2 Olycksinblandning 
Unga förare 
Hälften av antalet döda i mopedrelaterade olyckor är mellan 14 och 17 år. Ett exempel 
ur olycksstatistiken från år 2007 visar att 63 % av det totala antalet svårt skadade i 
mopedrelaterade olyckor fanns inom åldersgruppen 15-17 år (Trafikverket, 2011).  

I ungefär hälften av de mopedrelaterade olyckorna inom denna åldersgrupp har 
mopedisten inte använt hjälmen på ett korrekt sätt (Trafikverket, 2011). Mellan åren 
2005 och 2008 var mopeden trimmad i närmare 50 % av alla dödsolyckor med 
mopedister under 18 år. Vidare var ungefär en tredjedel av 18-åringar som dödades i 
mopedolyckor under denna tidsperiod alkohol- eller drogpåverkade (Trafikverket, 
2010).  
 
  

                                                 
1 Körkortsportalen är en hemsida på Internet, där Transportstyrelsen och Trafikverket informerar om 
körkortstagande, se http://www.korkortsportalen.se/ 
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Nyförsäljning av mopeder och fordonsbeståndet  
Intresset för att köra moped har varierat under olika perioder sedan dess införande i 
Sverige. Under 1970-talet var mopeden ett populärt fordon bland ungdomar, vilket 
också medförde en ökning av andelen olyckor inom denna grupp av förare. Intresset 
svalnade något under 1980-talet, för att återigen vinna popularitet i och med klass 1-
mopedens introduktion i Sverige år 1999, vilket medförde en markant försäljnings-
ökning av nya mopeder fram till år 2006 (se figur 1). År 2001 såldes t ex 8 836 mopeder 
av klass I, och år 2006 var nyförsäljningen för samma mopedklass 34 611 mopeder.  
 

 
Figur 1  Nyförsäljning av mopeder i Sverige, 2001- 2011. Data för år 2011 gäller t o m 
november. Källa: Moped- och Motorcykelbranschens Riksförbund (McRF); se 
Trafikverket, 2012. 
 

Fram till år 2008 ökade nyförsäljningen av klass I-mopeder, se figur 2, till nästan 
93 000 stycken, för att därefter minska i antal. En minskning som påbörjades cirka 2 år 
innan införandet av det nya AM körkortet. Enligt mätningar som utfördes vid slutet av 
år 2011 var det betydligt fler avställda mopeder, nästan 160 000 stycken, än mopeder 
som var i trafik, drygt 75 000 stycken. Denna trend med fler avställda mopeder än i 
trafik påbörjades redan 2007, se figur 2. 
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Figur 2 Bestånd av klass I-mopeder i Sverige, 2001- 2011. Källa: Trafikanalys, 2011, 
2012. 
 

Klass 1-mopeden tillåter en högre hastighet än de gamla mopederna och är dessutom 
betydligt lättare att trimma jämfört med de tidigare mopederna, vilket sammantaget har 
inneburit ökade problem med för höga hastigheter (Berg m.fl., 2008). 
 
Antal döda och skadade 
I figur 3 och figur 4 belyses förändringarna i antalet dödade respektive svårt skadade 
gällande mopedrelaterade olyckor under åren 2000-2011.  



  

16  VTI rapport 762 

 
Figur 3 Antal döda i mopedrelaterade olyckor 2000-2011. Data för år 2011 gäller t o m 
15/12 2011. Källa: Trafikverket, 2012. 
 

 
Figur 4 Antal svårt skadade i mopedrelaterade olyckor 2000-2012. Data för år 2011 
gäller t o m 15/12 2011. Källa: Trafikverket, 2012. 
 

Under år 2008 förändrades den negativa trenden med olycksökningen av moped-
relaterade olyckor för personer under 18 år; i jämförelsen mellan åren 2007 och 2008 
minskar antalet döda eller svårt skadade med 24 % (SIKA, 2010). En minskning av 
olycks- och dödsantal är naturligtvis en positiv trend ur trafiksäkerhetssynpunkt. 
Olycksminskningen kan dock inte med säkerhet sättas i relation till t ex en förhöjd 
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trafiksäkerhet hos mopedister, utan kan bero på att färre klass I-mopeder var i trafik. 
Mellan 2008 och 2011 minskade antalet klass I-mopeder i trafik med nästan 20 % (se 
figur 2).  

Oavsett antalet mopedister är det av yttersta vikt att de mopedister som vistas på våra 
vägar har en bra utbildning i grunden, som gör dem till trafiksäkra förare. I följande 
avsnitt beskrivs detta närmare.  

 
1.3 Reformbehov 
År 2008 föreslog regeringen i en proposition en ny lag gällande moped, som en åtgärd 
för att minska olycksfrekvensen bland mopedister. Reformbehovet beskrivs i följande 
citat: 

Mopeder är populära fordon som ökar i antal. Olycksstatistiken visar att mopedister är 
särskilt utsatta i trafiken och att unga förare är överrepresentativa bland de 
olycksdrabbade. /…/ För att vända den negativa utvecklingen behöver utbildningen av 
dessa förare stärkas och ytterligare åtgärder vidtas för att säkra förarnas 
riskmedvetenhet och regelefterlevnad. Sådana åtgärder är t ex. lämplighetsprövning 
och möjligheter till ingripanden om en förare visar allvarliga brister i sitt beteende i 
trafiken. För många unga är mopeden det första motorfordonet de framför i trafiken. 
Den som senare vill få behörighet för andra fordon som bil eller motorcykel har stora 
fördelar av att få en god kunskapsgrund redan från början (Proposition 2008/09:60, s. 
32). 
Propositionen har sin grund bl.a. i det s.k. tredje körkortsdirektivet. Direktivets 
övergripande syfte är att skapa en harmonisering av regelverk kring körkort inom EU-
länderna för att nå en ökad trafiksäkerhet inom EU-länderna avseende unga förare av 
tvåhjuliga motorfordon. I direktivet föreslås dels obligatoriskt teoriprov för att få köra 
moped, dels en åldersgräns på 16 år, men med möjlighet till nationella undantag (SOU 
2005:45).  

En ny harmoniserad körkortskategori AM skall enligt det tredje körkortsdirektivet 
införas i hela EU och ska börja tillämpas fr.o.m. januari 2013. Med anledning av det 
stora behovet av åtgärder för att minska olyckorna bland mopedister kan dock svenska 
bestämmelser för denna kategori införas och tillämpas redan innan detta datum 
(Proposition 2008/09:60). I det tredje kökortkortsdirektivet ingår visserligen inte moped 
klass II, men enligt propositionen bör behörighetskravet skärpas även för denna kategori 
för att minska olycksriskerna, då det tidigare inte fanns några krav på utbildning för att 
framföra en moped klass II (Proposition 2008/09:60).  

Den ovan beskrivna propositionen föranleddes också av ett utredningsarbete (SOU 
2005:45), med uppdrag att se över det då rådande regelverket för förarbevis för bl.a. 
moped klass I samt rådande krav för att framföra en moped klass II. Därutöver ingick att 
det pågående arbetet med tredje körkortsdirektivet beaktades. Utredningens syfte var 
bl.a. att ge förslag på eventuella författningsändringar för att öka trafiksäkerheten hos 
mopedförare. Utvärderingen visade att mopedutbildningens kvalitet och nivå bör höjas 
och att regelverket kring utbildningsverksamheten bör stärkas och bli mer samordnat. 
Sammantaget föreslås i utredningen en ny lagstiftning om utbildning till förare av 
mopeder (liksom för snöskotrar och terränghjulingar) som även innebär krav på 
förarbevis  

En aspekt som diskuterats i samband med reformbehovet bland olika aktörer är vilken 
åldersgräns som ska gälla för mopedister. I ovan nämnda utredning föreslås en 
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åldershöjning från 15 år till 16 år avseende moped klass I. Förslaget stöddes bl.a. av 
Försäkringsförbundet, med argumentationen att 16-åringar generellt har en större 
mognad än 15-åringar samt att det i flera andra europeiska länder är en 16-årsgräns som 
gäller. Vägverket, vidare, lyfte i samband med en hearing att ”åldersfrågan är en 
utvecklingspsykologisk fråga som måste ses i relation till vilken utbildning m.m. som 
krävs för att få köra moped och inte kan ses isolerad” (SOU 2005:45, s. 180f). I 
regeringens proposition påpekas dock att ålderskravet 15 år bör behållas. I 
propositionen bedöms visserligen en höjning av åldersgränsen för klass I vara befogad 
då man ser till olycksstatistiken rörande 15-åringar i trafiken, men samtidigt lyfts också 
de specifika behov som finns inom åldersgruppen, t ex möjligheten att på egen hand 
kunna transportera sig till skola och fritidsaktiviteter. Speciellt gäller detta för de 
ungdomar som bor på landsort, med sämre möjligheter till t ex kollektivtrafik. Enligt 
propositionen bör den föreslagna åldershöjningen bli aktuell först när det påvisats att 
andra trafiksäkerhetshöjande åtgärder, bl.a. införandet av AM-körkort, visat sig vara 
verkningslösa. Ytterligare ett skäl som regeringen lyfter är att bibehållen åldersgräns är i 
samklang med Rikspolisstyrelsens synpunkt att en åldershöjning skulle kunna innebära 
en ökning av olovlig avskyltning av moped klass I, för att redan som 15-åring kunna 
köra fortare än med moped i klass II.  

Ytterligare en aspekt som lyfts i både propositionen och utredningen är möjligheten att 
återkalla behörigheten om ett införande av AM-körkort genomförs. Detta torde, enligt 
de båda skrivelserna, motivera unga förare att köra trafiksäkert och efter gällande 
trafikregler, för att undgå ett återkallande. Dessutom kan upprepade förseelser och 
trafikbrott innebära att det blir svårare att erhålla andra körkortsbehörigheter, t ex för 
personbil, vilket också kan påverka mopedförarnas körbeteende (Proposition 
2008/09:60; SOU 2005:45). 

Den 1 oktober 2009 infördes således nya regler för att få köra moped. I följande avsnitt 
belyses dessa förändringar, men med fokus på moped klass I.  

 
1.4 Utbildning 
 
Förändringar av reglerna 

Moped klass I 

Innan de nya reglerna trädde i kraft krävdes för att köra moped klass I enbart förarbevis, 
som förvärvades efter genomgången utbildning och godkänt kunskapsprov. 
Utbildningen anordnades bland annat av trafikskolor och frivilligorganisationer, 
godkända av dåvarande Vägverket. Längden på utbildningen var vanligtvis en dag. I 
utbildningen ingick både praktiska och teoretiska moment såsom manöverträning, 
fordonskännedom, trafikregler, trafiksituationer samt människans förmåga (VVFS 
2000:90).  

För att få köra klass I-mopeder krävs numera att körkort med behörighet AM förvärvas. 
Moped klass I blir i och med detta ett körkortspliktigt fordon, vilket innebär att AM-
körkortet, precis som andra körkort, kan återkallas vid trafikbrott. Om mopedisten 
upprepar brott och förseelser försvåras även möjligheterna till att erhålla andra 
körkortsbehörigheter, t ex B-körkort (Körkortsportalen, 2011).  
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Med erhållen AM-behörighet har föraren rätt att köra följande fordon: 
 
 Moped klass I och klass II 
 Traktor 
 Motorredskap klass II 

 
För att erhålla behörighet AM krävs att föraren genomför ett godkänt kunskapsprov vid 
Trafikverket (körprov ingår inte). För att få göra kunskapsprovet måste föraren ha giltigt 
körkortstillstånd, fyllt 15 år samt ha genomfört en utbildning hos behörig utbildare. 
Övningskörning får genomföras från det att eleven är 14 år och 9 månader, under 
förutsättning att han eller hon har ett giltigt körkortstillstånd samt övningskör 
tillsammans med behörig utbildare (Körkortsportalen, 2011).  

Sammantaget ska utbildningen för AM-behörighet ta minst 12 timmar i anspråk och 
innehålla både praktiska och teoretiska moment. Minst fyra timmar ska ägnas åt 
praktiska moment, innehållande övningskörning i trafik. På Körkortsportalen (2011) 
uppmanas eleven att vara aktiv på lektionerna och man betonar vikten av att studera på 
egen hand, utöver lektionstiden. 
 

Moped klass II 
För att köra moped klass II krävs idag förarbevis, vilket inte behövdes tidigare (SOU 
2005:45). För att förvärva ett förarbevis för moped klass II måste man vara 15 år, ha 
genomgått en särskild utbildning innefattande teoretiska och möjligen praktiska moment 
samt ett teoretiskt kunskapsprov. I utbildningen behandlas fordonskännedom, 
trafikregler, trafikens förrädiska situationer och människans begränsade förmåga. Har 
man fyllt 15 år före de nya reglerna trädde i kraft, dvs. före den 1 oktober 2009, behövs 
inget förarbevis för moped klass II (Körkortsportalen, 2011).  

I föreliggande utvärdering berörs enbart de nya reglerna för moped klass I; för vidare 
information rörande moped klass II, se t ex Körkortsportalen (2011). 
 
Kursplanen för moped klass I 
 
GDE-matrisen 
Kursplanen för moped klass I har samma upplägg som i samtliga svenska 
körkortsbehörigheters kursplaner. Kursplanernas utformande bygger på den s.k. GDE-
matrisen (Goals for Driver Education, dvs. mål för förarutbildningen), se bilaga 1. 
Denna matris kan beskrivas som ett teoretiskt ramverk som definierar de kompetenser 
en förare ska ha för att vara trafiksäker (Keskinen, 2007). GDE-matrisen har t ex legat 
till grund för den kursplan för körkort B som infördes 1 mars 2006, vilken bl.a. innebär 
större fokus på självkännedom hos eleven/föraren än tidigare (se VVFS 2004:110, 
omtryck genom 2006:21). Den större fokuseringen på självkännedom har sin grund i 
forskningsresultat från olycksstatistik och utvärderingar där brister påvisats i den 
tidigare förarutbildningen, bl.a. att det inte räcker med goda kunskaper om 
fordonsmanövrering och trafikregler (Gregersen, Falkmer & Sommer, 2004).  
 
Mål, moment och kunskapsområden 
I kursplanen för AM-behörighet finns utbildningens mål beskrivna (TSFS 2009:12, 
omtryck genom 2010:79). Följande fyra målbeskrivande moment ingår i utbildningen:  
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1. Manövrering, fordon och miljö  
2. Körning i olika trafikmiljöer  
3. Körning med moped i speciella sammanhang  
4. Personliga förutsättningar och mål  
 
De fyra momenten är i sin tur uppdelade i två kunskapsområden: 
 
1. Teori och färdighet  
2. Självvärdering  
 
I kursplanen för AM-behörighet finns ett övergripande syfte beskrivet för varje 
moment. När det gäller det första momenten, Manövrering, fordon och miljö, är syftet 
att:  

eleven ska få grundläggande kunskaper i hur man manövrerar sin moped 
på ett säkert och miljövänligt sätt. Samtidigt ska eleven få en realistisk 
uppfattning om sin egen förmåga att göra detta. I momentet ingår att 
eleven ska lära sig att använda situationsanpassad körteknik i olika 
situationer och betydelsen av att använda personlig skyddsutrustning på 
rätt sätt. Eleven ska få kunskap om mopedens konstruktion, funktion, olika 
skyddssystem och sambanden mellan körsätt och miljöpåverkan. Dessutom 
ska eleven få möjlighet att reflektera över sin egen förmåga och händelser 
under utbildningen (TSFS 2009:12, omtryck genom 2010:79).  

 
Syftet med det andra momentet, Körning i olika trafikmiljöer, är att: 
 

eleven ska förstå vikten av att köra moped på ett säkert, omdömesgillt och 
miljövänligt sätt i samverkan med andra trafikanter, i olika trafik-
situationer och under olika förhållanden. Momentet syftar också till att 
eleven ska förstå vikten av att vara förutseende, upptäcka risker och att 
köra med sådana säkerhetsmarginaler att han eller hon inte blir 
inblandad i kritiska situationer. I detta ingår att eleven ska anpassa sin 
körning, som t ex hastighet och placering, utifrån de omständigheter som 
råder. Momentet syftar dessutom till att ge kunskap om och förståelse för 
varför trafikregler finns och hur de ska följas (TSFS 2009:12, omtryck 
genom 2010:79).   

Det tredje momentet, Körning med moped i speciella sammanhang, har till syfte att: 

ge eleven kunskap om betydelsen av att planera sin körning med avseende 
på t ex vart, när, hur, under vilka omständigheter och varför en körning 
ska genomföras. Kunskapen ska kunna användas för att köra så miljö-
vänligt som möjligt samtidigt som körning under riskfyllda förhållanden 
som tät trafik, halt väglag, dåligt väder etc., undviks. Dessutom syftar 
momentet till att förmedla kunskap som visar att körning under påverkan 
av alkohol, trötthet etc., ökar olycks- och skaderisken och därför inte är 
förenligt med mopedkörning (TSFS 2009:12, omtryck genom 2010:79).  
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Det fjärde momentet, Personliga förutsättningar och mål, har till syfte att: 
 

ge eleven en förståelse för hur olika personliga och sociala 
förutsättningar påverkar rollen som mopedförare. Eleven ska inse hur 
förarbeteende och olycksrisk har samband med viljan att följa regler och 
bestämmelser samt faktorer som ålder, kön, fysiska begränsningar, 
personlighet, attityd, livsstil, social bakgrund, utbildning och 
grupptillhörighet. Genom att förstå dessa samband förväntas eleven få 
bättre förutsättningar att anpassa sin körning så att risker förknippade 
med de egna förutsättningarna beaktas (TSFS 2009:12, omtryck genom 
2010:79).  

 
Målen för varje moment är som ovan nämnts, uppdelade i två kunskapsområden: 
Teori/färdighet respektive Självvärdering. I kursplanen redogörs för de krav som gäller 
för att de olika målen ska ses som uppnådda, med utgångspunkt i de två kunskaps-
områdena. Dessa krav beskriver med hjälp av aktiva verb elevens egen aktivitet i 
utbildningen. I momentet Körning i olika trafikmiljöer är t ex några av kraven i 
kunskapsområdet Teori och Färdighet uppfyllda då eleven redogör för de trafikregler 
som gäller för körning med moped, liksom även hastighetens inverkan för risken att 
dödas eller skadas i trafiken. Vidare ska eleven återge hur man ger första hjälpen och 
vilka åtgärder som kan vidtas vid en trafikolycka. Ytterligare ett exempel är att eleven 
ska visa situationsanpassad avsökning i olika trafikmiljöer samt gott omdöme i 
samspelet med andra trafikanter. Inom kunskapsområdet Självvärdering, är målet 
uppnått då eleven värderar konsekvenserna av sin egen erfarenhet av körning med 
moped, det egna körbeteendet, liksom sin förmåga att ge första hjälpen och kunna vidta 
rätt åtgärder vid en trafikolycka. Ett annat exempel är att eleven ska acceptera ett 
kritiskt tänkande om det egna körbeteendet (TSFS 2010:79).  
 
Kunskapsprov och exempelsamling 
Det nya kunskapsprov som ska avläggas efter avslutad utbildning för moped klass I har 
tagits fram av Transportstyrelsen tillsammans med olika branschorganisationer. 
Samarbetet gjordes för att skapa en samsyn kring kursplanens innehåll. Transport-
styrelsen tillhandahåller även en exempelsamling på innehåll för teoretiska mål i 
kursplanen för AM-behörighet, vilken kan vara till stöd för främst utbildare men även 
elever och föräldrar (se Körkortsportalen, 2011).  
 
Utvärdering  
För att se om införandet av den nya utbildningen för körkortsbehörighet AM har fått 
effekt har VTI fått i uppdrag av Transportstyrelsen att genomföra en utvärdering. I 
uppdraget ingick dels en kvantitativ enkätundersökning i form av för- och efterstudie, 
dels en kvalitativ processutvärdering innefattande observationer av utbildning samt 
intervjuer med ett antal utbildningsanordnare (se Stave, 2012). Den föreliggande 
rapporten berör den kvantitativa enkätundersökningen, vars syfte beskrivs i det följande. 
 
1.5 Studiens syfte 
Ett flertal studier har visat att unga mopedister löper en större risk än äldre förare att 
dödas eller skadas i trafiken. Däremot är det inte lika vanligt med studier som visar 
varför. Syftet med denna studie är därför att förutom en utvärdering av de nya kraven på 
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AM-behörighet även beskriva hur ungdomar ser på risker och vilka faktorer som 
påverkar dem att agera på ett eller annat sätt. Denna studie har fyra syften:  

• Det första syftet är att med hjälp av en för- och efterstudie belysa vilken effekt 
de nya kraven på AM-behörighet får på elevernas insikt om de risker som kan 
uppstå i trafiken så som mopedist.  

• Det andra syftet är att belysa vad eleverna i efterstudien ansåg om den nya 
utbildningen.  

• Det tredje är att belysa ungdomars syn på risker i trafiken och deras eget 
beteende, med fokus på hastighet i tätort, onykter körning och trimning.  

• Det fjärde syftet är att beskriva vad som påverkar ungdomars bristande 
regelefterlevnad och i detta sammanhang även analysera eventuella skillnader 
mellan och inom könen. 
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2 Metod  
Undersökningen genomfördes i form av en enkätstudie. För att studera eventuella 
effekter av de nya reglerna jämfördes två olika grupper: en grupp med personer som 
förvärvade förarbevis för moped klass I (”EU-moped”) alldeles innan införandet av den 
nya körkortsbehörigheten AM, och en grupp med personer som genomgått utbildning 
för den nya körkortsbehörigheten AM. 

I det följande beskrivs teoretiskt angreppssätt och utformning av enkät, liksom även 
urval, svarsfrekvens samt analysarbete. 

 
2.1 Teoretiskt angreppssätt och utformning av enkäter 
I samband med enkätutformning och analys har två teoretiska angreppssätt använts; 
Theory of Planned Behaviour (TPB) och The Prototype/willingness model (PWM). 
Kombinationen av dessa båda teorier, vilka beskrivs nedan, har visat sig vara mycket 
lyckade i studier gällande speciellt unga individers riskbeteende (se t ex Gerrad m.fl., 
2008; Gibbons, Houlihan & Gerrard, 2009). Studier av detta slag kan även utgöra ett 
underlag för olika åtgärder (Rivis, Sheeran & Armitage, 2006). 
 
Theory of Planned Behaviour 
Theory of Planned Behaviour (TPB) är en teori som förutsätter att individens beslut 
påverkas av hur han eller hon värderar konsekvensen av en viss handling. Genom att 
mäta ett antal givna faktorer kan förståelse erhållas för motivet bakom handlingen, se 
Figur 5. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5 Theory of Planned Behaviour (Ajzen, 1989). 

 
Enligt TPB är individens intention att utföra en handling baserad på attityden till 
beteendet, den subjektiva normen och den upplevda kontrollen av beteendet. Attityden 
uttrycker individens värdering av vilka konsekvenser ett speciellt handlade skulle få. 

Föreställning om 
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Den subjektiva normen mäter en form av grupptryck och beskriver hur andra skulle 
reagera om beteendet utfördes. I senare versioner av teorin kombineras den subjektiva 
normen (dvs. hur något borde vara) med den deskriptiva normen (dvs. hur något faktiskt 
är, dvs. vad andra gör) (Ajzen & Fishbein, 2005). I föreliggande studie är det individens 
föreställning om andras reaktioner som mäts, och inte hur andra individer faktiskt skulle 
reagera. Vidare är upplevd kontroll av beteendet den subjektiva upplevelsen av den egna 
förmågan att bemästra situationen och inte den faktiska (Schifter & Ajzen, 1985). 
Denna upplevda kontroll kan vara baserad på tidigare erfarenheter; egna eller andras.  

Vikten av attityd, subjektiv norm och upplevd känsla av kontroll avgörs med hjälp av en 
regressionsanalys och varierar beroende på beteendet ifråga. I vissa fall är attityden 
och/eller den upplevda känslan av kontroll viktigare än den subjektiva normen och i 
andra fall spelar den subjektiva normen en större roll än de två övriga variablerna. Den 
streckade linjen i Figur 5, mellan upplevd kontroll av beteendet och faktiskt beteende, 
visar på att sambandet kan vara antingen direkt eller indirekt beroende på graden av 
kontroll. Ett exempel på ett direkt samband kan vara att en person röker cigaretter även 
om denne har för avsikt att sluta.  

En individ kan ha flera olika föreställningar om en speciell handling, men det är relativt 
få föreställningar som styr beteendet, så kallade ”framträdande föreställningar”. Enligt 
modellen ingår tre olika framträdande föreställningar, vilka påverkar intentionen 
indirekt via attityd, subjektiv norm och upplevd känsla av kontroll: 

• Föreställning om beteendet, som är kopplat till hur viktigt man tycker dessa 
föreställningar är 

• Föreställning om normen, som är kopplad till om man vill anpassa sig till denna 
norm 

• Föreställning av kontroll, som är kopplat till den egna upplevda förmågan och hur 
lätt eller svårt något upplevs  

Föreställningen av kontroll, som minskar eller ökar de tänkta svårigheterna, är påverkad 
av tidigare erfarenheter, antingen egna eller andras. Hur lätt eller svårt något är beror 
också på vilka möjligheter som står till buds. Ju mer information och ju färre hinder en 
individ anser sig själv ha, desto starkare är känslan av kontroll. 

Övriga faktorer såsom ålder, kön, tidigare erfarenhet osv. kan i vissa fall vara viktiga för 
att förstå beteendet, men enligt teorin påverkar de då beteendet indirekt via de variabler 
som redan ingår i modellen. 
 

The Prototype Willingness model 
Det finns flera teorier som anses kunna öka vår förståelse av vad som påverkar olika 
typer av beteenden. Teorin TPB som beskrivits ovan utgår ifrån att intention eller 
avsikten att handla på ett speciellt sätt är direkt kopplat till beteendet. Teorin Prototype 
Willingness model (PWM) motsäger sig inte detta, men har även inkluderat ett mått på 
viljan att agera (se Gibbson, Gerrard, Blanton & Russel, 1998), se figur 6.  
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Figur 6 The Prototype willingness model (Gerrad, m.fl., 2008). 

 

I likhet med TPB utgår denna teori från att mänskligt handlade är styrt av ett rationellt 
tänkande men som även innefattas av ett mera heuristiskt beteende, dvs. att individen i 
vissa fall agerar spontant utan noga övervägande. För att mäta det sistnämnda ingår 
även ett mått som beskriver en prototyp, eller en bild av en person som agerar på ett 
riskfyllt sätt. Teorin har speciellt tagits fram för att förklara ungdomars risktagande och 
studier har visat att om bilden av någon som utför ett riskfyllt beteende är positivt 
inställd är chansen större att man gör detsamma, trots de negativa konsekvenser som 
beteendet kan få. Teorin har även använts tillsammans med TPB och resultaten visade 
att variabler från PWM - speciellt förebildslikheter – ökade förklaringen av beteendet 
(Gibbson m.fl., 1998).  

 
2.2 Genomförande  
 
2.2.1 Konstruktion av enkät 
Undersökningen genomfördes i form av en enkätstudie. Frågorna i enkäten baserades 
till stor del på frågor som testats och använts i ett tidigare projekt riktad till samma 
målgrupp (Berg, m.fl.,, 2008).  

Enkäten inleddes med beskrivningar av två situationer, den första tog upp hastighets-
överträdelser och den andra mopedkörning under inverkan av alkohol. Respondenten 
ombads svara så ärligt som möjligt även om han/hon i verkligheten inte skulle handla 
enligt beskrivningen.
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Situation 1:  
Tänk dig att du i maj månad kör moped i ett tätbebyggt område där hastighetsgränsen 
är 50 km/h. På vägen kommer en del andra fordon som bilar, bussar och cyklar. Du kör 
moped i 65 km/h. 

 

Efter denna beskrivning följde ett antal påståenden som tog upp följder av att köra i 65 
km/h i tätbebyggt område. Respondenten ombads instämma i eller ta avstånd från 
påståenda på en sjugradig skala. Inställningen till att köra efter att de druckit två starköl 
undersöktes också. En grov uppskattning är att två starköl motsvarar cirka en promille 
för en vuxen person 2 och då ungdomar blir berusade på en mindre kvantitet ansågs 
denna mängd utgöra en stor risk i trafiken (se även Strömberg & Furuhjelm, 2012).   

 

Situation 2:  
Tänk dig att du är på fest i en sommarstuga där alla har druckit alkohol. Du har moped 
och har druckit två starköl. Det är nästan midnatt och du bestämmer dig för att ta 
mopeden och köra hem. 
 

Efter denna beskrivning följde ett antal påståenden att ta ställning till som bl.a. beskrev 
följderna och riskerna med att köra moped alkoholpåverkad.  

Svaren från situation 1 och 2 angavs på en sjugradig skala, en s.k. Osgoodskala.  

I enkäten ingick även frågor av mer allmän karaktär och handlade då om hur ofta 
respondenterna begick andra trafikbrott (kört utan hjälm, påverkad av alkohol och/eller 
droger, eller för fort i tätbebyggt område) och eventuell inblandning i trafikolycka som 
mopedist.  

Innan enkäten avslutades ställdes några frågor som berörde förekomsten av trimmade 
mopeder och respondenternas användning av mopeden.  

Då ett viktigt syfte med denna studie var att beskriva vad som påverkar ungdomars 
bristande regelefterlevnad lades ytterligare två frågor till enkäten i efterstudien. En tog 
upp hur sannolikt det var att respondenten inom en månad skulle köra i 65 km/h eller 
köra moped alkoholpåverkad och den andra hur man såg på olycksrisken. I enlighet med 
PWM-teorin ingick också frågor om hur en typisk mopedförare är som kör 65 km/h i 
tätort respektive kör alkoholpåverkad, om respondenten ansåg sig vara lik en sådan 
person och om han/hon skulle vilja agera på detta sätt.  
För att belysa det andra syftet med studien, dvs. vad eleverna i efterstudien ansåg om 
utbildningen, fick respondenterna svara på frågor om den nya AM-utbildningen.  

                                                 
2 Den exakta promillehalten varierar mycket och beror på en rad olika faktorer. 
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2.3 Urval och utskick av enkät 
Transportstyrelsen tillhandahöll uppgifter om målgruppen. De som valdes att ingå i 
förstudien var de som förvärvade förarbevis för moped klass I under september 2009, 
dvs. alldeles innan den nya körkortsbehörigheten AM för denna mopedklass infördes 
den första oktober 2009. Med hjälp utav Transportstyrelsens körkortsregister gjordes ett 
slumpmässigt urval av 1 500 personer i åldern 15-24 år (födda 1985-1994). Ett liknande 
tillvägagångssätt användes för efterstudien, då ett urval av 1 514 personer i samma 
åldersgrupp gjordes bland dem som godkändes på AM-provet under september 2010. 
Uppgifterna hämtades emellertid i efterstudien från Transportstyrelsens databas med 
förarprovsdata. 

Eftersom målsättningen var att genomföra undersökningen i form av en webbaserad 
enkät och då e-postadresser saknades i underlaget från Transportstyrelsen, valdes 
följande tillvägagångssätt: Ett ”vykort” skickades till de utvalda personerna med en 
inbjudan om att delta i undersökningen. På kortet hänvisades till en tillfälligt upplagd 
hemsida under VTI:s webbplats, www.vti.se/mopedenkat, där instruktioner gavs om hur 
personen skulle få tillgång till enkäten. Mottagaren fick logga in dels med sitt 
postnummer, dels med en särskild kod som fanns angiven på försändelsens adressida.  

I förstudien gjordes första utskicket den 22:e juni 2010 och som följdes av tre 
påminnelser. De två första påminnelserna var i form av vykortet medan den sista 
utgjordes av en pappersenkät, med tanke på att man kanske inte har velat svara via 
webbenkät, och som skickades den 3:e november 2010. Eftersom datainsamlings-
perioden pågick under semestertider förlängdes den till mer än fem månader. Detta 
ansågs vara nödvändigt för att få in så många svar som möjligt. 

I efterstudien gjordes första utskicket den 29:e juni 2011 som följdes av två 
påminnelser. Den första påminnelsen var i form av vykortet medan den sista utgjordes 
av en pappersenkät som skickades den 9:e september 2011. I efterstudien erhölls 
sålunda ett acceptabelt antal svar efter två påminnelser. 

Alla som besvarade enkäten fick en biobiljett.  

 
2.3.1 Svarsfrekvens och beskrivning av respondenterna 
Förstudien 
Av de 1500 inbjudningarna som skickades ut kom 15 stycken i retur beroende på okänd 
adressat/avflyttade eller skyddad identitet. Det var 724 personer som fullständigt 
besvarade webbenkäten. Ytterligare 10 personer hade påbörjat att besvara webbenkäten. 
Fem av dessa returnerade sedan en ifylld pappersenkät.3 Det var 167 personer som 
valde att besvara frågorna enbart med hjälp av pappersenkäten.  

Totalt antal svar uppgick därmed till 901, dvs. en svarsfrekvens på 60 % uppnåddes. 
Benägenheten att besvara enkäten var större bland flickorna jämfört med pojkarna; 
69 % respektive 54 %, se tabell 1. 

                                                 
3 Svaren på de frågor som inte avgetts via webbenkäten hämtades i dessa fall från pappersenkäten. 

http://www.vti.se/mopedenkat
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Tabell 1  Könsfördelning i urvalet och bland respondenterna samt svarsfrekvens, 
förstudien. 
Kön Antal 

i urvalet 
% i 

urvalet 
Antal som 

svarat 
% som 
svarat 

Flickor 607 40,5 422 69,5 

Pojkar 893 59,5 479 53,6 

Totalt 1500 100,0 901 60,1 
 

Den övervägande delen i urvalet, ca 87 %, var födda år 1994 eller 15 år gamla när de 
fick förarbeviset. Denna åldersgrupp hade högst svarsfrekvens, se tabell 2 där 
fördelning på födelseår både i urvalet och bland respondenterna framgår. 

 

Tabell 2  Fördelning på födelseår i urvalet och bland respondenterna, förstudien. 

Födelseår 
Antal i 
urvalet 

Antal som 
svarat 

% 
som svarat 

1989 eller tidigare 15 7 46,7 

1990 5 3 60,0 

1991 12 6 50,0 

1992 30 17 56,7 

1993 129 67 51,9 

1994 1309 801 61,2 

Totalt 1500 901 60,1 
 
Bland dem som hade tillgång till egen moped (841 respondenter), förekom det även 
respondenter som uppgav att de körde en klass II-moped (59 st) eller både klass I och II 
(6 st). Detta har inte beaktats vid analysen, utan samtligas svar ingår eftersom alla har 
genomgått utbildningen för att få förarbevis för klass I.  

Vissa enkäter var ofullständigt ifyllda vilket berodde på att de som svarat via webb-
enkäten avbrutit innan alla frågor besvarats eller att en respondent som svarat via 
pappersenkäten hoppat över vissa frågor. Fem ifyllda enkäter returnerades efter att 
analysen påbörjats. 

 
Efterstudien 
Av de 1514 inbjudningarna som skickades ut kom en i retur beroende på att adressaten 
flyttat utan att meddela adressändringen. Det var 750 personer som fullständigt 
besvarade webbenkäten. Ytterligare 14 personer hade påbörjat att besvara webbenkäten. 
Det var 182 personer som valde att besvara frågorna enbart med hjälp av pappers-
enkäten.  

Totalt antal svar uppgick därmed till 946, dvs. en svarsfrekvens på drygt 62 % 
uppnåddes. Benägenheten att besvara enkäten var större bland flickorna jämfört med 
pojkarna; 71 % respektive 57 %, se Tabell 3. 
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Tabell 3. Könsfördelning i urvalet och bland respondenterna samt svarsfrekvens, 
efterstudien. 
Kön Antal i 

urvalet 
% i 

urvalet 
Antal som 

svarat 
% som 
svarat 

Flickor 574 37,9 407 70,9 

Pojkar 940 62,1 539 57,3 

Totalt 1514 100,0 946 62,5 
 

Den övervägande delen i urvalet, drygt 92 %, var födda 1995. Fördelning på födelseår 
både i urvalet och bland respondenterna framgår i tabell 4. 

 

Tabell 4. Fördelning på födelseår i urvalet och bland respondenterna, efterstudien 

Födelseår 
Antal i 
urvalet 

Antal som 
svarat 

% som 
svarat 

1990 1 0 - 

1993 7 1 14,3 

1994 106 60 56,6 

1995 1400 885 63,2 

Totalt 1514 946 62,5 

 

Som synes var det endast åtta personer som i urvalet var äldre än 16 år när AM-
behörigheten förvärvades. Endast en av dem besvarade enkäten. Detta medförde att 
medelåldern för respondenterna var signifikant lägre i efterstudien jämfört med 
förstudien: 16,07 år att jämföra med 16,20 år i förstudien (p<0,001).  
 
Även i efterstudien förekom det att respondenten körde en klass II-moped. Bland dem 
som hade tillgång till egen moped (890 respondenter), var det 24 personer som uppgav 
att de körde en klass II-moped medan fyra personer körde både klass I och II.  

Partiellt bortfall förekom både i webbenkätsvaren och i pappersenkätsvaren.  

 
2.4 Dataanalys 
Analyser har genomförts med hjälp av statistikprogrammet Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS). Med hjälp av SPSS genomfördes en rad olika statistiska 
analyser: frekvensanalyser, korrelationsanalyser och tester för att undersöka skillnader 
mellan grupper (t-test och Chi2). Signifikansnivån har satts till 5 %. 

Jämförelser har gjorts både mellan könen och inom könen. I några fall har även 
jämförelser gjorts mellan respondenter boende på landsbygd respektive tätort.  

Gruppen som inte trimmat sin moped jämfördes med den som kör trimmade mopeder. 
Det är ett sätt att bilda grupper som kan förväntas ha olika attityder gentemot 
fortkörning och möjligen också mopedkörning efter intag av alkohol.  
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För att förklara vad som påverkade ungdomarnas vilja att bryta mot 
hastighetsbestämmelser och att köra efter att ha druckit två starköl har olika 
regressionsanalyser genomförts. 

I några enstaka fall har skalan på attitydfrågorna vänts i syfte att underlätta jämförelser. 
Detta innebär att ett högt värde alltid motsvarar en inställning som ur 
trafiksäkerhetspunkt inte är önskvärt. 

 
2.5 Rapportens upplägg 
Resultatkapitlet har delats in i två delar. I den första delen undersöks hur AM-
utbildningen påverkat attityderna och intentionerna genom att jämföra för- och 
efterstudiens resultat med varandra. I denna del beskrivs även vad eleverna i 
efterstudien ansåg om utbildningen. I den andra delen studeras mopedisters attityder och 
intentioner avseende risker och trafiksäkerhet mera ingående. Som underlag för dessa 
analyser har efterstudiens data fungerat. 
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3 Effekten av AM-utbildningen – jämförelse av för- och 
efterstudien 

 
3.1 Mopedinnehav  
Mopedinnehavet skilde inte signifikant mellan respondenterna i för- och efterstudien. 
Däremot hade de med en egen moped i större utsträckning i efterstudien en klass I-
moped (97 %) jämfört med föregruppen (92 %; p<0,001).  

 
3.2 Hastighetsöverträdelser och mopedkörning under inverkan av 

alkohol 
I enlighet med teorin theory of planned behaviour (TPB) testades om olika faktorer 
(som enligt denna teori påverkar beteendet) förändrades, nämligen, attityd, subjektiv 
norm, upplevd kontroll och intention. Innan deltagarna svarade på frågorna fick de ta 
ställning till två olika situationer; att köra moped i en hastighet av 65 km/h i ett 
tätbebyggt område där hastighetsgränsen var 50 km/h och att köra hem efter festen trots 
att de druckit 2 starköl. Respondenten ombads sedan att svara så ärligt som möjligt även 
om han/hon i verkligheten inte skulle handla enligt beskrivningen. 
 
3.2.1 Hastighet 
Två signifikanta skillnader mellan för- och efterstudien kunde noteras, se figur 11. Ett 
högt medelvärde på dessa påståenden innebär en ur trafiksäkerhetssynpunkt mindre 
önskvärd inställning.  

 
Figur 7  Medelvärden angående påståenden kopplade till hastighetsscenariot. 
Jämförelse mellan före- och efterstudien. Använd skala: 1 – 7 där 1= Håller inte alls 
med och 7=Håller helt med.  
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De två signifikanta skillnaderna går i en ur trafiksäkerhetsmässig synvinkel åt rätt håll. I 
efterstudien var det fler som tog avstånd från påståendet om att man kände sig lika säker 
på mopeden i 65 km/h som i 45 km/h (p<0,01; medelvärde före: 2,79; efter 2,50). Det 
var också färre som menade att kompisar ofta körde i 65 km/h (p<0,001; före: 3,91; 
efter: 3,56).  

Resultatet för resterande två påståenden som ingick i detta avsnitt visas i figur 8.  

 
Figur 8  Medelvärden angående påståenden kopplade till hastighetsscenariot. 
Jämförelse mellan före- och efterstudien. Använd skala: 1 – 7 där 1= Håller helt med 
och 7=Håller inte alls med.  
Det var inga skillnader mellan för- och efterstudien vad gäller oron för att råka ut för en 
olycka eller bli stoppad av polisen. 

Den högsta hastigheten som respondenten kunde tänka sig att köra i det beskrivna 
scenariot var i princip densamma i för- och efterstudien (50.9 resp. 50,7 km/h). Innan 
denna analys exkluderades några orimliga svar (0; 150 och 255 km/h). 

Figur 9 visar andelen som instämde starkt med de olika påståendena, dvs. de som svarat 
6 eller 7 på skalan. Ett högt värde i figuren anger ett beteende som inte gynnar 
trafiksäkerheten. Svaren i efterstudien har sorterats efter stigande andel som instämmer 
starkt. 

Figur 9  Instämmer med de olika påståendena kopplade till hastighetsscenariot. Andel 
som svarat 6 eller 7 på den sjugradiga skalan där 7=Håller helt med. 
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Figur 9 visar att det man instämde mest med var att deras kompisar skulle köra i 65 
km/tim och det man instämde minst med var att man imponerade på andra genom att 
köra i den hastigheten. Figuren visar också att 26 % av respondenterna i förstudien 
instämde starkt med att kompisarna skulle bryta mot hastighetsregeln medan detsamma 
gällde 22 % i efterstudien. 

Figur 10 visar andelen som inte trodde att man skulle bli stoppad av polisen eller råka ut 
för en olycka.  

 
Figur 10  Instämmer inte med de olika påståendena kopplade till hastighetsscenariot. 
Andel som svarat 1 eller 2 på den sjugradiga skalan där 1= Håller inte alls med.  
 

Benägenheten att köra i 65 km/h i aktuellt scenario under vissa omständigheter i för och 
efterstudien visas i figur 11.  

 
Figur 11 Medelvärde för omständigheter kopplade till hastighetsscenariot. Jämförelse 
mellan före- och efterstudien. Använd skala: 1 – 7 där 1= Inte alls troligt och 7=Mycket 
troligt utom för sista frågan där 1= Mycket svårt och 7 = Mycket lätt. 
 

Resultaten visade inte på några signifikanta skillnader mellan för- och efterstudien 
vilket innebär att man påverkades lika mycket av inre och yttre faktorer. Det var heller 
ingen skillnad i hur respondenter i för- respektive efterstudien såg på hur lätt eller svårt 
det skulle vara att köra i 65 km/h i den beskrivna situationen. Andelen som starkt 
instämde med respektive påståenden framgår av figur 12. 
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Figur 12  Påståendena kopplade till hastighetsscenariot. Andel som svarat 6 eller 7 på 
den sjugradiga skalan där 7=Mycket troligt eller Mycket lätt.   
Figuren visar att en relativt stor andel skulle kunna tänka sig att köra i 65 km/tim om de 
hade bråttom till skolan eller någon annan aktivitet. Däremot var det en lägre andel som 
höll med om att det egna humöret skulle påverka dem. Figuren visar även att det var en 
något högre andel i förstudien som instämde med tre av de fyra olika påståendena. Detta 
innebär att respondenterna i efterstudien påverkades i mindre grad av yttre 
omständigheter samt att det skulle vara svårare för dem att köra för fort. 
 
3.2.2 Alkohol 
Åtta av påståendena som var kopplade till alkoholscenariot ingick i enkäten i både för- 
och efterstudien. Resultaten från denna analys redovisas i figur 13.  

 

 
Figur 13  Medelvärde för omständigheter kopplade till alkoholscenariot. Jämförelse 
mellan före- och efterstudien. Använd skala: 1 – 7 där 1= Håller inte alls med och 
7=Håller helt med.  
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Inga signifikanta skillnader mellan för- och efterstudien konstaterades för dessa fem 
påståenden. Figur 14 visar resultatet för de tre resterande påståendena där ett högt värde 
på skalan inte är önskvärt. 
 

 
Figur 14 Medelvärde för omständigheter kopplade till alkoholscenariot. Jämförelse 
mellan före- och efterstudien. Omvänd skala: 1 – 7 där 1= Håller helt med och 
7=Håller inte alls med.  
 

Två signifikanta skillnader noterades mellan för- och efterstudien. Bägge förändringarna 
gick åt ”fel håll”. Respondenterna i efterstudien menade att man i mindre utsträckning 
jämfört med förstudien skulle bli stoppad av polisen efter att ha druckit alkohol 
(p<0,001). Risken att råka ut för en trafikolycka om man körde hem efter festen, ansågs 
av eftergruppen som mindre jämfört med föregruppen (p<0,01).  

I figurerna 15 och 16 presenteras andelen som i hög grad instämde med de olika 
påståendena, dvs. angett 6 eller 7 på den sju-gradiga skalan och där ett högt värde 
motsvarar en inställning som ur en trafiksäkerhetssynpunkt inte är önskvärd. 

 

 
Figur 15 Instämmer med de olika påståendena kopplade till alkoholscenariot. Andel 
som svarat 6 eller 7 på den sjugradiga skalan där 7=Håller helt med.  
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Figur 16  Instämmer inte med de olika påståendena kopplade till alkoholscenariot. 
Andel som svarat 1 eller 2 på den sjugradiga skalan där 1= Håller inte alls med.  
 

Figurerna 15 och 16 visar att riskmedvetenheten med avseende på alkojhol och 
mopedkörning var relativt lik i för och efterstudien.  

Respondenterna fick även ta ställning till en rad olika omständigheter som skulle kunna 
påverka dem att köra moped trots att de druckit alkohol samt hur lätt eller svårt de 
upplevde att beteendet var, se figur 17. 

 

 
Figur 17  Medelvärde för omständigheter kopplade till alkoholscenariot. Jämförelse 
mellan före- och efterstudien. Använd skala: 1 – 7 där 1= Inte alls troligt och 7=Mycket 
troligt utom för sista frågan där 1= Mycket svårt och 7 = Mycket lätt. 
 

Resultaten visade att det inte fanns några signifikanta skillnader mellan studierna 
avseende yttre eller inre påverkan. Det var inte heller någon signifikant skillnad i hur 
respondenter i för- respektive efterstudien såg på hur lätt eller svårt det skulle vara att 
köra hem efter festen i den beskrivna situationen. Andelen som i hög grad instämde med 
de olika påståenda framgår av figur 18. 
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Figur 18  Påståendena kopplade till alkoholscenariot. Andel som svarat 6 eller 7 på den 
sjugradiga skalan där 7=Mycket troligt eller Mycket lätt. 
 
Figuren visar att omkring en femtedel hävdade att det skulle vara lätt eller mycket lätt 
att köra hem under de givna förutsättningarna. Här kan vi också se att andelen är något 
högre i förstudien jämfört med efterstudien. En lika stor andel skulle köra hem om det 
inte fanns något annat alternativ. Den minst troliga anledningen till att köra hem efter 
festen var om man var på dåligt humör. 

 
3.3 Olagliga handlingar och olycksinblandning  
Jämförelser mellan gruppernas rapporterade beteenden beträffande olagliga handlingar 
presenteras i följande figurer. Hjälmanvändningen var hög i båda grupperna; 84 % hade 
alltid använt hjälm under den senaste månaden, se figur 19. 
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Figur 19  Hur ofta respondenten kört moped utan hjälm den senaste månaden. 
Jämförelse mellan för- och efterstudien. 
 

Skillnaden i hjälmanvändning var i stort sett densamma i för- och efterstudien. En liten 
skillnad kunde dock noteras om enbart två av grupperna som hade en låg användnings-
grad av hjälm studerades dvs. ungefär en gång i månaden och två till tre gånger i 
månaden. I efterstudien fanns det i dessa grupper en något högre andel som inte 
använde hjälm.  

För de två andra olagliga handlingarna som togs upp i enkäten, mopedkörning under 
inverkan av alkohol/droger och fortkörning, uppmättes inte några signifikanta skillnader 
när respondenternas svar i för- och efterstudien jämfördes (se följande figurer).  

 

 
Figur 20  Hur ofta respondenten kört moped påverkad av alkohol och/eller andra 
droger den senaste månaden. Jämförelse mellan för- och efterstudien. 
 

Figur 20 visar att alkohol i samband med mopedkörning i princip aldrig förekom vare 
sig före eller efter den nya utbildningen.  

Nedanstående figur visar hur ofta de hade kört 65 km/tim i tätbebyggt område. 
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Figur 21  Hur ofta respondenten den senaste månaden kört moped i minst 65 km/h i 
tättbebyggt område där hastighetsgränsen är 50 km/h. Jämförelse mellan för- och 
efterstudien. 
Resultaten visade att en majoritet inte brutit mot hastighetsregeln.  

I figur 22 visas andelen respondenter som varit inblandade i någon mopedolycka under 
den senaste månaden som förare eller passagerare, där följden blivit person- eller 
egendomsskada. Samtliga i förstudien jämfördes med dem i efterstudien som besvarade 
en pappersenkät (olycksfrågan var formulerad på samma sätt i dessa fall). Det innebär 
att eftergruppen var betydligt mindre än föregruppen (896 respektive 177 individer).  

 
Figur 22  Olycksinblandning under den senaste månaden. Jämförelse mellan för- och 
efterstudien. Bygger på 896 respektive 177 svar. 
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Skillnaderna mellan för- och eftergruppen var enligt analysen små och icke-signifikanta,  
ett resultat som dock får betraktas som indikativt.  

Svaren gällande två andra beteenden, nämligen göra ”stunts” och tricks samt att köra 
mot rött ljus, presenteras i figur 23. 

 

 
Figur 23  Medelvärde för två beteenden. Jämförelse mellan före- och efterstudien. 
Använd skala: 1 – 7 där 1= Håller inte alls med och 7=Håller helt med. 
Analysen visade att det inte var någon signifikant skillnad mellan för- och efterstudien 
beträffande i vilken grad respondenten instämde med dessa två påståenden. Ytterligare 
analyser visade också att det var få som i hög grad höll med om att de skulle bete sig på 
detta sätt, se figur 24. 

 

 
Figur 24 Instämmer med de olika påståendena kopplade till de två beteendena. Andel 
som svarat 6 eller 7 på den sjugradiga skalan där 7=Håller helt med.  
Figur 24 visar att endast 8 % i både för- och efterstudien skulle kopiera en kompis 
beteende i trafiken vid trafikljus. Det var också en mycket liten andel som brukade göra 
”stunts” och tricks med mopeden.  
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3.4 Mopeden och trimning 
I förstudien var det 17 % av respondenterna som hade en trimmad moped vilket var 
exakt samma andel som hade en trimmad moped i efterstudien. I förstudien var det  
72 % av föräldrarna som visste om att mopeden var trimmad vilket kan jämföras med 
68 % i efterstudien. Andelen föräldrar som betalade för trimningen hade inte heller 
förändrats något nämnvärt, förstudien 81 % och 82 % i efterstudien. Det var inga 
signifikanta skillnader mellan för- och efterstudien vad gäller föräldrarnas vetskap om 
trimningen eller hur många som betalat för att utföra den.  

Uppfattningen om hur det såg ut bland kamraterna när det gäller trimning skilde sig inte 
åt mellan studierna. Däremot var det fler i efterstudien som ansåg att det var lätt att få en 
moped trimmad; medelvärdet på den sjugradiga skalan där 7=mycket svår och 
1=mycket lätt var i förstudien 2,21 att jämföra med 2,06 i efterstudien (p=0,05). 

Jämförs gruppen som körde trimmat i förstudien med gruppen som körde trimmat i 
efterstudien, konstaterades endast en signifikant skillnad när inställningen till 
påståendena knutna till hastighets- och alkoholscenarierna analyserades. I efterstudien 
instämde man i mindre utsträckning med att man var lika säker om man körde i 65 km/h 
som i 45 km/h, beroende på mopedens konstruktion (medelvärdet på den 7-gradiga 
skalan minskade från 3,88 i förstudien till 3,28 i efterstudien). 

Fler skillnader mellan studierna sågs i gruppen som inte körde trimmade mopeder. I 
efterstudien var det fler som tog avstånd från följande påståenden (de tre första var 
kopplade till hastighet, de två sista till alkohol): 
• Att köra i 65 km/tim i tätort är kul (3,19 => 2,98) 
• Jag är lika säker om jag kör i 65 km/h som i 45 km/h eftersom mopeden är 

konstruerad för högre hastigheter med bra bromsar osv. (2,59 => 2,37) 
• Mina kompisar kör ofta i 65 km/h i tätbebyggt område (3,76 => 3,36) 
• Jag kör i 65 km/h om det är sent på kvällen och inga bilar är ute (3,68 => 3,41) 
• Om jag kör hem efter festen skulle jag bli stoppad av polisen (5,13 => 4,75) 

I det sista fallet gick förändringen i ”fel” riktning eftersom respondenterna bedömde 
upptäcksrisken som mindre i efterstudien jämfört med förstudien. 

 
3.5 Uppfattning om utbildningen 
Ett viktigt syfte med urvärderingen var att ta reda på vad respondenten ansåg om AM-
utbildningen. Förutom fasta frågor fick respondentera även formulera egna svar. 
Resultatet från de fasta frågorna framgår av tabell 5. 
Tabell 5. Medelvärde och standardavvikelse för frågor kopplade till utbildningen.  
 N Medel-

värde 
Standard-
avvikelse 

Hur skulle du sammanfatta den utbildning du genomgått för att 
få köra moped?                                    (1= Mycket bra och 7=Mycket dålig) 

933 2,30 1,47 

Vad tycker du om antalet teoritimmar?      (1= För mycket och 7=För lite) 934 3,31 1.36 

Vad tycker du om antalet praktiktimmar då du var ute och körde 
moped?                                                       (1= För mycket och 7=För lite) 

934 4,44 1,50 

Hur mycket har du lärt dig under utbildningen?                               
  (1= Inget alls och 7=Väldigt mycket) 

934 5,74 1.37 

Vad ansåg du om priset?                    (1= Väldigt billigt och 7=Väldigt dyrt) 929 5,79 1,44 
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Sammanfattningsvis fick utbildningen ett gott betyg. Att döma av medelvärdena i 
Tabell 5 var det fler respondenter som ansåg att antalet praktiktimmar var för få än att 
antalet teoritimmar var för få. Man hade lärt sig mycket under utbildningen. Nackdelen 
var den höga kostnaden. I genomsnitt låg kostnaden på ca 4 000 kronor för 
utbildningen, svaren varierade från 500 till 10 000 kr. Vad de nyblivna mopedisterna 
ansåg sig ha lärt sig mest under utbildningen framgår ur figur 25. Den anger andelen 
som kryssat för respektive område som togs upp i utbildningen (flera svarsalternativ 
kunde markeras). 

 

 

Figur 25 Vad respondenten främst hade lärt sig under utbildningen. Procentalen anger 
hur stor andel av samtliga respondenter som angett respektive område. 

Mest lärde man sig om regler och bestämmelser i trafiken. Många tog också upp att man 
fått nya kunskaper om hur mopeden påverkades av väglaget (72 %). Enligt 
respondenterna själva lärde man sig också mycket om riskbeteende (alkohol; höga 
hastigheter). Ett eftersatt område utifrån enkätsvaren var självkännedom och mopedens 
konstruktion.  

I figur 26 visas vilka egna kommentarer som lämnades. Dessa handlade om vad 
respondenterna saknade i utbildningen och utifrån svaren identifierades 14 olika 
områden.  
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Figur 26  Allmänna kommenterar kring utbildningen. Andel av samtliga respondenter 
som tagit upp respektive område på den öppna frågan. 
 

Positiva omdömen såsom att utbildningen var lärorik och att inget saknades gavs. Det 
som efterfrågades mest var praktiska övningar (däribland inkluderande även andra 
fordon än moped), genomgång av mopedens konstruktion och trafikregler. Kostnaden 
för utbildningen, som ansågs för hög, togs upp även i kommentarerna. Vidare efterlyste 
några respondenter en högre kvalitet på den pedagogik och det undervisningsmaterial 
som användes.  
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4 Nyblivna mopedisters attityder till regelbrott i trafiken 
I detta kapitel redovisas ungdomarnas syn på risker i trafiken och deras eget beteende. I 
dessa analyser ingår endast respondenter som deltog i efterstudien eftersom de andra 
inte genomgått den nya utbildningen.  

 
4.1 Hastighet 
I enkäten presenterades ett hastighetscenario där respondenten skulle föreställa sig att de 
körde moped i en hastighet av 65 km/h i ett tätbebyggt område där hastighetsgränsen 
var 50 km/h. I tabell 6 framgår svaren från en rad olika påståenden som de fick ta 
ställning till.  

Tabell 6  Medelvärde och standardavvikelse för omständigheter kopplade till 
hastighetsscenariot. Använd skala: 1 – 7 där 1=Håller inte alls med och 7=Håller helt 
med.  
 N Medel-

värde 
Standard-
avvikelse 

Att köra i 65 km/h i tätort är kul 941 3,21 1,95 

Mina kompisar tycker det är okej att jag kör i 65 km/h 942 4,43 2,26 

Mina kompisar skulle vilja att jag kör i 65 km/h 943 3,33 2,08 

Mina föräldrar tycker det är okej att jag kör i 65 km/h 943 2,01 1,65 

Om jag kör i 65 km/h i tätort skulle jag oroa mig för att råka 
ut för en olycka 

944 5,17 1,96 

Andra människor blir imponerade av att jag kör i 65 km/h i 
tätort 

941 2,13 1,63 

Jag är lika säker om jag kör i 65 km/h som i 45 km/h 
eftersom mopeden är konstruerad för högre hastigheter 
med bra bromsar osv. 

944 2,50 1,97 

Om jag kör i 65 km/h i tätort skulle jag bli stoppad av 
polisen och få böter 

941 5,79 1,84 

Mina kompisar kör ofta i 65 km/h i tätbebyggt område 943 3,56 2,08 

Inom den närmaste månaden kommer jag att köra i 65 
km/h i tätbebyggt område 

943 2,12 1,80 

Inom de närmaste månaderna är det mycket troligt att jag 
kör i 65 km/h i tätbebyggt område  

943 2,29 1,93 

Jag skulle vilja köra i 65 km/h i tätbebyggt område 943 2,50 1,82 

 

Tabell 6 visar att ungdomarna trodde att deras kompisar skulle acceptera att de körde 65 
km/h i tätort. Däremot trodde man att föräldrarnas acceptans var mycket låg för detta 
beteende. Olycks- och upptäcktsrisken bedömdes som relativt stor. Generellt sett hade 
pojkarna, jämfört med flickorna, en mer positiv inställning till att överskrida 
hastighetsgränsen i tätort; medelvärdena skilde signifikant mellan könen för samtliga 
påståenden utom för ett. Pojkar och flickor bedömde risken för upptäckt av polisen och 
att bli bötfälld på ett samstämmigt sätt.
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Attityderna bland boende i en tätort/stad och landsbygden var desamma utom i ett fall; 
de på landsbygden höll i högre grad med om att det var acceptabelt från föräldrarnas 
sida att köra i 65 km/h enligt scenariot (medelvärdet på skalan var 2,15 jämfört med 
1,91 för stadsborna, p=0,025). Andelen som starkt instämde i respektive påstående 
framgår ur följande figur, där ett högt värde innebär en ur trafiksäkerhetssynpunkt 
mindre önskvärd inställning.  

 

 
Figur 27 Instämmer med de olika påståendena kopplade till hastighetsscenariot. Andel 
som svarat 6 eller 7 på den sjugradiga skalan där 7=Håller helt med.  

Figur 27 visar att det var en liten andel som trodde att de kunde agera på detta sätt utan 
att bli stoppad av polisen eller råka ut för en olycka. 
Ytterligare några påståenden var kopplade till den beskrivna situationen och handlade 
om hur troligt det var att respondenten skulle köra i 65 km/h under några olika 
omständigheter, se tabell 7. 
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Tabell 7  Medelvärde och standardavvikelse för omständigheter kopplade till 
hastighetsscenariot.  
 N Medel-

värde 
Standard-
avvikelse 

Jag kör i 65 km/h om jag har bråttom till skolan eller till någon 
aktivitet                                         (1= Inte alls troligt och 7=Mycket troligt) 

941 4,16 2,36 

Jag kör i 65 km/h om jag är irriterad eller arg på något eller 
någon                                            (1= Inte alls troligt och 7=Mycket troligt) 

941 2,86 2,03 

Jag kör i 65 km/h om det är sent på kvällen och inga bilar ute  
 (1= Inte alls troligt och 7=Mycket troligt) 

940 3,76 2,33 

Hur lätt eller svårt skulle det vara för dig att köra i 65 km/h i 
tätort?                                                (1= Mycket svårt och 7 = Mycket lätt) 

942 4,11 2,09 

Hur stor sannolikhet är det att du inom den närmaste månaden 
kör i 65 km/h i tätort?                        (1= Mycket liten och 7=Mycket stor)                                  

942 2,45 1,96 

Hur stor sannolikhet är det att du råkar ut för en olycka om du 
kör i 65 km/h i tätort?                             (1= Mycket stor och 7=Mycket liten)                                                                             

942 3,40 2,03 

 

Det minst troliga alternativet var att man skulle köra i 65 km/tim om man var irriterad 
eller arg. Med hänsyn till de relativt höga medelvärdena kan man också säga att ganska 
många skulle kunna tänka sig att köra i den hastigheten i tätort. Vidare analyser visade 
att pojkarna hade en mer positiv attityd till att hålla högre hastigheter och att de inte var 
så benägna att förändra detta beteende (samtliga könsskillnader var signifikanta). 
Andelen som starkt instämde i respektive påstående framgår ur figur 28. 

 
Figur 28  Instämmer med de olika påståendena kopplade till hastighetsscenariot. Andel 
som svarat 6 eller 7 på den sjugradiga skalan där 7=Håller helt med. 
 

Figuren visar att det var en relativt stor andel som skulle köra för fort om de hade 
bråttom eller om det var sent på kvällen. Däremot var andelen mindre som skulle göra 
detsamma om de blivit arga eller irriterade på något eller någon.
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Figur 29  Påståenden kopplade till hastighetsscenariot. Andel som svarat 1 eller 2 på 
den sjugradiga skalan där 1=Mycket lätt eller Mycket stor. 
Figur 29 visar att en relativt stor andel svarade att det var lätt att köra i 65 km/h. Trots 
detta var det en liten andel som bedömde att sannolikheten var stor att de skulle köra för 
fort i tätort. 

 
4.2 Alkohol 
Enkätens andra scenario handlade om alkohol och mopedkörning. Respondenterna fick 
ta ställning till ett antal påståenden kopplade till en hemresa efter en fest i en 
sommarstuga där de druckit två starköl och det närmade sig midnatt. Detta gällde 
oavsett om det överensstämde med deras egna intentioner eller inte.  

 

Tabell 8. Medelvärde och standardavvikelse för omständigheter kopplade till 
alkoholscenariot. Använd skala 1 – 7 där 1 = Håller inte alls med och 7 = Håller helt 
med. 
 N Medel-

värde 
Standard-
avvikelse 

Mina kompisar tycker att det är okej att jag kör hem efter 
festen 

939 2,41 1,82 

Mina kompisar skulle vilja att jag kör hem efter festen 939 2,04 1,60 

Mina föräldrar tycker att det är okej att jag kör hem efter 
festen 

939 1,23 0,94 

Mina kompisar skulle ha kört hem efter en liknande fest 939 2,84 1,85 

Om jag kör hem efter festen skulle jag bli stoppad av 
polisen 

938 4,65 1,99 

Om jag kör hem efter festen är risken stor att jag råkar ut 
för en trafikolycka 

938 5,51 1,76 

Att dricka 2 starköl påverkar inte hur jag kör moped 937 2,27 1,88 

Om någon eller några fått reda på att jag kört hem efter 
festen skulle jag skämmas 

939 4,29 2,21 

Inom de närmaste månaderna kommer jag att köra moped 
efter 2 starköl 

938 1,33 1,08 

Inom de närmaste månaderna är det mycket troligt att jag 
kör moped efter 2 starköl 

939 1,35 1,06 

Jag skulle vilja köra moped efter 2 starköl 939 1,26 0.98 
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Tabellen visar att toleransen hos kompisar och föräldrar för mopedkörning under 
inverkan av alkohol var låg. I jämförelse med toleransen för fortkörning så ser man här 
att toleransen var betydligt lägre för alkohol och mopedkörning. Dock intar pojkarna en 
mer tolerant attityd än flickorna förutom i två fall där inga könsskillnader framträder; 
både pojkar och flickor tog i båda dessa fall lika mycket avstånd från påståendet att 
föräldrarna skulle acceptera att de körde hem efter festen respektive att kompisarna 
skulle ha kört hem efter att de druckit alkohol. 

Ingen markant skillnad kunde ses beträffande olycksrisken mellan fortkörning och 
mopedkörning med påverkan av alkohol. Man upplevde att risken var stor att råka ut för 
en trafikolycka både vid fortkörning och mopedkörning med alkohol.  

Inställningen till dessa påståenden skilde inte mellan dem som bodde i stad/tätort eller 
på landsbygden, utom i ett fall; upptäcksrisken bedömdes som större av dem som bodde 
i stad/tätort än dem på landsbygden (medelvärde på skalan var 4,79 respektive 4,47; 
p=0,01). Andelen som starkt instämde i respektive påstående framgår ur följande figur, 
där ett högt värde innebär en ur trafiksäkerhetssynpunkt mindre önskvärd inställning.  

 

 
Figur 30  Instämmer med de olika påståendena kopplade till alkoholscenariot. Andel 
som svarat 6 eller 7 på den sjugradiga skalan där 7=Håller helt med. 

Resultaten visade att en relativt stor andel inte skulle skämmas om de körde hem efter 
festen. En något lägre andel trodde inte att de skulle bli stoppade av polisen. Däremot 
var det en stor andel som trodde att de kunde råka ut för en olycka eftersom endast 9 % 
tog avstånd från detta påstående. Det var en mycket liten andel som kunde tänka sig att 
köra på detta sätt inom den närmaste framtiden. Men om vi inberäknar alla som inte tar 
starkt avstånd från detta påstående, dvs. de som svarat 2-7, så blir andelen 13 % vilket 
innebär att en betydligt större andel skulle kunna tänka sig detta.   
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Ytterligare några påståenden var kopplade till alkoholsituationen och handlade om hur 
troligt det var att respondenten skulle köra efter att ha druckit under några olika 
omständigheter. Resultatet återfinns i tabell 9. 
 
Tabell 9  Medelvärde och standardavvikelse för omständigheter kopplade till 
alkoholscenariot.  
 N Medel-

värde 
Standard-
avvikelse 

Jag kör hem efter festen om jag kört sträckan många 
gånger förut                       (1= Inte alls troligt och 7=Mycket troligt) 

935 2,26 1,78 

Jag kör hem efter festen om jag blivit irriterad eller arg på 
något eller någon              (1= Inte alls troligt och 7=Mycket troligt) 

935 2,40 1.80 

Jag kör hem efter festen om det inte finns något annat sätt 
at ta sig hem                     (1= Inte alls troligt och 7=Mycket troligt) 

935 3,11 2,19 

Hur lätt eller svårt skulle det vara för dig att köra hem efter 
festen?                                              (1= Mycket svårt och 7 = Mycket lätt) 

937 3,72 1.87 

Hur stor är sannolikheten att du inom den närmaste 
månaden kör moped efter 2 starköl?   
                                                (1=Mycket liten och 7=Mycket stor) 

937 1,47 1,25 

Hur stor är sannolikheten att du råkar ut för en olycka om 
du kör moped efter 2 starköl?  (1=Mycket stor och 7=Mycket liten)                        

936 3,58 2,27 

 

Även om sträckan var väl känd av respondenterna skulle man inte köra moped efter 
påverkan av alkohol. Det framgår heller inte av resultaten att irritation eller aggression 
hade någon större påverkan på intentionen att köra moped hem efter festen. Men om 
inget annat färdsätt skulle finnas tillgängligt var risken större att man skulle ta sig hem 
på mopeden. På frågorna som handlade om hur troligt något var visade resultaten inga 
skillnader mellan könen. Detta innebär att deras beslut påverkades lika mycket, eller 
lika lite, av det egna humöret och yttre omständigheter.  

Av resultaten framgår också att sannolikheten skulle vara mycket liten att de skulle köra 
moped den närmaste tiden då de druckit två starköl. Skulle de köra moped efter intag av 
två starköl bedömdes olycksrisken som medelmåttigt stor. Däremot menade pojkarna i 
större utsträckning än flickorna att det var lättare att köra hem efter festen efter intag av 
alkohol, att sannolikheten var något större att de skulle köra moped efter att ha druckit 
två starköl, samtidigt som pojkarna betraktade olycksrisken som mindre än flickorna. 
Andelen som instämde med de olika påståendena framgår av följande figurer. 
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Figur 31 Påståendena kopplade till alkoholscenariot. Andel som svarat 6 eller 7 på den 
sjugradiga skalan där 7=Mycket troligt eller Mycket liten. 

Figuren visar att 27 % ansåg att chansen var mycket liten att de skulle råka ut för en 
olycka efter det att de druckit två starköl. En femtedel svarade också att det var troligt 
att de skulle köra hem om det inte fanns något annat sätt att ta sig hem på.  

 
Figur 32 Påståenden kopplade till alkoholscenariot. Andel som svarat 1 eller 2 på den 
sjugradiga skalan där 1=Mycket lätt eller Mycket stor. 

 
Figur 32 visar att en väldigt liten andel skulle köra moped efter intag av två starköl. 
Trots det var det en femtedel som svarade att det skulle vara lätt att göra det. 
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4.3 Olagliga handlingar och olycksinblandning 
Respondenterna var flitiga användare av moped och åtta av tio respondenter körde 
moped åtminstone en gång i veckan och mer än var femte respondent körde varje dag, 
se figur 33. 

 
Figur 33  Hur ofta respondenten kört moped under den senaste månaden.  
 

I vilken omfattning två lagbrott begåtts och hur många mopedolyckor respondenten 
råkat ut för under den senaste månaden framgår ur följande figur. 

 
Figur 34  Frekvensen av lagstridiga beteenden och olycksinblandning under den 
senaste månaden. 
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Figuren visar att mer än var tredje respondent hade kört 65 km/h eller mer i tätort under 
den senaste månaden, 16 % hade struntat i hjälmen vid minst ett tillfälle medan 8 % 
hade framkört mopeden under inverkan av någon drog och/eller alkohol.  

Beteendet skilde mellan dem som bodde i landsbygd respektive i stad/tätort för ett av 
beteendena, hastighet. Respondenter boende i stad/tätort hade oftare (38 %) än dem på 
landsbygden (33 %) kört i 65 km/h eller mer i tätort.  

Dessutom förelåg könsskillnader för två av beteendena: 91 % av flickorna hade använt 
hjälm vid samtliga tillfällen under den senaste månaden, motsvarande andel bland 
pojkarna var 79 %. Vidare hade pojkarna oftare kört minst 65 km/h i tätort; 43 % hade 
kört för fort åtminstone en gång den senaste månaden, att jämföra med 25 % bland 
flickorna. 

Tyvärr blev frågan om olycksinblandning inte formulerad på samma sätt i webbenkäten 
som i pappersenkäten. Bland dem som besvarade webbenkäten var det 67 % som inte 
hade varit inblandade i någon olycka som förare av eller passagerare på moped sedan 
AM-behörigheten förvärvades. Omkring 27 % hade varit inblandade i en olycka medan 
6 % varit med om mer än en olycka. Den tidsperiod som detta handlar om, uppgår till 
mellan 9-11 månader för de flesta av respondenterna4. Dessa uppgifter baseras på 754 
webbsvar.   

I pappersenkäten ställdes frågan om eventuell olycksinblandning tillsammans med de 
lagstridiga beteendena enligt figur 33. Den enda relevanta informationen från de 179 
pappersenkätsvaren avseende olycksinblandning som kan rapporteras var olycka/ej 
olycka, som visade att 88 % inte hade varit med om någon mopedolycka den senaste 
månaden. De som varit inblandade i någon mopedolycka körde oftare moped än den 
olycksfria gruppen, se figur 35. 

 
Figur 35 Frekvensen av mopedkörning uppdelat efter olycksdrabbad/olycksfri. 

                                                 
4 Urvalet utgjordes som tidigare beskrivits av dem som blev godkända på provet i september 2010. 
Flertalet besvarade enkäten under juni-augusti 2011. 
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Omkring 30 % av de mopedister som varit med om någon olycka körde varje dag. 
Motsvarande andel bland dem som var olycksbefriade var drygt 20 %. Eftersom det inte 
skilde mellan könen beträffande hur frekvent man körde moped var det intressant att 
undersöka eventuella könskillnader. Det visade sig vara en större andel bland flickorna 
(33 %) som rapporterade om olycksinblandning än pojkarna (26 %).  

Inställningen till två olika trafikbeteenden, att köra mot rött ljus när andra mopedister 
gör det och att ”leka” med mopeden på offentliga platser, framgår ur tabell 10. 

 

Tabell 10  Medelvärde och standardavvikelse för två trafikbeteenden. Använd skala: 1 – 
7 där 1= Håller inte alls med och 7=Håller helt med. 

 N Medel-
värde 

Standard-
avvikelse 

Om mina kompisar skulle köra mot rött ljus när vi åker 
tillsammans är det troligt att jag hänger på  

934 2,24 1,76 

Jag brukar göra stunts och tricks med mopeden på gator 
och torg  

934 1,61 1,44 

 

Det var få respondenter som i hög grad höll med om att de skulle bete sig på detta sätt. 
Däremot var det vanligare att man körde mot rött ljus än att man gjorde ”stunts” och 
tricks, se vidare följande figur.  

 

 
Figur 36  Instämmer med de olika påståendena kopplade till hastighetsscenariot. Andel 
som svarat 6 eller 7 på den sjugradiga skalan där 7=Håller helt med. 
 
Resultaten visade också att pojkarna i högre grad än flickorna instämde i högre grad 
med bägge påståendena. 

 
4.4 Mopeden och trimning 
De allra flesta hade egen moped: 95 % av dem som svarade på frågan eller 890 personer 
(12 personer avstod från att svara på frågan). Tillgången till moped skilde inte mellan 
könen. Fyra personer uppgav att de körde båda mopedtyperna.  
Vilken mopedtyp som de 886 respondenterna körde som endast uppgett en mopedtyp 
framgår i tabell 11 tillsammans med uppgifter om andel trimmade mopeder. 
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Tabell 11 Typ av moped som körs av dem som har egen moped och andel trimmade 
mopeder.  

Typ av 
moped 

N % Trimmade, 
N  

Trimmade, 
%  

Klass I 862 97,3 132 15,3 
Klass II 24 2,7 15 62,5 
Totalt 886 100,0 147 16,6 

 

Trimmade mopeder kördes av nästan 17 % av respondenterna, eller 147 ungdomar. 
Ytterligare analyser visar att mer än var femte pojke (23 % eller 115 pojkar) körde en 
trimmad egen moped medan bara 8 % (32 personer) av flickorna gjorde det.  

De som hade trimmade mopeder fick några följdfrågor om föräldrarnas vetskap om 
trimningen och om de själva har betalat för den, se figur 37. 
 

 
Figur 37  Föräldrarnas kunskap om trimningen och vilka åtgärder som vidtagits. Bas: 
147 respondenter som hade en trimmad moped. 
 

Närmare 68 % av respondenterna uppgav att någon förälder kände till att mopeden var 
trimmad men endast 9 % uppgav att föräldrarna betalt trimningen. Figur 37 visar hur 
pojkarna och flickorna svarade på frågan om föräldrarnas bidrag.  
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Figur 38  Huruvida föräldrarna bidragit ekonomiskt till trimningen uppdelat efter kön. 
Bas: 147 respondenter som hade en trimmad moped 

Andelen som uppgav att föräldrar hade bidragit ekonomiskt till trimningen var 
densamma för pojkar och flickor. Däremot var det 86 % av pojkarna som svarade att 
föräldrarna inte hade betalat något, motsvarande andel bland flickorna var 69 %. Bland 
flickorna var det 22 % som inte visste om föräldrarna bidragit eller inte, medan 
detsamma endast gällde 5 % av pojkarna. Det fanns ingen skillnad i svarsfördelning på 
dessa två frågor när boendeplats (landsbygd; stad/tätort) beaktades. 

Nästa fråga om trimning gavs samtliga respondenter med egen moped möjlighet att 
svara på, oavsett om den var trimmad eller inte. Frågan gällde om någon förälder 
kontrollerat mopedens utförande genom att provköra den, se figur 39. 
 

 
Figur 39  Svarsfördelning på frågan ”Har någon av dina föräldrar provkört din moped 
för att se så att den inte är trimmad?” uppdelat efter om mopeden är trimmad eller inte.  
När respondenten hade en trimmad moped visar figuren att andelen föräldrar som 
provkört mopeden var betydligt lägre än i den otrimmade gruppen.  
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De flesta hade en egen moped då de fyllde i enkäten (95 %), men det var också av 
intresse att veta om den resterande gruppen, som inte hade egen moped då enkäten 
fylldes i, haft en trimmad moped. Arton procent av dessa, eller åtta personer (två flickor 
och sex pojkar), svarade jakande på detta. Anledningen till att respondenten inte hade en 
trimmad moped längre fångades i en följdfråga. Svaren visade att fem hade sålt 
mopeden, medan de två andra uppgav andra orsaker; a) mopeden hade blivit 
sönderslagen; b) respondenten körde omkull med mopeden så att den gått sönder.  

De sista frågorna om trimning handlade om kamraters trimning och om det var lätt eller 
svårt att trimma en moped. Dessa frågor riktade sig till alla respondenter och resultatet 
återfinns i följande två figurer. Var respondenten bodde (landsbygd; stad/(tätort) hade 
ingen betydelse för hur man svarade på dessa frågor. 

 

 
Figur 40  Respondenternas inställning till påståendet ”De flesta av mina kompisar har 
trimmat sina mopeder”. 
 

Nästan var femte respondent instämde helt med att de flesta kamraterna körde en 
trimmad moped. Hälften ansåg att det var mycket lätt att trimma en moped: 

 

 
Figur 41  Respondenternas syn på hur lätt eller svårt det är att trimma en moped.  
Pojkarna menade i en signifikant högre grad än flickorna att de flesta av deras kamrater 
körde trimmade mopeder och att det var lätt att trimma en moped. 

 

 
4.5 Synen på fortkörande och alkoholpåverkade mopedister 
Enligt teorin Prototype Willingness Model (PWM) påverkas ungdomar av vilken bild de 
har av personen som agerar på ett speciellt sätt. I efterstudien ombads därför 
respondenten att ta ställning till ett antal egenskaper som skulle kunna beskriva en 
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typisk mopedist som kör 65 km/h i tätort respektive kör efter att ha druckit två starköl. 
Figur 42 nedan visar hur en fortkörande respektive alkoholpåverkad mopedist 
uppfattades. 

 

 
Figur 42 Respondentens syn på fortkörande och alkoholpåverkade mopedförare. 
 

Jämförs de bägge profilerna för medelvärdena finner man att de följer varandra väl, dvs. 
de två typerna av mopedister uppfattades på ett liknade sätt. Den alkoholpåverkade 
mopedisten sågs som något dummare och mindre tuff än den som körde för fort medan 
fortköraren betraktades som mer ”killig” än den alkoholpåverkade. Alla skillnader är 
dock statistiskt signifikanta enligt parade t-test.  

Respondenten fick också ange om han/hon ansåg sig vara lik en person som körde 
enligt beskrivningarna och vad man tyckte om en sådan person, se figur 43. 
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Figur 43  Respondentens syn på fortkörande respektive alkoholpåverkade mopedförare. 

Den man ansåg sig vara minst lik och tyckte minst om, var en alkoholpåverkad 
mopedist. Ytterligare analyser visade även att det fanns ett starkt samband mellan att 
själv köra för fort och tycka om en person som agerade på detta sätt (r=.50). Detsamma 
gällde sambandet mellan om de själva körde efter det att de druckit alkohol och om de 
tyckte om personen (r=.53). 

 
4.5.1 Synen på fortkörande och alkoholpåverkade mopedister uppdelat på 

kön 
Syftet med dessa analyser var att se vilka skillnader det fanns inom könen och om det 
fanns någon skillnad mellan de som ville agera på ett felaktigt sätt och de som inte ville 
agera på samma sätt. De som hade svarat att de skulle vilja köra för fort eller köra efter 
intag av två starköl jämfördes med de som inte ville agera på samma sätt. Delningen 
gjordes utifrån medianen, vilket innebar att de som svarat 1-2 beskrev gruppen som inte 
ville bete sig på detta sätt (61,4 % svarade 1 eller 2) och de som svarat 3-7 beskrev de 
som ville göra det (Median=2). Eftersom det var färre som skulle köra efter två starköl 
bestod grupp 1 enbart av de som svarat 1, dvs. håller inte alls med (90 % svarade 1), och 
denna grupp jämfördes sedan med de som svarat 2-7 på samma skala (Median=1). Figur 
44 visar enbart de signifikanta skillnaderna mellan flickor som ville köra för fort med de 
som inte ville köra på detta sätt.  
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Figur 44 Flickors bild av en person som kör för fort i tätort: Signifikanta skillnader. 
Då de två grupperna jämfördes kunde man se att deras bild av en sådan person skiljde 
sig åt. De som ville bete sig på detta sätt ansåg i högre grad att personen var tuff, någon 
som inte behövde imponera på andra, säker, klok men också inte lika ”killig” och 
självisk. Samma analyser utfördes med enbart pojkarna, se figur 45.  

 
Figur 45 Pojkars bild av en person som kör för fort i tätort: Signifikanta skillnader.  
 

I likhet med resultaten från flickorna fanns det en rad signifikanta skillnader mellan de 
som ville och de som inte ville köra för fort. De som ville bete sig på detta sätt ansåg i 
högre grad än de andra att en sådan person var tuff, säker, klok och populär. De ansåg 
inte i lika hög grad som de andra att personen var självisk och att han/hon behövde 
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imponera på andra. Till skillnad från flickorna var pojkarna överens om att en sådan 
person var rätt ”killig” (Medelvärde 2,25 för de som ville och 2,32 för de som inte 
ville). Signifikant skillnader mellan flickor som ville köra efter de har druckit alkohol 
och de som inte ville göra detsamma presenteras i figur 46. 

 
Figur 46 Flickors bild av en person som kör hem efter 2 starköl: Signifikanta skillnader.  
 

Resultaten visade att flickornas bild av en person som körde hem efter två starköl var 
tämligen lika. Från de sju beskrivningarna som ingick i studien var skillnaden endast 
signifikant i tre. Flickorna som ville bete sig på detta sätt ansåg i högre grad än de andra 
att denna person var tuff. De ansåg inte i lika hög grad att personen var självisk eller 
feg. Resultaten från pojkarna presenteras i figur 47. 

 
Figur 47 Pojkarnas bild av en person som kör hem efter 2 starköl: Signifikanta 
skillnader.  
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Till skillnad från flickorna var det en större skillnad mellan pojkar som ville köra hem 
och de som inte ville agera på samma sätt. Det var bara deras syn på om en sådan 
person var ”killig” eller inte som inte skilde dem åt eftersom båda i lika hög grad höll 
med om att det var ”killigt” (Medel 2,82 för de som ville; 2,65 för de som inte ville). De 
som ville köra hem trots att de druckit alkohol ansåg i högre grad än de andra att en 
sådan person var populär tuff och säker. De ansåg i mindre grad att personen behövde 
imponera på andra, var dum och att denna person inte tänkte på andra. De som ville 
agera på ett felaktigt sätt presenterade en relativt positiv bild av dessa personer med ett 
undantag, nämligen att personen också var en sådan som struntar i andra. Det var därför 
av intresse att undersöka hur en person som inte tänkte på andra beskrevs och för att 
svara på denna fråga användes en korrelationsanalys. Resultaten visade att oavsett om 
det handlade om hastigheter eller alkohol så fanns det ett signifikant samband mellan att 
inte tänka på andra och vara dum (r=-.50 hastighet; -.57 alkohol), osäker (r=-.22 
hastighet; -.29 alkohol) och en som behövde imponera på andra (r=-.34 hastighet; -27 
alkohol). För höga hastigheter fanns det också ett samband med att inte vara populär 
(r=-.17) och ”killig” (r=-.17). 
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5 Nyblivna mopedisters attityder – trimmad/ej trimmad moped 
5.1 Hastighet 
I tabell 12 presenteras medelvärden och standardavvikelsen för svaren beträffande 
inställning till att köra 65 km/h i tätort uppdelat på trimmat/ej trimmat.  
 
Tabell 12  Medelvärde och standardavvikelse för omständigheter kopplade till hastig-
hetsscenariot uppdelat efter om respondenten körde trimmat eller inte. Använd skala: 1 
– 7 där 1= Håller inte alls med och 7=Håller helt med.  
 Trimmat Ej trimmat 

N Medel-
värde 

Std.av N Medel-
värde 

Std.av 

Att köra i 65 km/h i tätort är kul 148 4,37 1,97 738 2,98 1,87 

Mina kompisar tycker att det är okej att 
jag kör i 65 km/h 147 5,47 1,98 740 4,26 2,25 

Mina kompisar skulle vilja att jag kör i 
65 km/h  148 4,14 2,09 740 3,20 2,03 

Mina föräldrar tycker det är okej att jag 
kör i 65 km/h 148 2,84 1,97 740 1,83 1,50 

Om jag kör i 65 km/h i tätort skulle jag 
oroa mig för att råka ut för en olycka 148 4,28 2,02 741 5,36 1,89 

Andra människor blir imponerade av 
att jag kör i 65 km/h i tätort 148 2,68 1,90 738 2,01 1,54 

Jag är lika säker om jag kör i 65 km/h 
som i 45 km/h eftersom mopeden är 
konstruerad för högre hastigheter med 
bra bromsar osv. 148 3,28 2,04 741 2,37 1,94 

Om jag kör 65 km/h i tätort skulle jag 
bli stoppad av polisen och få böter 148 5,45 2,02 738 5,86 1,81 

Mina kompisar kör ofta i 65 km/h i 
tätbebyggt område 148 4,57 2,01 740 3,36 2,03 

Inom den närmaste månaden kommer 
jag att köra i 65 km/h i tätbebyggt 
område 148 3,78 2,26 740 1,82 1,52 

Inom de närmaste månaderna är det 
mycket troligt att jag kör i 65 km/h i 
tätbebyggt område 148 4,11 2,26 740 1,96 1,66 

Jag skulle vilja köra i 65 km/h i 
tätbebyggt område 148 3,61 1,97 740 2,29 1,71 

 
Samtliga skillnader mellan de två grupperna var statistiskt signifikanta. Rent allmänt 
hade de med en trimmad moped en mera positiv syn på hastighetsbrott. I figur 48 
presenteras andelen som instämde starkt med påståendena dvs. markerat 6 eller 7 på 
skalan för de påståenden där ett högt skalvärde innebär en ur trafiksäkerhetsmässig 
synvinkel negativ inställning. Resultatet har även sorterats efter den trimmande 
gruppens svar. 
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Figur 48  Instämmer med de olika påståendena kopplade till hastighetsscenariot. Andel 
som svarat 6 eller 7 på den sjugradiga skalan där 7=Håller helt med. 
 
Figur 48 visar att det var en relativt stor skillnad mellan ungdomar som hade en 
trimmad moped och de som inte hade en. Detta gällde speciellt påståendena som 
handlade om att det var kul att köra fort, att det var troligt att de själva skulle agera på 
detta sätt och att deras kompisar skulle vilja att de körde i 65 km/h.  

Resultatet för de två påståendena där ett lågt värde på skalan motsvarade en icke 
önskvärd inställning visas i figur 49. 
 

 
Figur 49  Instämmer inte med de olika påståendena kopplade till hastighetsscenariot. 
Andel som svarat 1 eller 2 på den sjugradiga skalan där 1= Håller inte alls med.  
 
Samtliga gruppskillnader var också signifikanta vid analysen av medelvärdena för de 
övriga påståendena om hastighet, se tabell 13. De med trimmade mopeder hade inte 
oväntat en större benägenhet att köra i minst 65 km/h än de med mopeder i 
originalutförande.
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Tabell 13  Medelvärde och standardavvikelse för omständigheter kopplade till hastig-
hetsscenariot uppdelat efter om respondenten körde trimmat eller inte.  

 Trimmat Ej trimmat 

N Medel-
värde 

Std.av N Medel-
värde 

Std.av 

Jag kör i 65 km/h om jag har bråttom 
till skolan eller till någon aktivitet       
(1= Inte alls troligt och 7=Mycket troligt) 

148 5,84 1,73 741 3,85 2,33 

Jag kör i 65 km/h om jag är irriterad 
eller arg på något eller någon              
(1= Inte alls troligt och 7=Mycket troligt) 

148 4,20 2,20 741 2,59 1,89 

Jag kör i 65 km/h om det är sent på 
kvällen och inga bilar ute                      
(1= Inte alls troligt och 7=Mycket troligt) 

148 5,49 1,93 740 3,41 2,27 

Hur lätt eller svårt skulle det vara för 
dig att köra i 65 km/h i tätort?             
(1= Mycket svårt och 7 = Mycket lätt) 

149 5,75 1,44 741 3,74 2,03 

Hur stor är sannolikheten att du inom 
den närmaste månaden kör i 65 km/h i 
tätort? (1= Mycket liten och 7=Mycket stor)                                             

149 4,42 2,16 741 2,11 1,70 

Hur stor är sannolikheten att du råkar 
ut för en olycka om du kör i 65 km/h i 
tätort? (1= Mycket stor och 7=Mycket liten)                                                                             

149 4,02 1,89 741 3,28 2,03 

 

Andelen som svarat i den övre delen av skalan beträffande under vilka situationer 
respondenten skulle köra i 65 km/h framgår ur följande figur. 

 

 
Figur 50  Påståenden kopplade till hastighetsscenariot uppdelat efter om respondenten 
körde trimmat eller inte. Andel som svarat 6 eller 7 på den sjugradiga skalan där 
7=Mycket troligt.  
 
Vidare var det 24 % bland dem som körde otrimmat som menade att det skulle vara lätt 
att köra i 65 km/h i tätort; motsvarande andel i gruppen som körde trimmat var 66 %.  
Knappt var femte respondent, 19 %, i gruppen som körde otrimmat ansåg att det var 
liten sannolikhet att han/hon skulle råka ut för en olycka i samband med ett sådant 
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beteende medan 28 % ur den trimmade gruppen var av den åsikten. Intentionen att köra 
i 65 km/h i tätort den närmaste månaden skilde stort mellan grupperna. Det var bara 6 % 
som skulle göra det i den otrimmade gruppen medan 41 % av dem som körde trimmat 
hade den avsikten. Som tidigare representerar dessa andelar dem som markerat 6 eller 7 
på skalan. 

 
5.2 Alkohol 
När det gäller påstående kopplade till alkoholscenariot som handlade om att köra hem 
efter en fest trots att de druckit 2 starköl fanns signifikanta gruppskillnader för samtliga 
utom i ett fall: det var inga skillnader mellan dem som körde trimmat eller ej trimmat 
när det gällde hur föräldrarna uppfattade mopedkörning under inverkan av alkohol. För 
övrigt var gruppen som körde trimmat mer benägen att köra hem påverkad och var 
samtidigt mindre bekymrad över att bli stoppad av polisen eller råka ut för en olycka. 

 

Tabell 14  Medelvärde och standardavvikelse för omständigheter kopplade till 
alkoholscenariot uppdelat efter om respondenten körde trimmat eller inte. Använd 
skala: 1 – 7 där 1= Håller inte alls med och 7=Håller helt med. 
 Trimmat Ej trimmat 

N Medel-
värde 

Std.av N Medel-
värde 

Std.av 

Mina kompisar tycker att det är okej att 
jag kör hem efter festen  

149 2,74 1,87 741 2,35 1,79 

Mina kompisar skulle vilja att jag kör 
hem efter festen. 

149 2,30 1,68 741 1,99 1,57 

Mina föräldrar tycker att det är okej att 
jag kör hem efter festen  

149 1,34 1,03 741 1,20 0,90 

Mina kompisar skulle ha kört hem efter 
en liknande fest  

149 3,46 1,92 741 2,73 1,81 

Om jag kör hem efter festen skulle jag 
bli stoppad av polisen 

148 4,27 1,98 741 4,75 1,98 

Om jag kör hem efter festen är risken 
stor att jag råkar ut för en trafikolycka  

148 5,00 1,86 741 5,62 1,73 

Att dricka 2 starköl påverkar inte hur jag 
kör moped  

147 2,67 1,96 741 2,18 1,84 

Om någon eller några fått reda på att 
jag kört hem efter festen skulle jag 
skämmas  

149 3,86 2,22 741 4,40 2,19 

Inom de närmaste månaderna kommer 
jag att köra moped efter 2 starköl  

149 1,58 1,45 740 1,27 0,92 

Inom de närmaste månaderna är det 
mycket troligt att jag kör moped efter 2 
starköl 

149 1,62 1,49 741 1,29 0,93 

Jag skulle vilja köra moped efter 2 
starköl 

149 1,40 1,17 740 1,23 0,90 
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Figuren nedan visar andelen som angett 6 eller 7 på den sjugradiga skalan för de 
påståenden där ett högt värde innebär en ur trafiksäkerhetsmässig synvinkel negativ 
inställning.  

 
Figur 51  Instämmer med de olika påståendena kopplade till alkoholscenariot uppdelat 
efter om respondenten körde trimmat eller inte. Andel som svarat 6 eller 7 på den 
sjugradiga skalan där 7=Håller helt med.  
Medan några enstaka procent bland dem som inte körde en trimmad moped kunde tänka 
sig att köra hem efter att ha druckit två starköl var det upp till 7 % i den andra gruppen 
som starkt instämde med att de kunde göra detta. Figur 52 visar motsvarande resultat för 
andelen som tagit avstånd från de övriga påståendena. 

 

 
Figur 52  Instämmer inte med de olika påståendena kopplade till alkoholscenariot 
uppdelat efter om respondenten körde trimmat eller inte. Andel som svarat 1 eller 2 på 
den sjugradiga skalan där 1= Håller inte alls med.  
 

Ur figur 52 framgår exempelvis att 38 % av dem som körde trimmade mopeder inte 
skulle skämmas om det kom fram att de kört efter att ha druckit två starköl. 

Tabell 15 visar medelvärdena som handlade om respondenternas upplevda kontroll av 
beteendet. Resultaten visar att det var en skillnad mellan de som trimmade sina mopeder 
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och de som inte gjorde det. De som körde trimmade mopeder ansåg i högre grad än de 
andra att det var mera troligt att skulle köra hem efter festen om de kört sträckan förut, 
om det inte fanns något annat sätt att ta sig hem på och om de retat upp sig på något. De 
ansåg också att det var lättare att köra hem jämfört med de som inte trimmat.  
Vidare var respondenterna som körde trimmat mer benägna att köra moped efter att ha 
druckit två starköl än dem som inte körde trimmat. Alla skillnader mellan de två 
grupperna var statistiskt signifikanta.  

Tabell 15  Medelvärde och standardavvikelse för omständigheter kopplade till 
alkoholscenariot uppdelat efter om respondenten körde trimmat eller inte.  

 Trimmat Ej trimmat 

N Medel-
värde 

Std.av N Medel-
värde 

Std.av 

Jag kör hem efter festen om jag kört 
sträckan många gånger förut                        
(1= Inte alls troligt och 7=Mycket troligt) 148 2,71 2,00 741 2,17 1,72 

Jag kör hem efter festen om jag blivit irriterad 
eller arg på något eller någon                      
(1= Inte alls troligt och 7=Mycket troligt) 148 2,97 1,93 741 2,27 1,73 

Jag kör hem efter festen om det inte finns 
något annat sätt at ta sig hem                        
(1= Inte alls troligt och 7=Mycket troligt) 148 3,76 2,35 741 2,97 2,13 

Hur lätt eller svårt skulle det vara för dig att 
köra hem efter festen?                                               
(1= Mycket svårt och 7 = Mycket lätt) 149 4,43 1,86 742 3,57 1,84 

Hur stor är sannolikheten att du inom den 
närmaste månaden kör moped efter 2 
starköl?  (1=Mycket liten och 7=Mycket stor)                        149 1,90 1,74 742 1,39 1,12 

Hur stor är sannolikheten att du råkar ut för 
en olycka om du kör moped efter 2 starköl? 
(1=Mycket stor och 7=Mycket liten)                        149 4,12 2,16 742 3,45 2,28 

 

Andelen som svarat i den övre delen av skalan beträffande under vilka situationer 
respondenten skulle köra hem efter festen framgår ur figur 44. 
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Figur 44  Påståenden kopplade till alkoholscenariot uppdelat efter om respondenten 
körde trimmat eller inte. Andel som svarat 6 eller 7 på den sjugradiga skalan där 
7=Mycket troligt.  
Utifrån figuren kan vi se att var tredje mopedist av dem som körde trimmat menade att 
det var troligt att man skulle köra hem från festen påverkad om ingen annan möjlighet 
att ta sig hem fanns.  

Vidare var det 16 % bland dem som körde otrimmat som menade att det skulle vara lätt 
att köra hem efter festen efter två starköl; motsvarande andel i gruppen som körde 
trimmat var 32 %. Drygt var fjärde, 26 %, i gruppen som körde otrimmat ansåg att det 
var liten sannolikhet att han/hon skulle råka ut för en olycka i samband med ett sådant 
beteende, medan 34 % ur den trimmade gruppen var av den åsikten. Sannolikheten för 
att mopedisten inom den närmaste månaden skulle köra efter att ha druckit två starköl 
var större bland dem som trimmade sina mopeder jämfört med de som körde otrimmat: 
det var 7 % som skulle göra det i den trimmade gruppen medan knappt 2 % av dem som 
körde trimmat hade den avsikten. 

 
5.3 Viktiga faktorer som förklarar ungdomars vilja att bryta mot 

regler i trafiken 
Syftet med detta avsnitt är att belysa vad som påverkar ungdomars bristande regel-
efterlevnad, vilket i sin tur kan ligga till grund för en mera målgruppsanpassad 
undervisning. I denna studie var det 54 % (Medel 2,50; Std 1,82) som inte helt tog 
avstånd från påståendet (svarade 2-7 på den 7 gradiga skalan). För att då förstå vad som 
påverkar ungdomars vilja att köra i 65 km/h i tätort på en väg som var skyltad i 50 km/h 
genomfördes en regressionsanalys. Den s.k. beroende variabeln var deras vilja och de 
oberoende variablerna inkluderade deras attityder, deras normer, upplevd kontroll över 
beteendet och variabler som beskriver en prototyp, eller en bild av en person, som 
agerar på ett riskfyllt sätt. Resultatet från denna analys visas i tabell 16.



  

VTI rapport 762 69 

Tabell 16  Regressionsanalys av viljan att bryta mot hastighetsbestämmelser. 

Variabler ΔR2 F β 

Kul att köra i 65 km/h .391  .31*** 

Jag är lik en sådan person .455  -.16** 

Mina kompisar kör ofta i 65 km/h .480  .13*** 

Jag tycker om en sådan person .493  -.13*** 

Mina föräldrar tycker det är okej .503  .08*** 

Andra blir imponerade av att jag 
kör i 65 km/h 

.508  
.08*** 

Jag kör i 65 km/h om det är sent 
på kvällen och inga bilar ute 513 

 
.09*** 

Jag är lika säker om jag kör i 65 
km/h då mopeden är konstruerad 
för högre hastigheter 

.516 
122,25 

.07** 

*** p< .001; ** p< .01. β =standardiserade regressionskoefficienter. 
 

Resultatet visade att 52 % av viljan att köra för fort förklarades av de variabler som 
ingick i analysen. Störst inverkan hade uppfattningen att det var kul att köra på detta sätt 
(39 %). Faktorer som handlade om identifikation var också viktiga eftersom de som 
upplevde sig lik en person som körde för fort också skulle vilja göra detsamma. I 
enlighet med detta tyckte de också om en sådan person. Man kan också se en stark 
effekt av vad deras kompisar gör. Föräldrarnas uppfattning påverkade också viljan, men 
inte i lika hög grad som kompisarnas beteende. De som ville köra i 65 km/h påverkades 
också av hur de uppfattades av andra och i detta fall handlade det om att man upplevde 
att detta beteende kunde imponera på andra. Detta i sin tur kan förklara varför det roliga 
var mer framträdande snarare är risken för en olycka. Dessa individer ansåg att 
mopeden var konstruerad för högre hastigheter med bra bromsar vilket innebar att de 
var lika säkra om de körde i 65 km/h som i 45 km/h. Slutligen visade resultaten att 
chansen var större att de körde på detta sätt om det var sent på kvällen och inga bilar. 

Resultat som tidigare presenterats i denna rapport har visat att flickor och pojkar skiljde 
sig åt då det handlade om risktagande i trafiken, flickorna tenderade att vara mera 
negativa än pojkarna. Trots det fanns det en grupp flickor som också skulle vilja köra på 
detta sätt, även om andelen var lägre (flickor 42 %; pojkar 62 %). Det var därför av 
intresse att studera om flickor och pojkar påverkades av samma faktorer. Om så inte är 
fallet bör man ta hänsyn till kön då man formulerar ett budskap som syftar till att 
minska unga mopedisters olycksinblandning. Resultaten visade på stora likheter men 
även på några olikheter. Både flickor och pojkar påverkades av om beteendet ansågs 
vara kul eller inte och om de kunde identifiera sig med en sådan person, se tabell 17. 
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Tabell 17 Regressionsanalys av viljan att bryta mot hastighetsbestämmelser uppdelat 
på kön. 

Flickor    

Variabler ΔR2 F β 

Kul att köra i 65 km/h .299  .30*** 

Jag är lik en sådan person .363  -.13*** 

Mina kompisar kör ofta i 65 km/h .398  .19*** 

Kör i 65 km/h om det är sent på 
kvällen och inga bilar 

.422  .18*** 

Mina föräldrar tycker där är okej .428  .09** 

Behöver inte imponera på andra .432 49,72 .09* 

Pojkar    

Variabler ΔR2 F β 

Kul att kör i 65 km/h .383  .35** 

Jag är lik en sådan person .445  -,14** 

Jag är lika säker om jag kör i 65 
km/h då mopeden är konstruerad 
för högre hastigheter 

.473  .12** 

Mina kompisar kör ofta i 65 km/h .488  .13* 

Jag tycker om en sådan person .500  -.14** 

Mina föräldrar tycker där är okej .507  .09* 

En sådan person är populär .513  -.09** 

Mina kompisar tycker det är okej .517  .09 

Andra människor blir imponerade 
av att jag kör i 65 km/h .521  .08** 

Jag skulle inte oroa mig för att råka 
ut för en olycka .525 58,59 .08** 

*** p< .001; ** p< .01* p< .05; β =standardiserade regressionskoefficienter. 

 
Tabell 17 visar att modellen förklarade pojkars vilja att köra fort mer än flickors (flickor 
43,2% och pojkar 52,5%). Det som skiljde de båda grupperna åt var att kompisarnas 
beteenden påverkade flickorna mer (förklarade 3,5 %). För pojkarna däremot var detta 
inte lika viktigt eftersom det endast förklarade 1,4 % av deras vilja. Däremot var det 
som handlade om deras egen tilltro till mopeden viktigare (förklarade 2,9 %). För 
pojkarna var också bilden av en sådan person något som påverkade dem mera. De som 
ville agera på detta sätt, dvs. köra fort, ansåg att beteendet imponerade på andra och att 
en sådan person var populär (förklarade ytterligare 2,6 %).  

Liknande analyser utfördes sedan för att undersöka vad som påverkade viljan att köra 
alkoholpåverkade. I detta fall var det betydligt fler som tog helt avstånd från detta 
beteende (90 %); Medel 1,26; Std .98. Tabell 18 presenterar resultatet från denna 
analys.  
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Tabell 18  Regressionsanalys av viljan att köra hem efter festen. 

Variabler R2 ΔR2 F β 

Jag är lik en sådan person  .110  -.19*** 

Mina föräldrar tycker där är okej  .150  .17*** 

Mina kompisar skulle vilja att jag 
kör hem 

 .168  .19*** 

Jag tycker om en sådan person  .176  -.11** 

Att dricka 2 starköl påverkar inte 
hur jag kör moped  

 .179  .07** 

Mina kompisar tycker att det är okej  .183  .11** 

Jag kör hem efter festen om jag 
blivit irriterad eller arg på något eller 
någon 

 .186  
.07** 

Behöver inte imponera på andra  .189 27,75 .06* 

*** p< .001; ** p< .01 ; * p< .05. β =standardiserade regressionskoefficienter. 

 

Resultatet visar att de faktorer som ingick i enkäten förklarade 19 % av deras vilja att 
köra hem från festen trots att de druckit två starköl. De som ville köra hem ansåg att de 
var lik en sådan person, att deras föräldrar accepterade beteendet och att deras kompisar 
skulle vilja att de körde hem. Denna grupp tyckte också om en sådan person och trodde 
att deras kompisar skulle tycka att det var okej, men de trodde inte att denna person 
behövde imponera på andra. Chansen var också större att de skulle köra hem om de 
blivit irriterade eller arga på något eller någon. I likhet med hastighet var det av intresse 
att veta om pojkar och flickor som ville köra hem efter festen skiljde sig åt. Andelen 
pojkar i denna grupp var högre än andelen flickor (pojkar 13 %; flickor 5 %), och frågan 
var om de påverkades av samma faktorer. Tabell 19 visar resultatet från denna analys. 
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Tabell 19  Regressionsanalys av viljan att köra hem efter festen uppdelat på kön. 

Flickor     

Variabler R2 ΔR2 F Β 

Mina föräldrar tycker där är okej  .100  .27*** 

Jag är lik en sådan person  .159  -.26*** 

En sådan person behöver inte 
imponerar på andra 

 .173  
-.15** 

Kör hem om det inte finns något 
annat sätt att ta sig hem på 

 .180 22,38 
.11* 

Pojkar     

Variabler R2 ΔR2 F β 

Jag är lik en sådan person  .115  -.17*** 

Mina kompisar skulle vilja att jag 
kör hem 

 .152  
.24*** 

Mina föräldrar tycker där är okej  .168  .15** 

Jag tycker om en sådan person  .175  .-.15*** 

Mina kompisar tycker att det är okej  .183  .16** 

Jag kör hem om jag blivit irriterad 
eller arg på något eller någon 

 .191  
.12** 

Risken inte stor att jag skulle bli 
stoppad av polisen 

 .200 19,71 .11** 

*** p< .001; ** p< .01; * p<.05. β =standardiserade regressionskoefficienter. 

 
Modellen förklarade flickors och pojkars vilja i lika stor utsträckning (flickor 18% och 
pojkar 20%). För flickorna var föräldrars åsikter något som påverkade dem mer än 
pojkarna (förklarade 10 %). Pojkarna däremot påverkades mer av om de kunde 
identifiera sig med en sådan person eller inte (förklarade 12 %). Kompisarnas åsikter 
var också viktigare för pojkarna än för flickorna (förklarade 4,5 %). Det fanns ett 
praktiskt argument till flickornas ställningstagande, nämligen att detta kunde vara ett 
sätt att ta sig hem på om det inte fanns något annat alternativ.  
 



  

VTI rapport 762 73 

6 Diskussion 
Ett flertal studier har visat att unga mopedister löper en större risk att dödas eller skadas 
i trafiken (Engström m.fl., 2003). Däremot är det inte lika vanligt med studier som kan 
förklara varför. Syftet med denna studie var därför att förutom en utvärdering av de nya 
kraven på AM-behörighet (moped klass 1) även beskriva hur ungdomar ser på risker 
och vilka faktorer som påverkar dem att agera på ett eller annat sätt.  

I studien ingick totalt 1 847 ungdomar som antingen svarade på en enkät före eller efter 
lanseringen av den nya kursplanen för moped klass I.  

För att närmare undersöka vilka faktorer som påverkar ungdomarnas risktagande 
tillämpades teorin ”Theory of planned behaviour” (TPB) och ”The prototype 
willingness model (PWM). Denna del avgränsades till det sista enkättillfället.  

 

Effekter av de förändrade reglerna och ungdomarnas syn på den nya utbildningen 
Då resultaten från för- och efterstudien jämfördes kunde vi konstatera att effekten av de 
nya reglerna och den nya utbildningen var marginell. Inställningen och beteendet skilde 
sig inte åt förutom i några enstaka fall. Respondenterna i efterstudien ansåg inte i lika 
hög grad som de i förstudien att mopeden var konstruerad på ett sådant sätt att höga 
hastigheter inte utgjorde någon fara. Det var också en lägre andel i denna grupp som 
hade kompisar som själva skulle köra för fort i tätbebyggt område. Då det handlade om 
alkohol och mopedkörningen visade resultaten att respondenterna i efterstudien 
upplevde en lägre risk både då det gällde att bli stoppad av polisen och att råka ut för en 
olycka trots att de druckit två starköl. En möjlig förklaring till att resultaten inte visade 
på någon riktig förbättring kan vara att utbildningen fokuserade för mycket på 
kunskapsöverföring och mindre på att öka deras medvetenhet om hur attityder och 
normer påverkar deras eget beteende. Detta styrks även av den genomförda 
processutvärderingen av samma utbildning som visade att det var mycket fokus på 
regler och bestämmelser och mindre på hur de själva var som mopedförare (Stave, 
2012). Liknande resultat presenterades också i samband med en processutvärdering av 
den nya svenska förarutbildningen (Nyberg & Henriksson, 2009).  

När separata jämförelser gjordes mellan för- och efterstudien för gruppen som körde 
trimmade respektive otrimmade mopeder konstaterades att flest attitydförändringar hade 
skett inom den senare gruppen. De som körde trimmade mopeder uppvisade i stort sett 
samma inställning till att köra fort respektive med alkohol i kroppen före den nya 
utbildningen som efteråt. När en ungdom väl har trimmat sin moped, vilket är en olaglig 
handling, tycks således attityderna och därmed beteendet vara svårare att förändra. I 
detta fall krävs insatser som både kan få ungdomar att avstå från att trimma sina 
mopeder och få dem som kör trimmat att upphöra med det (se Berg, m.fl., 2008). 

Ungdomarna fick även bedöma vad de ansåg om den nya AM-utbildningen. Rent 
allmänt fick den ett gott betyg eftersom ungdomarna tyckte att den var bra och man 
ansåg sig ha lärt sig en hel del. Enligt respondenterna hade man främst lärt sig om 
sådant som handlade om regler och bestämmelser i trafiken (89 % uppgav detta). Även 
kunskaper om väglagets inverkan på mopedens köregenskaper och riskerna med att köra 
alkoholpåverkad eller med höga hastigheter hade eleverna tagit till sig. Däremot ingick, 
utifrån enkätsvaren, inte speciellt mycket om det som kan beskrivas som självkännedom 
vilket i sin tur stödjer Staves (2012) slutsatser. Utbildningens fördelning på teori och 
praktik ansågs lagom, med en tendens till att antalet teoritimmar betraktades som för 
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många. Många tyckte att kostnaden för utbildningen var för hög (i genomsnitt betalades 
4 000 kr för den). 

Nedan följer en mera omfattande analys av ungdomars inställning till risktagande i 
trafiken. I detta arbete ingick enbart de som deltagit i efterstudien. 

 

Ungdomars inställning till höga hastigheter 
Att ha kört minst 65 km/h i tätbebyggt område (hastighetsgräns 50 km/h) var ett 
beteende många tog avstånd ifrån. En relativt stor andel trodde att de kunde råka ut för 
en olycka och bli stoppad av polisen. Man upplevde också att föräldrarna inte 
accepterade beteendet. Trots det kunde man tänka sig att köra för fort under vissa 
omständigheter (man har bråttom; det är sent på kvällen), närmare en tredjedel svarade 
också att det skulle vara mycket lätt. Detta kanske skulle kunna förklara varför det ändå 
var 36 % som under den senaste månaden kört på detta sätt vid minst ett tillfälle och att 
54 % till viss del höll med om att de skulle vilja agera på detta sätt.  

I denna studie var det en femtedel av respondenterna som uppgav att de körde, eller 
hade kört, en trimmad moped vilket är färre jämfört med studien av Berg m.fl. (2008), 
där 39 % angav detta. På frågan om föräldrarna visste om att de körde en trimmad 
moped så svarade flertalet att så var fallet, vilket är i enlighet med den tidigare studien. 
På frågan om föräldrarna provkört mopeden var det en stor skillnad mellan de som 
körde trimmat och med de som inte gjorde det. Bland de som inte körde trimmat hade 
67 % av föräldrarna provkört mopeden, medan detsamma endast gällde 30 % av de som 
hade en trimmad moped. Detta kan få allvarliga konsekvenser eftersom studier har visat 
att föräldrars bristande kontroll är kopplad till olyckor och förseelser (Shope, 2001). 
Föreliggande studie visade också att de som körde en trimmad moped hade en mer 
liberal syn på hastighetsöverskridanden jämfört med dem som körde otrimmat. Gruppen 
som körde trimmat tog större risker även i andra sammanhang. Exempelvis skulle de i 
högre grad än övriga köra under inverkan av alkohol. Detta stämmer väl överens med 
Berg m.fl. (2008) som fann att ungdomar som trimmade sina mopeder även hade en 
större erfarenhet av brott, upplevde ett mindre stöd och kontroll från föräldrarna samt att 
de inte trivdes lika bra i skolan som de som inte trimmade sina mopeder. Det bekräftas 
även av Shope m.fl. (2001) som visade på ett samband mellan hur ungdomar beter sig i 
trafiken och hur de lever i övrigt. 

 

Ungdomars inställning till att köra alkoholpåverkad 
I likhet med andra studier fann även denna studie att mopedkörning med alkohol i 
kroppen inte var acceptabelt (se Englund, Nyberg & Thiseus, 1996; Levy & Hedengren, 
2004). Till skillnad från hastighetsöverträdelser upplevde man att detta gällde både 
kompisar och föräldrar. Men i enlighet med hastighetsöverträdelser så fanns det vissa 
omständigheter som skulle göra att man körde trots att man druckit två starköl. Var 
femte respondent skulle t ex. köra hem om det inte fanns några andra sätt att ta sig hem 
på. Av de som svarade på enkäten var det en mycket stor andel som tog helt avstånd 
från att köra hem efter festen (90 %). Men trots det var det 10 % som svarat 2 – 7 på den 
sjugradiga skalan vilket innebär att de skulle kunna tänka sig att agera på detta sätt. 
Detta kan sedan jämföras med de som angivit att de under den senaste månaden kört 
påverkad av alkohol och/eller droger vid minst ett tillfälle vilket var 8 %.  
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Denna andel är också i nivå med andelen respondenter som starkt instämde med att 
kamrater skulle tycka att det var acceptabelt att köra hem från festen: 9 %. 

Om man jämför svaren från de två olika scenarion kan man se att sannolikheten att råka 
ut för en olycka sågs som något större om man körde alkoholpåverkad, även om 
skillnaden var relativt liten. Däremot var det enligt respondenterna en större chans att bli 
stoppad av polisen om man körde för fort än om man körde alkoholpåverkad.  

I studien ingick även frågor som handlade om hur de beskrev en person som körde för 
fort eller med alkohol i kroppen. Jämförs de bägge profilerna kan man se att de två 
typerna av mopedister uppfattades på ett liknade sätt. Den alkoholpåverkade mopedisten 
sågs som något dummare och mindre tuff än den som körde för fort medan fortköraren 
betraktades som mer ”killig” än den alkoholpåverkade.  

Respondenten fick också ange om han/hon ansåg sig vara lik en person som körde 
enligt beskrivningarna och vad man tyckte om en sådan person. Den man ansåg sig vara 
minst lik och tyckte minst om, var en alkoholpåverkad mopedist. Enligt teorin PWM är 
chansen större att individen kommer att bete sig på samma sätt om bilden av den andra 
är positiv och om de kan identifiera sig med denna person (Gerrard, m.fl., 2008). 
Resultaten från denna studie visade att detta stämde väl eftersom det fanns ett 
signifikant samband mellan egen avsikt och en positiv bild av de som körde för fort och 
de som körde alkoholpåverkade.  

 
Viktiga faktorer som påverkar ungdomars bristande regelefterlevnad 
Med hjälp utav en regressionsanalys testade denna studie vad som påverkade 
ungdomarnas vilja att bryta mot hastighetsbestämmelser och att köra alkoholpåverkad. I 
enlighet med teorin TPB ingick faktorer som mätte deras attityder, normer och upplevda 
känsla av kontroll. Förutom TPB användes även teorin PWM för att se om bilden av en 
sådan person påverkade deras egen vilja.  

Resultaten visade att modellen förklarade 52 % av deras vilja att bryta mot 
hastighetsbestämmelser. Det som påverkade dem mest var att de tyckte att det var kul 
att köra i 65 km/h på en 50 väg. Detta överensstämmer väl med andra studier som visat 
att unga förares föreställning av riskfyllt beteende betydligt mer handlar om fördelar och 
mindre om nackdelar (Falk & Montgomery, 2007; Moore & Gullone, 1996; Parsons, 
Siegel & Cousins, 1997; Parker, Manstead, Stradling & Reason, 1992). Falk och 
Montgomery (2007) visade att höga hastigheter gav en känsla av välbehag men också 
att det gav dem en tillfällig flykt från mindre angenäma känslor. Dessa resultat stöds 
också av studier som visat att ungdomar har svårt att reflektera över konsekvenser och 
att de istället styrs av känslor (se Gregersen, 2010). En annan viktig faktor var 
kompisarnas beteende och om kompisarna skulle köra på samma sätt. Här kunde man 
också se att kompisarnas beteende var något viktigare än föräldrarnas acceptans. 
Uppfattning att kompisarna skulle bete sig på detta sätt kan innebära att beteendet 
upplevs som tämligen normalt.  

Andra viktiga faktorer som påverkade dem var att beteendet imponerade på andra. 
Studier har också visat att det kan ses som tufft att köra på ett riskfyllt sätt och att det 
kan imponera på kamrater (Rothe, 1992 i Hanns, 1992). Bilden av en fortkörare var 
positiv eftersom respondenterna både tyckte om och kunde identifiera sig med en sådan 
person. Detta ger helt klart en väldigt positiv bild av en person som kör för fort vilket är 
väldigt olyckligt eftersom detta i sin tur innebär att personen i fråga har hög status. Det 
fanns även vissa praktiska aspekter som kunde spela roll eftersom viljan ökade om det 
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var sent på kvällen och inga bilar ute. Även en tilltro till mopedens konstruktion var 
viktig eftersom denna grupp ansåg att mopeden var konstruerad för höga hastigheter. 
Kunskapen om mopeden är konstruerad för höga hastigheter eller inte beror på var man 
fått sin information från. Om man utgår ifrån Körkortsportalen (2012) så står det att EU 
mopeden är konstruerad för en hastighet av högst 45 km/h men om man söker vidare 
framgår det att EU mopeder som säljs utanför Sverige går betydligt fortare än vad den 
svenska lagen tillåter. För att reducera hastigheten på de EU mopeder som skall säljas i 
Sverige sätter fabriken en strypbricka i avgasröret. En förklaring kan då vara att de som 
utgår ifrån att mopeden är konstruerad för höga hastigheter tagit del av information som 
inte förmedlats av Körkortsportalen. I värsta fall kan en sådan motstridig information 
resultera i att även annan information från samma källa upplevs som mindre trovärdig 
(se Delhomme, m.fl., 2009).  

Vilka faktorer som påverkade deras vilja att köra hem efter den beskrivna festen 
testades också och denna gång förklarade modellen 19 % av deras vilja. Den viktigaste 
faktorn var att de som ville agera på detta sätt upplevde att de var lik en sådan person. 
Om man även kopplar detta till att de tyckte om en sådan person så kan man i likhet 
med hastighetsöverträdelser se att dessa ungdomar identifierar sig med en sådan person, 
samtidigt som denne beskrivs på ett positivt sätt.  

Gruppen som ville köra hem efter festen trodde inte heller i lika hög grad som de andra 
att två starköl skulle påverka deras förmåga att köra moped. Eftersom två starköl för en 
vuxen man motsvarar ungefär en promille så kan man konstatera att samma mängd för 
en ungdom motsvarar betydligt mer. Studier har också visat att för unga flickor i nedre 
tonåren räcker det med en burk starköl för att uppvisa tydliga symtom på berusning 
(Strömberg & Furuhjelm, 2012). Detta innebär då att betydligt mer behöver göras för att 
öka ungdomarnas medvetenhet om riskerna med alkohol i trafiken. 

  

Inställning till höga hastigheter och att köra alkoholpåverkad: skillnader inom och 
mellan könen 
Studier har visat att unga förare accepterar större risker i trafiken men att detta 
framförallt gäller unga män (DeJoy, 1992). Papadakis och Moore (1991) hävdade att 
manlighet många gånger är förknippad med risktagning och att en riskfylld körstil är en 
del i en process som syftar till att etablera den manliga könsidentiteten. Detta har bl.a. 
resulterat i att unga män har studerats i större utsträckning än gruppen unga kvinnor. Ett 
problem med att dela in män och kvinnor i endast två grupper är att det kan leda till en 
form av determinism och vissa förväntningar som i sin tur kan leda till en själv-
uppfyllande profetia. Ett viktigt syfte med denna studie var därför att inte enbart studera 
skillnader mellan könen utan också studera subgrupper inom könen. Frågan var om 
flickor och pojkars vilja att bryta mot trafikregler påverkades av olika faktorer, men 
även om de som ville agera på detta sätt skilde sig från de som inte ville göra det.  

Resultaten från denna studie visar att det som mest förklarade hastighetsbrott, för både 
pojkar och flickor, var att det ansågs vara kul att köra för fort. En annan viktig faktor 
var att de som ville agera på detta sätt kunde identifiera sig med en sådan person. Det 
som skilde pojkar och flickor åt var att flickorna påverkades mer av deras kompisars 
agerande medan pojkarna påverkades mer av bilden av en person som bröt mot denna 
regel men också en tilltro till mopedens förmåga att klara höga hastigheter. För dem 
handlade det mer om att imponera på andra och att man genom att bete sig på detta sätt 
blev populär. Detta stämmer väl överens med Njå och Nesvågs (2007) som förklarade 
pojkars positiva bild av risktagande i trafiken med att mopeden fungerar som 
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symboliskt kapital för killarna där körstilen och mopedens utseende upprätthåller en 
viss stil, status och makt. 

Enligt teorin PWM så är chansen större att individen kommer att bete sig på samma sätt 
om bilden av den andra är positiv och om de kan identifiera sig med denna person 
(Gerrard, m.fl., 2008). Detta var något som stämde för både pojkarna och flickorna. De 
som ville köra för fort ansåg i högre grad än de som inte ville agera på detta sätt att 
personen var tuff, säker och klok. Däremot ansåg man inte i lika hög grad som de andra 
att personen var självisk och att han/hon behövde imponera på andra. Trots det fanns det 
vissa intressanta skillnader, pojkar som ville köra fort ansåg att denna person var 
populär medan flickorna inte ansåg att beteendet var lika ”killigt”. Det sistnämnda kan 
innebära att denna inställning gör det lättare för flickorna att identifiera sig med en 
sådan person.    

Då det handlade om att köra efter två starköl så var andelen låg både bland pojkar och 
flickor. Det som förklarade flickors och pojkars agerade var om de kunde identifiera sig 
med en sådan person, men återigen fanns det vissa skillnader. För flickorna var 
föräldrarnas acceptans viktig medan för pojkarna var det främst kompisarnas. Flickorna 
som ville köra hem skulle göra det om det inte fanns något annat sätt att ta sig hem på. 
Detta skulle kunna beskrivas som ett instrumentellt motiv, medan motivet för pojkarna 
var mera emotionellt. De skulle nämligen köra hem om de blivit irriterade eller arga på 
något eller någon. Bilden av en person som körde hem efter två starköl var för de som 
själva skulle agera på detta sätt positiv. Flickorna och pojkarna i denna grupp ansåg att 
en sådan person var tuff. En skillnad var att flickorna, oavsett deras egna avsikter, hade 
en rätt samstämmig bild av en sådan person eftersom bara tre av de sju beskrivningarna 
skilde dem åt. Flickorna som ville agera på detta sätt ansåg att personen var rätt dum 
och självisk men värdena var mer extrema i den andra gruppen dvs. personen var 
dummare och mera självisk.  

Bland pojkarna fanns det en större skillnad mellan de två grupperna. Pojkar som ville 
köra hem ansåg i högre grad att en sådan person inte bara var tuff utan också säker och 
rätt populär. De ansåg i mindre grad än de som inte ville agera på detta sätt att personen 
var självisk, dum och någon som behövde imponera på andra. Man kan då få en bild av 
en rätt självsäker person som också är rätt populär. Det som avviker från detta och som 
gäller både hastighet och alkohol är att personen beskrivs som självisk. En självisk 
person var också någon som ansågs ha många dåliga sidor, han/hon var dum, osäker och 
en som behövde imponera på andra. För höga hastigheter fanns det också ett samband 
med att vara impopulär och ”killig”. Anledningen till att man trots detta kunde ha en 
positiv bild av personen kan vara att man inte gör denna koppling. Ett förslag skulle 
därför vara att man i utbildningen, men även i kampanjer lyfter fram de negativa sidorna 
mer. I detta sammahang kan det också vara lämpligt att diskutera vad som menas med 
att vara ”killig”, eller kanske snarare vad som menas med att vara maskulin.  

 

Metoddiskussion 
Eftersom de som börjar köra moped i regel är unga, oftast 15 år gamla, ansågs en 
kombination av webb-enkät och pappersenkät som ett lämpligt sätt att nå målgruppen. I 
både för- och efterstudien hamnade svarsfrekvensen på omkring 60 %. Andelen flickor i 
urvalet uppgick till ca 40 % men eftersom benägenheten att svara bland flickor var 
högre än bland pojkarna (ca 70 % jämfört med 54-57 %) är flickorna överrepresenterade 
bland respondenterna. För att kontrollera om detta påverkade resultaten analyserades 
flickor och pojkar separat. 



  

78  VTI rapport 762 

Tyvärr blev undersökningsperioden i förstudien av olika anledningar utsträckt i tiden, 
varför de som besvarade enkäten sent fick relatera sin mopedkörning till en period på 
året då mopedkörning brukar vara mindre frekvent. Å andra sidan genomfördes 
efterstudien under samma period som förstudien, vilket gör dem mer jämförbara.  

Respondenterna i efterstudien körde moped mer frekvent än dem i förstudien men det 
berodde inte på den utsträckta datainsamlingsperioden under förstudien. En tänkbar 
anledning är att det var en något större andel (97 %) i efterstudien som hade en egen 
klass I-moped jämfört med i förstudien (92 %); enligt enkätsvaren kördes klass I-
mopeder oftare än klass II-mopeder. I övrigt var respondenterna i förstudien respektive 
efterstudien i princip sammansatta på samma sätt vilket är en styrka i utvärderingen.  

 

Rekommendationer  

• Eftersom regelbrott i trafiken förknippas med det som traditionellt beskrivs som 
manligt och har hög status bör man inte fokusera på kön utan på beteendet. 

• Minska risktagarens status genom att lyfta fram den negativa bilden av en sådan 
person.  

• Involvera föräldrarna i utbildningen. 
• Undervisning bör fokusera mer på självkännedom och utgå ifrån elevernas egna 

erfarenheter. 
• Fokusera mer på att öka ungdomarnas självkontroll så de kan stå emot 

grupptryck på ett bättre sätt. 
• Ökat stöd till utbildare vilket kan handla om vidareutbildning men också 

konkreta råd om hur man lägger upp undervisningen. 
• Nya pedagogiska metoder behöver utvecklas och testas. 
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GDE-matrisen 

 

 
Tabell 1 GDE-matrisen med exempel på förarkompetenser som kan ligga till grund för definition 
av utbildningsmål, utbildningsinnehåll och prov (svensk översättning efter Hatakka m.fl.,2002). 

 

 Kunskaper och färdigheter Riskhöjande faktorer Självvärdering 

Personliga 
livsförutsättningar 
och strävanden 

(allmänt) 

 

 

 

 
Kunskap om/kontroll över hur 
livsmål och personliga 
förutsättningar  
påverkar körbeteende: 
 
• livsstil/livssituation 
• gruppnormer 
• motiv 
• självkontroll mm 
• personliga värderingar 
etc. 

 
Riskfaktorer/tendenser: 
 
• riskacceptans 
• självhävdelse, 
• sensationssökande 
• grupptryck 
• alkohol och droger 
• värderingar och attityder 

gentemot samhället 
etc. 

 
Självvärdering/medvetenhet om: 
 
• förmåga att kunna kontrollera egna 

impulser  
• riskfaktorer/tendenser 
• motiv som ej är trafiksäkra 
• personliga riskvanor 
etc. 

Resande och 
bilkörning 

(mål med resan 
och dess kontext) 

 
Kunskaper och förmågor 
gällande: 
 
• effekter av resmål och körning 
• planering och val av färdväg 
• uppskattning av restid 
• effekterna av socialt tryck i bilen 
• värdering av färdväg – om resan 

är nödvändig 
etc. 

 
Risker kopplade till:  
 
• förarens tillstånd (trötthet, 

alkohol etc) 
• syftet med resan 
• resvägens omgivning 

(landsbygd/stad) 
• social kontext och 

ressällskap 
• ytterligare motiv med 

resan (tävling etc.) 
etc. 

 
Självvärdering/medvetenhet om: 
 
• egen förmåga att kunna planera resan 
• typiska resmål 
• typiska motiv för riskfylld körning 
etc. 

Körning i/hantering 
av trafiksituationer 

 

 

 

 
Kunskaper och förmågor 
gällande: 
 
• trafikregler 
• observering/avsökning 
• förutse utveckling av situationer 
• hastighetsanpassning 
• kommunikation/samspel 
• resväg  
• säkerhetsmarginaler 
etc. 

 
Risk orsakat av: 
 
• felaktiga 

förväntningar/antaganden 
• riskhöjande körstil (t ex. 

aggressiv) 
• ej anpassad hastighet 
• utsatta/sårbara trafikanter 
• regelbrott/icke förutsägbart 

beteende 
• informationsöverflöd 
• svåra trafikförhållanden, t 

ex. mörker 
• otillräcklig automatiserad 

körning/otillräckliga 
förmågor 

etc. 

 
Självvärdering/medvetenhet om: 
 
• starka och svaga egenskaper av 

grundläggande körförmågor 
• personlig körstil 
• personliga säkerhetsmarginaler 
• starka och svaga aspekter gällande 

förmågor i riskfyllda situationer 
• realistisk värdering av egen körförmåga 
etc. 
 

Fordon och 
fordons-
manövrering 

 

 
Kunskaper och förmågor 
gällande: 
 
• hantering/kontroll av fordonet, 

motorisk kompetens 
• däckgrepp och friktion 
• fordonsegenskaper 
• naturkrafter 
etc. 

 
Risker kopplade till:  
 
• otillräcklig automatiserad 

körning eller otillräckliga 
förmågor 

• ej anpassad hastighet 
• svåra förhållanden, t ex. 

halka  
etc. 

 
Medvetenhet om: 
 
• starka och svaga egenskaper av 

grundläggande 
manövreringsförmågor 

• starka och svaga egenskaper av 
fordonsmanövrering relaterade till 
riskfyllda situationer 

• realistisk värdering av sin egen 
förmåga 

etc. 
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Inbjudan till att delta i undersökningen, förstudien 
 
 

 www.vti.se 

Vill du gå på bio? 
Vi skickar dig en biobiljett om du hjälper oss med denna studie 

 
Vi på VTI (läs mer om oss på www.vti.se) är intresserade att veta hur du och andra ungdomar ser på 
mopedkörning. Vi skulle därför vilja att du fyller i en webbenkät. Du är en av 1 500 slumpvist utvalda 
personer som tog förarbevis för moped klass I under september 2009. 
 
Vill du vara med, gå till www.vti.se/mopedenkat, 
för information om hur enkäten fylls i. Ha detta 
brev framför dig när du går till hemsidan. 
 
Din medverkan är viktig! Ingen annan än de som 
är inblandade i projektet har tillgång till svaren. 
Dina svar kommer självklart inte att kunna 
spåras i resultatredovisningen.  
 
Vill du hellre besvara frågorna på en 
pappersenkät eller har några frågor, kontakta 
Inger Forsberg, 013-20 43 67 eller 
inger.forsberg@vti.se. 
 
Sonja Forward  
Projektledare, VTI 
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