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Unga på moped – en studie av riskgrupper och riktade polisinsatser för att 
motverka trimning 

av Jessica Berg, Sonja Forward och Stefan Holgersson∗ 
VTI 
581 95  Linköping 

 

 
Sammanfattning 
Trimmade mopeder och höga hastigheter upplevs som ett allt större problem både då det 
gäller den ökade risken för olyckor och människors livskvalitet. Den vårdslösa körning, 
som många gånger följer av de höga hastigheterna, bekymrar och irriterar människor i 
de områden och allmänna platser där mopedister rör sig. I trygghetsundersökningar som 
utförts på flera platser i landet hamnar problem med buskörning på moped högt 
(Svenska bostäder, 2006). Klagomål på störande mopedåkning är också en vanlig typ av 
samtal som polisens länskommunikationscentraler får ta del av. En viktig uppgift för 
polisen är därför att minska antalet trimmade mopeder och vårdslös körning.  

En vanlig polisiär insats för att minska trimning är att följa efter mopedister vars 
mopeder misstänks vara trimmade. Detta kan leda till ”jaktsituationer” som kan medföra 
ökad risk för såväl mopedisten som medtrafikanter. Ett alternativt sätt att arbeta med 
mopedproblematiken har testats av polisen i olika län. Denna metod går ut på att polisen 
besöker mopedisterna i deras egen närmiljö; vid skolor, fritidsgårdar, bensinmackar, 
utanför hemmet eller andra ställen där mopedisterna stannar med sina mopeder. När de 
väl har stannat har polisen möjlighet att gå fram och tala om att de misstänker att 
mopeden är trimmad och provkör den sedan. På detta sätt kan jaktsituationer undvikas 
och polisen har möjlighet att föra en dialog med mopedisterna. Följande syften finns 
med denna rapport: 

1) Att ta del av polisens syn på mopedproblematiken samt deras upplevelse av 
problemet på respektive ort. 

2) Att beskriva den arbetsmetod som polisen använder för att förebygga och minska 
trimning bland unga mopedister. 

3) Att analysera effekterna av polisens riktade insatser på ungdomars syn på 
risktagande och faktiska beteende. 

4) Att identifiera olika ungdomsgrupper med avseende på personlighet, livsstil, 
attityder, normer och deras beteende i trafiken.  

Studien är indelad i två olika delstudier. Delstudie 1 baseras på enskilda intervjuer med 
poliser. Sammanlagt intervjuades fem manliga poliser från tre olika orter för att ta del 
av deras syn på mopedproblematiken och hur de beskriver problemet. Delstudie 2 
studerar trimning på fyra orter, två experimentorter och två kontrollorter. Två olika 
metoder användes; observationer och enkäter. Syftet med observationerna var att 
studera omfattningen av trimmade mopeder på orterna. Enkätstudien, vilken var baserad 
på två olika teoretiska modeller, Problembeteendeteorin (PBT) och Teorin om planerat 
beteende (TPB), belyste ungdomars personlighet, livsstil, attityder och beteende samt 
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deras syn på trafik och mopedåkande. Enkäterna delades ut på skolorna på samtliga fyra 
orter.  

I enkätstudien delades ungdomarna in i fyra olika grupper; 1) de som inte har kört 
moped det senaste året, 2) de som har kört men inte har egen moped, 3) de som har egen 
moped och trimmar, 4) de som har egen moped men inte trimmar. Resultaten visar att 
det finns ett samband mellan ungdomarnas beteende i trafiken och deras livsstil. De som 
utmärker sig som risktagare i trafiken är de som har kört men inte har en egen moped 
samt de som har en egen moped och trimmar. Förutom att ta mera risker upplever dessa 
två grupper att deras beteende är accepterat av kompisar och andra trafikanter men även 
av föräldrar. De är inte lika intresserade av skolan som de andra och är inte lika 
engagerade i organiserade aktiviteter på fritiden. Skolan upplever de som svår eller 
tråkig och betygen anses inte vara speciellt viktiga.  

Resultaten visar även att polisens insatser på experimentorterna inte fått någon märkbar 
inverkan på ungdomars attityder och inställning till trafiksäkerhet. Få eller inga 
signifikanta skillnader har kunnat uppmätas mellan för- och efterstudien. Däremot kan 
vi utifrån observationerna se att någonting har hänt på orterna. Det är klart färre 
mopeder på experimentorterna och framförallt på experimentort 2 var det betydligt 
lugnare i efterstudien än i förstudien. Eftersom observationsstudierna är relativt 
begränsade samtidigt som det rent metodologiskt var svårt att avgöra vilka mopeder 
som var trimmade eller inte kan man inte dra för skarpa slutsatser utifrån resultaten från 
dessa studier. Tidigare forskning har dock visat att insatser måste ha en viss kontinuitet 
och omfattning för att de skall få någon stadigvarande effekt. Detta kan vara en 
förklaring till att effekten var marginell, arbetsmetoden är för ny och kanske har den 
inte heller varit tillräckligt omfattande. Flera av de intervjuade poliserna menar att det 
finns andra problem som inte är direkt kopplade till trimning såsom att köra på 
gångbanor och gräsmattor samt brist på respekt för andra trafikanter. En slutsats kan 
vara att polisen inte enbart bör fokusera på att informera om konsekvenser med 
trimningen utan även om hänsynstagande i trafiken och allmänt trafiksäkert beteende.   

Föräldrarna har en inverkan på ungdomarnas inställning till trimning. Bland dem som 
trimmar verkar föräldrarna ha en tolerant inställning till trimning. Detta bidrar 
naturligtvis till att öka riskbenägenheten hos ungdomarna. För att kunna påverka 
ungdomars riskbeteende i trafiken bör informationen rikta sig till både föräldrarna och 
ungdomarna. Föräldrarnas ansvar skulle även tydliggöras om de kunde åtalas för 
tillåtande av olovlig körning. 

Utifrån denna studie kan vi se att trimning inte är ett isolerat beteende utan att det är 
kopplat till en viss livsstil. För att minska trimningen krävs därför en ökad kunskap om 
de faktorer som påverkar målgruppens beteende samt bättre metoder för att upptäcka 
trimning. Kvaliatitiva metoder kan användas för att undersöka upplevelser och 
uppfattningar om mopedproblematiken med föräldrar, ungdomar och boende i särskilda 
bostadsområden där problemet upplevs vara utbrett. Även analyser av inkomna 
samtal/klagomål till polisens kommunikationscentraler kan vara värdefullt samt 
utvärderingar av vilken effekt polisens arbete har på antalet trimmade mopeder över tid. 

De viktigaste resultaten av studien kan sammanfattas enligt följande:  

• Det är inte trimningen i sig som upplevs som ett problem bland polisen utan det 
sätt som mopederna framförs på och de höga hastigheterna bland unga 
mopedister. Det upplevs vara svårt att komma åt problemet utan att riskera att 
ungdomen känner sig ”jagad”.  
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• Det finns en koppling mellan trimning och flera riskbeteenden såsom stölder, 
bråk och förstörelse. Sambanden är däremot inte särskilt starka och man kan inte 
dra slutsatsen att alla som trimmar är kriminella. 

• De som trimmar begår flera lagbrott i trafiken jämfört med dem som inte 
trimmar. 

• De som trimmar har en lösare relation till sina föräldrar, är inte lika engagerade i 
organiserade aktiviteter på fritiden, trivs mindre bra i skolan och har inte lika 
stränga föräldrar som de som inte trimmar. 

• De som har kört moped under det senaste året men som inte har en egen moped 
är en grupp som är ganska positiva till risktagande och inte särskilt 
riskmedvetna. De bör anses som en riskgrupp även om de inte har en egen 
moped.  

• Det finns en positiv inställning till höga farter bland samtliga grupper. Många 
kan tänka sig att köra i 65 km/h på 50-väg och skulle kunna tänka sig att bryta 
mot hastighetsgränserna i tätort. Detta är oroväckande med tanke på att de 
troligen bär med sig denna inställning tills de börjar övningsköra med bil. 

• Polisens insatser på orterna hade marginell eller ingen inverkan på ungdomarnas 
attityder och inställning till trafiksäkerhet. 

• Föräldraansvaret är viktigt för att förändra beteendet bland ungdomar och öka 
effekten av det polisiära arbetet. 
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Young moped drivers – a study of risk taking and methods used by the police to 
reduce trimming 

by Jessica Berg, Sonja Forward and Stefan Holgersson∗ 
VTI (Swedish National Road and Transport Research Institute) 
SE-581 95  Linköping  Sweden 

 
 
Summary 
Unrestricted or so-called trimmed mopeds and speeding are experienced as an 
increasing traffic safety problem. Citizens feel that the disturbing sounds of mopeds in 
residential areas and careless driving behaviour among young moped riders are a 
problem. In addition, there is risk of an increased number of seriously injured and a 
casualties among adolescents as a consequence of the increased number of mopeds 
found in traffic today and the higher speeds they are driven at.  

One common police action to reduce trimming is to follow the moped riders who are 
suspected of altering their vehicles. This can lead to "chase situations" which increase 
the risk to both moped riders and fellow road-users. One alternative way of working 
with the moped problems involved, has been tested by the police in some municipal-
lities. This method is based on the police visiting the moped riders in their own home 
environment: at schools, youth recreations centres, petrol stations, outside their homes 
and other social places where riders stop with their mopeds. When at a standstill, the 
police have a chance of approaching those suspected of trimming their mopeds, 
speaking with them and then testing their mopeds. In this way, chase situations are 
avoided and the police are able to talk with the moped riders. The following aims are 
included in this report: 

1) To describe the police's views on the problems involved with mopeds and how they 
understand the problem in each city. 

2) To describe the method used by the police for the prevention and reduction of 
trimming among adolescent moped riders.  

3) To analyse the effects of police-aligned efforts on the youths views of taking risks 
and their actual behaviour. 

4) To identify different youth groups with regard to personality, lifestyle, attitudes, 
behaviour, local environment and traffic behaviour, as well as their connection with 
trimming. 

The study is divided into two different parts. Part 1 is based on individual interviews 
with policeofficers. A total of five male officers from three different towns were 
interviewed to get their views on moped problems and how they describe them. Part 2 
investigates trimming in four different towns, two experimental and two to compare 
with. Two different methods were used, observing and surveying. The purpose of the 
observations was to study the extent of trimmed mopeds in the four towns. The 
questionnaire, which was based on the theory of problem behaviour (PBT) and the 
theory of planned behaviour (TPB), assessed young peoples’ personality, lifestyle, 
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attitudes and behaviour together with their attitudes towards traffic and moped riding. 
The questionnaires were sent out to schools in all four towns. 

The questionnaire study divided the youths into four different groups: 1) those that had 
not ridden a moped within the last year; 2) those who had ridden but did not own a 
moped; 3) those who had their own moped and trimmed it; 4) those who had their own 
moped but did not trim it. These groups were then compared and the results showed that 
two of these groups are more risk-inclined than the other two. Those that had driven but 
did not have a moped of their own, as well as those with a moped of their own were 
more positive towards taking risks in traffic, would consider driving at faster speeds and 
had more experience of traffic offenses. In addition, they are of the opinion that parents, 
friends and fellow road-users feel that it is acceptable to exceed the speed limit. 
Furthermore, the two groups who were in favour of trimming were not as involved in 
organised leisure activities as the other two groups, their parents were not as strict, 
grades were not considered as important and they indicated to a greater extent that 
school attending is difficult or boring. These results are in agreement with other studies 
which have shown that there is a connection between how people behave in traffic and 
their overall lifestyle. 

The results also showed that the efforts of the police in the experiment towns did not 
cause any effect on the attitudes and views of the youths towards traffic safety. Few 
significant differences could be measured between the pre- and post-studies in towns 
with respect to the answers from the questionnaires. On the other hand we can, on the 
basis of the observations, see that something has happened in the towns. There were 
clearly fewer mopeds in the experiment towns and especially at experiment city 2, 
where it was much calmer in the post-study than in the pre-study. The observational 
study was relatively limited and it was simultaneously difficult to decide which mopeds 
were trimmed or not trimmed. Therefore, in a purely methodical manner, definite 
conclusions cannot be drawn on the basis of the results of these two studies alone. 
Previous research has, however, shown that efforts must have a certain continuity and 
extent in order to show any permanent effect. This could be an explanation for the 
marginal effect; the work method is too new and may perhaps not be sufficiently 
extensive.  

Parents have an effect on the attitude of youths towards trimming. The parents of those 
who trim seem to have a tolerant attitude towards trimming, which is also evident from 
the interviews. This contributes, naturally, towards increasing the youths tendency 
towards risk-taking. In order to influence their children’s behaviour in traffic, parents 
should be involved to the same degree as the children, through information and 
spreading of knowledge at schools and in the media, as well as indictment of parents for 
allowing illegal driving. 

Based on this study, it can be concluded that trimming is not an isolated behaviour but 
is related to a certain lifestyle. In order to reduce trimming an increased understanding 
of those mechanisms which determine the target groups, behaviour are needed but also 
improved methods to detect trimming. Qualitative studies could be used to discuss the 
problem with parents, youths and those living in special residential areas where the 
problem is experienced as being widespread. It might also be interesting to analyse 
incoming calls/complaints to police communication centres and evaluate the effect 
police work has on the number of trimmed mopeds over a period of time. 
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The most important results of the study can be summarised as follows:  

• It is not the trimming itself which is experienced as a problem among police, but 
the way the mopeds are driven at high-speeds by young moped riders. It is felt 
that it is hard to get to the root of the problem without risking the youths feeling 
"chased".  

• There is a connection between trimming and risky behaviour such as criminality 
(theft, troublemaking and vandalism) and the use of drugs. The connection is 
however not very strong and conclusions cannot be drawn that everyone that 
trims their moped is criminal. 

• Those that trim mopeds commit many traffic offenses compared with others. 

• Those that trim mopeds, have a detached relationship to their parents, they are 
not as committed to organised activities in leisure time, they don’t enjoy school 
and don’t have as strict parents as those that do not trim their mopeds. 

• Those that have driven a moped during the last year but do not own a moped of 
their own are a group who are quite positive towards risk-taking and not 
especially aware of risks. They should be considered a risk group even if they do 
not own a moped.  

• There is a positive attitude towards high speeds among all groups. Many would 
consider driving 65 km/h on a 50-road and see nothing wrong with exceeding 
the speed limits within city limits. This is alarming considering the clear link 
between accidents and speeding but also the probability that this attitude will 
remain when they start to drive a caar. 

• The efforts of the police in the targeted towns do not seem to have any influence 
on the attitudes and views of the youths towards traffic safety. 

• Parent responsibility is important in changing behaviour among youths and 
achieving results from police work. 
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1 Introduktion 
1.1 Moped som fordon samt mopedåkandets omfattning 
För ungdomar är mopeden ett betydelsefullt fordon. Dels innebär mopeden en frihet att 
kunna ta sig till skola och fritidsaktiviteter utan att behöva be föräldrarna om skjuts eller 
passa busstider, dels är mopeden ett roligt intresse i sig. Mopeden är också ofta det 
första motorfordon som ungdomar börjar köra, vilket har sina fördelar såväl som nack-
delar. Det kan ge en viss erfarenhet av trafiken innan de börjar köra bil men ungdomar 
är också oerfarna trafikanter och saknar förmågan att göra bedömningar i olika trafik-
situationer (Spolander, 1983).  

En moped är ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet av högst 45 kilometer i 
timmen. Motorn får inte överstiga 50 kubikcentimeter (SOU 2005:45). Mopeder delas 
in i två klasser. För att få framföra den EU-godkända klass I mopeden måste föraren 
vara 15 år fyllda och denna måste ha ett giltigt förarbevis för moped klass I. Man får 
också köra en moped klass I om man har traktorkort eller körkort. En moped klass I 
skall ha en registreringsskylt placerad baktill på mopeden. Den får inte köras på cykel-
bana, motortrafikled eller motorväg. Beträffande skjutsning gäller att på en moped får 
inte fler personer färdas än vad mopeden är byggd för. För övrigt finns inga särskilda 
krav gällande skjutsning på moped klass I. I praktiken innebär det att en 15-åring kan 
skjutsa en betydligt tyngre person än denne själv. 

För att få förarbevis för moped klass I krävs genomgången utbildning och godkänt 
kunskapsprov (VVFS 2000:90). Utbildningen anordnas bland annat av trafikskolor och 
frivilligorganisationer vilka ska vara godkända av Vägverket. Längden på utbildningen 
är vanligtvis en dag. I utbildningen ingår både praktiska och teoretiska moment såsom 
manöverträning, fordonskännedom, trafikregler, trafiksituationer samt människans 
förmåga. Förarbeviset är ett plastkort med bland annat innehavarens personnummer, 
men saknar foto och namnteckning. Från och med den 1 april föreslås en ny lag om 
körkort för moped (proposition 2008/09:60). Förslaget innebär att moped klass I ska få 
köras utav den som har ett AM- körkort eller ett körkort med annan behörighet. 
Åldersgränsen 15 år kommer att kvarstå . 

För att köra moped klass II krävs inget förarbevis (SOU 2005:45). Det är en EU-
godkänd moped med högsta tillåtna hastighet på 25 kilometer i timmen och en effekt 
om högst 1 kW. En vanlig typ av klass II moped i Sverige är den så kallade ”  
30-mopeden”. Den är godkänd enligt äldre bestämmelser och har en tillåten hastighet 
om högst 30 kilometer i timmen. Klass II- mopeder ska till skillnad från klass I köras på 
cykelvägar om inget annat anges. De behöver inte ha någon registreringsskylt och kan 
köras utav den som har fyllt 15 år. Enligt det nya förslaget ska moped klass II få köras 
av den som har ett förarbevis för moped klass II, ett körkort eller ett traktorkort 
(Proposition 2008/09:60). Beträffande skjutsning på moped klass II gäller att en person 
som har fyllt 15 år får skjutsa ett barn under 10 år. En person som har fyllt 18 år, får 
skjutsa två barn under sex år.  

Sedan Sverige införde den så kallade EU-mopeden i november 1998 har mopedförsälj-
ningen ökat kraftigt (McRF, 2007). Under år 2000 såldes cirka 11 000 mopeder i 
Sverige varav nästan 40 procent av dessa var mopeder klass I. Därefter har mopeder 
klass I ökat ytterligare medan försäljningen av klass II mopeder minskat kraftigt och 
nästan avtagit. År 2007 såldes totalt nästan 35 000 mopeder klass I och drygt 800 
mopeder klass II (Vägverket, 2008). 
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1.2 Mopedrelaterade olyckor 
”Den typiska dödsolyckan på moped är en 15-årig man på trimmad moped 
som kör rakt in i en personbil i en landsvägskorsning skyltad 70 km/tim. 
Mopedisten tappar hjälmen och omkommer på grund av en skallskada.” 
(Källa: Vägverket, 2007). 

Med den ökande försäljningen och det ökande användandet av mopeder följer också 
negativa konsekvenser såsom ökat antal skadade och döda i trafiken. Efter införandet av 
klass I mopeder har antalet svårt skadade mopedister ökat kraftigt (SIKA, 2008). 
Figur 1 visar utvecklingen av antalet svårt skadade samt dödade mopedister mellan åren 
1998 och 2007.  
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Figur 1  Antal svårt skadade och dödade mopedister mellan åren 1998 och 2007. 
(Källa: SIKA, 2008.) 

Enligt Vägverkets analys av olyckor på moped mellan 2000–2006 är de vanligaste 
olyckstyperna på moped korsnings- samt singelolyckor (Vägverket, 2007). De står för 
48 respektive 32 % av olyckorna (se figur 2).  
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Figur 2  Omkomna och svårt skadade mopedister fördelade på olyckstyp åren 
2000–2006 (Källa: Vägverket, 2007.) 

Åldersgruppen 0–17 år står för 70 % av alla omkomna och skadade, 2/3 av dem är män. 
Totalt är 40 % av alla som omkommer eller skadas svårt på moped 15-åringar. Figur 3 
visar antalet omkomna och svårt skadade efter ålder.  
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Figur 3  Antal omkomna och svårt skadade mopedister efter ålder åren 2000–2006 
(Källa: Vägverket, 2007.) 

Risken att dödas i trafiken när man färdas med moped är samma som för motorcyklister 
(Thulin, 2005). Det betyder att risken för mopedister är 2–3 gånger högre jämfört med 
cyklister och fotgängare. 
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1.3 Mopedproblematiken 
I och med den ökande försäljningen av EU-mopeder har problemet med höga hastig-
heter växt. Det är inte bara det att EU-mopederna går fortare, det är också lättare att 
trimma dem jämfört med de gamla ”30-mopederna”. På EU-moped krävs ofta bara att 
man tar bort en del för att den skall gå snabbare. Det finns en mängd information på 
internet att tillgå angående hur man ska trimma mopeden beroende på modell och 
fabrikat. Det har också blivit väldigt enkelt att få tag i delar för att trimma mopeder. 
Utbudet är stort.  

Med de ökande hastigheterna som trimningen medför ökar riskerna för olyckor som 
drabbar både förarna själva och andra. Den vårdslösa körning som följer av det ökade 
mopedåkandet bekymrar och irriterar också andra människor i de områden och all-
männa platser där mopedister rör sig. Det finns en rädsla för att någon person kan 
komma till skada men också en irritation på ljudet av mopederna när de håller till på ett 
och samma ställe. Problemet har i vissa fall blivit så stort att hyresvärdar hotar att vräka 
familjer vars ungdomar rusar motorn på mopederna och kör på de smala gångbanorna 
mellan hyreshusen (Sveriges Radio, 2008). I trygghetsundersökningar som utförts på 
flera platser i landet hamnar problem med buskörning på moped högt (Svenska 
bostäder, 2006). Under perioder kan ett av den vanligaste typen av samtal till polisens 
länskommunikationscentraler handla om klagomål på störande mopedåkning. Moped-
problematiken begränsar sig således inte bara till att vara ett trafiksäkerhetsproblem. Det 
har också en stor betydelse för människors livskvalitet.   

För polispersonalen kan det vara svårt att veta vilken typ av fordon de har framför sig. 
Registreringsskyltar tas ofta bort från klass I mopeder, det finns direktimporterade 
mopeder och en mängd andra typer av fordon som enbart får köras inom inhägnat om-
råde som poliserna träffar på. Det krävs olika förfaringssätt beroende på vilken 
fordonstyp det rör sig om. Rutinerna för att hantera mopedproblematiken runt om i 
landet skiljer sig dessutom åt. De arbetsinsatser som krävs uppfattas ofta inte stå i rimlig 
proportion till effekten av åtgärderna. Ovanstående förhållande har en negativ inverkan 
på polisernas motivation att engagera sig i dessa frågor (Holgersson, 2005; 2008). Det 
har hänt att privatpersoner själva har agerat för att de inte tycker polisen gör sitt jobb, 
bl.a. att man spänt upp vajer i halshöjd på mopedstråk. Det finns dock intressanta 
exempel på hur polisen har arbetat för att försöka minska omfattningen på moped-
problematiken. 

 
1.4 Polisens arbete 
För att få tag i mopedister vars mopeder misstänks vara trimmade använder polisen 
olika metoder. En metod är att polisen följer efter mopedister med bil. Detta arbetssätt 
kan leda till ”jaktsituationer” som kan medföra ökad risk för såväl mopedisten som 
medtrafikanter. Att mopedister ”jagas” av polis i polisbil är numera mer sällan före-
kommande. Poliser berättar att det kan vara statushöjande bland unga mopedister att bli 
förföljda av polisen. Det händer därför att mopedister försöker få polisen att följa efter 
dem. Det kan handla om att köra ifatt polisbilen och dunka bilen på bakluckan eller att 
flera mopeder samtidigt kör runt polisbilen.  

Eftersom det är riskabelt att försöka hinna ifatt mopedister innebär det att många poliser 
väljer att inte engagera sig i dessa arbetsuppgifter. Reglerna kring mopeder upplevs 
dessutom som krångliga och verkningslösa (Holgersson, 2005). Polispersonal uppfattar 
ofta lagstiftningen för att komma tillrätta med mopedproblematiken som oklar och otill-
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räcklig i förhållande till polisens befogenheter. En annan metod är att polisen försöker 
få kontakt med mopedisterna i deras egen närmiljö. Sedan lång tid tillbaka har polisen 
genomfört insatser på skolor, men detta arbetssätt har försvårats. Information om in-
satsen sprids i dagens läge snabbt mellan eleverna med hjälp av mobiltelefon vilket får 
till följd att ungdomarna undviker att ta mopeden till skolan, parkerar lång bort alterna-
tivt anpassar sin körning så att deras mopeder inte ska misstänkas vara trimmade. Det 
händer att polisen inriktar sig på andra samlingsplatser för ungdomarna, t.ex. bensin-
mackar, videoaffärer och pizzerior. Ett sådant arbetssätt kräver ofta fantasi och en 
kännedom om var mopedister brukar stanna. Det förekommer också att polisen upp-
rättar en lista över misstänkta mopedister. När personen anländer med mopeden till 
hemmet eller till fotbollsträningen står polisen där och väntar på dem. För att undersöka 
om en moped är trimmad brukar polisen provköra mopeden på plats. I de fall miss-
tanken om trimning kvarstår tas mopeden i normalfallet i beslag.  

Det förekommer att polisen arbetar förebyggande genom att anordna informationsträffar 
för både föräldrar, elever och skolpersonal på skolorna. Där får de inbjudna möjlighet 
att få ökad kunskap om olika mopedtyper, försäkringsfrågor, lagar och vilka konsekven-
ser som trimning kan innebära. Föräldrar får även tips om hur de kan undersöka om 
deras ungdomar kör en trimmad moped.  

 
1.5 Polisens riktade insatser 
Riktade insatser för att förhindra trimning av mopeder och som föreliggande studie bl.a. 
har som syfte att utvärdera har testats av polisen i olika län. På de orter som observerats 
och undersökts i studien har polisen arbetat på följande sätt: Polisen har uppsökt 
skolorna där de har observerat och eventuellt filmat mopedisterna när de anländer på 
mornarna. Det har även förekommit att någon polisman har befunnit sig inne på skolan 
för att få hjälp av skolpersonal med att identifiera mopedisterna. När samtliga mopedis-
ter har stigit av mopeden har polisen gått fram till de mopedister vars mopeder miss-
tänkts vara trimmade, tagit samtliga nycklar och talat om att de kommer att provköra ett 
antal mopeder. De mopedister som har hunnit in på skolan har kontaktats, ofta med 
hjälp av skolpersonal, och ombetts komma ut till cykelparkeringen. Vid detta tillfälle 
har polisen även haft möjlighet att gå igenom mopedernas utrustning såsom speglar, 
skyltar och belysning. Därefter har de provkört mopederna på en vägsträcka som är 
lämplig för att testa maxhastigheten. Någon form av hastighetsmätare (laser, radar) har 
varit till hjälp för att bedöma hastigheten. En rapport, Primärrapport moped, har fyllts i 
och föräldrarna har kontaktats i de fall mopeden har varit misstänkt trimmad. Efter det 
har mopeden tagits i beslag för att konstatera vad som är ändrat. Eventuella trimdelar 
har beslagtagits och förverkats enligt åklagares beslut. Även mopeder som inte är miss-
tänkt trimmade provkörs för att visa på goda exempel och kunna tala om inför samtliga 
ungdomar att det är en föredömlig moped. 

Förutom att besöka skolorna arbetar polisen med att kartlägga personer vars mopeder 
misstänks vara trimmade eller där mopedisten har setts köra vårdslöst. När de sedan i 
den dagliga verksamheten påträffar ungdomen vid någon bensinmack, fritidsgård eller 
annan plats där mopedisten har parkerat har de möjlighet att ta nycklarna och provköra 
mopeden. Ovanstående arbetssätt, där polisen tar kontakt när mopedisten har stannat, 
har ett antal fördelar: 

1. jaktsituationer kan undvikas. Det medför att såväl skaderisker som eventuell 
statushöjning av mopedisten i hans/hennes sociala nätverk kan minska 
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2. metoden kan påverka en hel grupp mopedister genom att polisen ”hälsar på” i 
ungdomarnas sociala nätverk 

3. en ökad personkännedom och kunskap om ungdomarnas beteenden gör det 
lättare för polisen att förebygga annan brottslighet. 

Ovanstående beskrivna insatser har genomförts på experimentort 2 under vårtermin åren 
2006, 2007 och 2008. Under maj månad år 2008 genomfördes polisens insatser. En 
beskrivning av de fyra orterna som har observerats och undersökts i föreliggande studie 
ges i kapitel 3.1.1. På experimentort 1 har riktade insatser på skolorna och i ungdomar-
nas närmiljö gjorts under våren och sommaren 2007. Under våren 2008 då denna studie 
genomfördes har man på orten vävt in mopedarbetet i den dagliga verksamheten genom 
att kartlägga de personer vars mopeder har misstänkts vara trimmade och alltså inte av-
satt tid för särskilda insatser på skolorna. På kontrollorterna har polisens insatser gjorts 
först när observationerna har varit klara och när samtliga enkäter från för- och efter-
studien har samlats in. Inga särskilda informationsträffar med föräldrar och elever har 
genomförts på experimentorterna i samband med föreliggande studies utvärdering av 
insatserna. 

 
1.6 Riskfaktorer – en kunskapsöversikt 
För att kunna förebygga trafikolyckor och trimning bland unga mopedister behövs 
kunskap om eventuella riskgrupper och vad som karaktäriserar dessa grupper. Vilka 
riskfaktorer finns och hur kan man påverka dessa? En mängd olika riskfaktorer presen-
teras inom forskningen utifrån olika sociala och psykologiska perspektiv. De flesta 
studier som presenteras nedan relaterar till andra fordon än moped såsom bil och MC på 
grund av det inte finns särskilt mycket forskning kring mopedåkande. Det är tänkbart att 
de riskfaktorer som finns när det gäller bil och MC- körning även förekommer vid 
mopedåkande. 

 
1.6.1 Ålder och erfarenhet 
Vissa åldersgrupper är speciellt utsatta för risken att bli inblandade en trafikolycka (se 
t.ex. Forward & Lewin, 2006; Gregersen & Berg, 1994). För olyckor med moped, MC 
och bil är unga förare inom åldersgruppen 18–24 år en särskilt utsatt grupp av olika 
anledningar. De har ofta en övertro på sin egen körförmåga, kör ofta över gällande 
hastighetsgränser samt är den grupp som mer sällan än andra använder bilbälte 
(Engström, Gregersen, Hernetkoski, Keskinen & Nyberg, 2003). Erfarenheten har stor 
betydelse för körbeteendet. Risken för att bli inblandad i en trafikolycka minskar under 
det första året med nytaget körkort. Unga förare mellan 18–24 år är även överrepresen-
terade i alkoholrelaterade trafikolyckor. De kör inte alkoholpåverkade oftare än äldre 
förare men när de gör det har de en högre risk för att dödas i trafiken, framförallt i 
kombination med höga farter. Att använda för små säkerhetsmarginaler i trafiken är 
också vanligt förekommande bland unga förare, vilket ökar risken för både singel- och 
kollisionsolyckor (Nolén, Engström, Folkesson, Jonsson, Meyer & Nygård, 2002). I en 
studie av förares attityder till olika trafikförseelser fann man att den yngre gruppen 
förare (17–25 år) värderade samtliga förseelser som mindre allvarliga jämfört med de 
äldre förarna (Parker, Manstead, Stradling & Reason, 1992). De yngre förarna värdera-
de de positiva effekterna av fortkörning och farliga omkörningar högre än de äldre 
förarna. De såg till exempel fördelen med att komma fram snabbare medan de äldre 
förarna istället hade i åtanke att andra trafikanter skulle bli irriterade. De yngre förarna 
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uppfattade att andra trafikanter har överseende med att de kör för fort, ligger för nära 
och gör farliga omkörningar.  

 
1.6.2 Kön och genus 
Men det är inte enbart åldern som har betydelse för hur man som förare agerar i 
trafiken. Forskning visar att män har högre risk för att bli involverade i trafikolyckor än 
kvinnor (se t.ex. SCB, 1992; Özkan, T & Lajunen, 2006) och då speciellt unga män 
(Berg, 1994). I en studie om unga människors värderingar och attityder till olika trafik-
förseelser visade resultaten att männen skattade sig själva som bättre förare än både 
jämnåriga och andra förare (DeJoy, 1992). Uppfattningar kring olika förseelsers allvars-
grad skiljde sig åt mellan män och kvinnor. Förseelser som att inte använda bilbälte, 
köra rattfull samt att inte stanna vid stoppskylt bedömde männen som mindre allvarliga 
än vad kvinnorna gjorde. Risken att orsaka en olycka vid olika trafikförseelser 
bedömdes också som mindre bland männen jämfört med kvinnorna. Vad man associerar 
med bilkörning och upplevelsen av att köra bil har visat sig vara olika för kvinnor och 
för män (Polk, 1998). Män beskriver bilen i positiva ordalag och associerar bilkör-
ningen med något roligt, avslappnande och en frihet medan kvinnor betonar de negativa 
aspekterna med bilkörning såsom kostnader, miljöpåverkan och fara. Beträffande unga 
mopedister skulle dessa känslor kunna ha en inverkan på hur pojkar och flickor förhåller 
sig till mopeder och mopedåkande.  

Begreppet genus, eller socialt kön, introducerades för att betona könet som en social 
konstruktion (Hilte, 1996). Det sociala könet är något som ständigt återskapas genom 
människors handlingar och i interaktionen med andra. Messerschmidt (1993) förklarar 
att pojkars brottsliga handlingar är ett led i en strävan att forma sin maskulinitet. Masku-
liniteten uttrycks på olika sätt beroende på deras position i sociala strukturer och deras 
tillgång till makt och materiella och symboliska resurser. När män och kvinnor konstru-
erar kön så gör de det mot bakgrund av de förväntningar och föreställningar som finns 
kring könet inom en viss kontext. Özkan & Lajunen (2006; 2005) menar att genus har 
samma inverkan som kön på förares körstil. De fann att en uppfattning av att vara 
motorkunnig associerades med något maskulint medan ”att vara en säker förare” var en 
feminin egenskap. En stark maskulin personlighet ökar risken för unga förare att bli 
inblandade i trafikolyckor. En studie genomförd med hjälp av körsimulator visar att 
unga män som utsattes för s.k. primingmanipulation1 med ord som associeras till 
maskulinitet höll en högre medelhastighet än när primingen innehöll neutrala eller 
feminina ord (Schmid Mast m.fl., 2008).  

 
1.6.3 Individuella och sociokulturella påverkansfaktorer 
Ålder, kön och erfarenhet kan inte ensamt förklara orsaker till människors risk för att bli 
inblandade i trafikolyckor. Flera studier visar att bakomliggande psykologiska och 
sociala faktorer såsom sociokulturella faktorer, livsstil, attityder och normer inverkar på 
deras beteende i trafiken och inblandning i olyckor. 
 

                                                 
1 Priming är ett sätt att aktivera scheman eller väcka ett minne till liv genom att individen får en ledtråd 
som kan associeras till dessa scheman (Bargh, 2006). Det kan till exempel vara ord som beskriver en 
stereotyp eller ett sinnesintryck vilket kan påverka individens beteende.  
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Sociokulturella faktorer 
För att kunna identifiera riskgrupper och förebygga inblandning i trafikolyckor bland 
unga moped- och MC förare beaktar Njå och Nesvåg (2007) betydelsen av kulturella 
och sociala påverkansfaktorer. Beteendet hos de unga förarna påverkas av den sociala 
kontexten och bidrar också till skapandet av sociala interaktioner. Förarbeteendet 
påverkas i sin tur av hur man uppfattar fordonets betydelse, andras förväntningar samt 
gruppens normer och värderingar. Fordonet kan ha olika betydelser i olika kontexter, 
ibland som transportmedel, ibland som ett redskap för att uttrycka känslor och ha roligt. 
Mopeden/MC:n kan också fungera som symboliskt kapital, där den ungas stil, status 
eller makt kan upprätthållas genom körstilen eller fordonets utseende. Njå och Nesvåg 
(2007) menar också att betydelsen av att köra moped/MC kan förstås som ritualer där 
man uttrycker olika tillstånd i livet. Att köra motorcykel vid 16 års ålder visar till 
exempel att man har tagit ett kliv in i vuxenvärlden men det kan också vara ett uttryck 
för vilken grupp man vill tillhöra.  

Iversen (2004) fann att attityder till trafiksäkerhet och självrapporterat beteende kunde 
förutsäga olika typer av riskbeteende i framtiden. Individer som hade en positiv attityd 
till trafikförseelser och fortkörning vid det första mättillfället uppvisade ett generellt 
mer riskfyllt förarbeteende vid det andra mättillfället ett år senare. Attityder kan också 
vara situationsbundet. I vissa situationer är det accepterat att bryta mot regler medan det 
i andra situationer anses vara för stort risktagande. Ett exempel kan vara att fortkörning 
nattetid anses vara mer accepterat än att fortkörning dagtid (Parker m.fl., 1992). 
O´Donnel och Sharpes (2000) maskulinitetsforskning beskriver hur vissa pojkar ägnar 
sig åt olika brottrelaterade aktiviteter som en del av ett ständigt sökande efter något 
spännande. Det finns en spänning i att riskera att bli upptäckt och trotsa föräldrar och 
andra vuxna som annars bestämmer. De ser sällan sina handlingar som ”riktiga” brott 
och tenderar därför att underskatta betydelsen av brotten. De beskriver sina handlingar 
som tokiga och något man gör för skoj skull. Handlingarna förklaras med att det är så 
enkelt när de är ute på kvällarna och det inte finns något annat att göra. DePelsmacker 
och Janssen (2007) menar att attityder inte alltid är konsekventa. Människor kan ha en 
positiv attityd till hastighetsgränser. Man förstår syftet med gränserna och anser att det 
medför något positivt men samtidigt kan känslan av att köra fort upplevas som något 
positivt varför man ändå bryter mot hastighetsgränserna.  

 
Livsstil 

Begreppet livsstil används inom olika vetenskaper för att beskriva hur människor lever 
sina liv. Miegel (1990) beskriver begreppet livsstil utifrån tre begreppsnivåer; värden, 
attityder och handlingar. Mänskliga värden uttrycker individens sociala och personliga 
identitet utifrån olika föreställningar om vad som är nyttigt och nödvändigt i förhållande 
till både tid och pengar, föreställningar om konst, musik, film och liknande, hur man bör 
tänka och handla i olika situationer samt föreställningar om verkligheten, det vill säga 
existentiella frågor. Attitydnivån innebär att individens inställning till olika företeelser, 
specifika objekt och tillstånd tar sig i uttryck i intressen, smak, principer och övertygel-
ser. Två individer kan ha samma intressen, de kan båda vara musikintresserade men ha 
olika smak när det gäller musikstil. På liknande sätt kan två individer principiellt vara 
emot en viss företeelse, såsom abort, men de baserar sitt ställningstagande utifrån olika 
övertygelser. Vidare ger individen uttryck för sina attityder genom handlingar. Liksom 
värdena uttrycks genom olika attityder tar sig också attityderna i uttryck genom olika 
handlingar. Miegel (1990) kallar dessa för intressehandlingar, stil, moraliska – samt 
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ideologiska handlingar. Individen uttrycker sin smak genom sitt sätt att klä sig eller 
uttrycka sig medan principerna uttrycks genom moraliska handlingar såsom att inte äta 
kött eller att välja ekologiska produkter. Sammanfattningsvis innebär individens livsstil 
ett mönster av olika värden, attityder och handlingar.  

Forskning visar att det finns samband mellan livsstil och risk för olycksinblandning i 
trafiken. I en studie av unga förare kunde man urskilja grupper med hög-, normal- eller 
låg olycksrisk (Gregersen & Berg, 1994). De fyra olika högriskgrupperna var av olika 
karaktär. I en grupp drack man mycket alkohol och hade ett stort bilintresse men var 
inte särskilt involverade i idrottsaktiviteter. I en annan högriskgrupp drack man också 
mycket alkohol och var intresserade av bilar, men idrottade oftare än den första gruppen 
samt hade ett intresse för kultur och kläder. I en tredje högriskgrupp var alkoholkon-
sumtionen däremot inte särskilt hög, men man intresserade sig för bilar, kläder, film och 
var ute mycket. En fjärde grupp karaktäriserades av att de sällan drack alkohol, var inte 
alls klädintresserade och körde sällan bil. Resultaten av studien visar att det inte går att 
sätta ord på vilken typ av livsstil som har störst samband med olycksrisk.  

 
Social avvikelse 
Risken för inblandning i trafikolyckor har ett visst samband med socialt avvikande 
beteende. Droganvändning, bristande stöd från föräldrar och föräldrars likgiltighet inför 
ungdomars alkoholkonsumtion har samband med ökad risk för inblandning i trafikför-
seelser och allvarliga olyckor bland både pojkar och flickor (Shope m.fl., 2001). I en 
studie av Lawton m.fl. (1997) fann man ett positivt samband mellan olycksinblandning 
och social avvikelse såsom inblandning i brott eller erfarenhet av att stjäla. Studien visar 
att människors beteende i trafiken inte är unikt utan en reflektion av hur man lever i 
övrigt. Bina, Graziano och Bonino (2005) undersökte sambandet mellan livsstil, risk-
beteende och riskfylld körning bland ungdomar mellan 14–17 år. De flesta av ung-
domarna hade ännu ej tagit körkort för bil utan körde moped eller motorcykel. Resul-
taten visade att skillnader mellan könen hade större betydelse än ålderskillnader. Bland 
de ungdomar som hade ett riskfyllt körbeteende var det också vanligare med andra 
riskbeteenden. Bland pojkarna fanns starka samband mellan riskfylld körning och av-
vikande beteende, rökning, tröstätande samt oorganiserade aktiviteter. Bland flickorna 
kunde avvikande beteende, droganvändning och andra riskbeteenden (farliga sporter, 
narkotika, slagsmål, stölder, olydnad) förklara det beteende de uppvisade i trafiken. 

 
1.6.4 Modeller som förklarar riskfyllt beteende 
Olika modeller har använts för att förklara riskfyllt beteende. I detta avsnitt kommer två 
sådan att beskrivas mera detaljerat nämligen the problem behaviour theory (PBT) och 
the theory of planned behaviour (TPB). 

 
Problembeteendeteorin 
The Problem Behaviour Theory (PBT) är en socialpsykologisk teori som utvecklades 
under 1960-talet (Jessor, Donovan & Costa, 1991). Teorin, som baseras på ett antal 
longitudinella studier av ungdomars problembeteende och psykosociala utveckling, 
förklarar att ungdomar som är benägna att anta ett riskbeteende som exempelvis 
alkoholanvändning eller rökning, ofta har en benägenhet att anta ytterligare riskbe-
teenden som exempelvis att begå trafikbrott. Dessa beteenden formar en viss livsstil 
eller socialt mönster. Kärnan i teorin är relationen mellan personlighet, attityder, 
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normer, psykosocial närmiljö och beteende. Dessa tre dimensioner sägs ha en direkt 
inverkan på förekomsten av ett visst beteende. Variabler som demografisk social-
struktur (föräldrars utbildning, religion) samt socialisation (vänner, arbetssituation) är 
enligt teorin av sekundär betydelse för individers beteende men har en viss inverkan.  

Enligt Jessor m.fl. (1991) formas personligheten utifrån värderingar, förväntningar, 
föreställningar, attityder samt medvetenhet om sig själv och andra. Dessa variabler är 
organiserade i tre strukturer beroende på om de främjar eller motverkar ett riskbeteende; 
motivation, personliga föreställningar samt självkontroll. Motivationen styrs av de mål 
individen strävar efter att uppnå. Två mål anses vara särskilt betydelsefulla för unga 
människor, nämligen självständighet och prestation. Enligt teorin beror utveckling av 
riskbeteende på vilka mål individen strävar efter och man har funnit att högre strävan 
efter självständighet innebär en större benägenhet till att anta ett riskbeteende. Däremot 
kan en acceptans av rådande normer och värderingar samt en känsla av att det finns ett 
syfte och en mening med tillvaron motverka riskbeteende. En person som känner sig 
uppskattad av samhället har mer att förlora på ett avvikande beteende och är därför 
mindre benägen till att anta ett riskbeteende jämfört med en person med låg självkänsla.  

Föräldrars inflytande har också visat på ett samband med riskfyllt beteende. I miljöer 
där föräldrarna snarare än kompisarna har inflytande över individen anses vara mindre 
riskfylld då man lever efter mer traditionella normer och är mindre påverkad av före-
bilder med riskbeteende.  

The Problem Behaviour Theory har under åren utvecklats för att kunna tillämpas i olika 
sociala kontexter, åldersgrupper och historiska perioder. Teorin har även flitigt använts 
inom forskning kring hälsorelaterade beteenden.  

 
Teorin om planerat beteende 
The Theory of Planned Behaviour (TPB) är ämnad att förutsäga och förklara mänskligt 
beteende i olika kontexter (Ajzen, 1991). En central faktor i teorin är individens inten-
tion vilken i sin tur påverkar beteendet. Intentionen är ett mått på individens motivation, 
hur benägen personen är och hur stor ansträngning personen är beredd göra för att 
genomföra en viss handling. Intentionen påverkas i sin tur av attityden till beteendet, 
subjektiva normer och hur stor kontroll man har över utförandet av beteendet.  

Attityden påverkas av individens föreställning om vilken konsekvens en viss handling 
kommer att få, vilken i sin tur värderas på en skala från positivt till negativt. Den 
subjektiva normen påverkas av vad individen anser att viktiga personer i hans/hennes 
omgivning förväntar sig att han/hon bör göra (dvs. den rådande normen) och om 
han/hon vill foga sig i detta. Detta kan mätas genom att personen ifråga uppger hur pass 
troligt det är att ens vänner skulle godkänna ett visst beteende samt hur viktigt det är för 
honom/henne att anpassa sig efter denna uppfattning. 

Den upplevda känslan av kontroll påverkas av tidigare erfarenheter, antingen ens egna 
eller andras och av upplevda resurser (tillgångar) men också av vilka möjligheter som 
står till buds. Ju mer information och ju färre brister en individ anser sig själv ha, desto 
starkare är känslan av kontroll. Den upplevda känslan av kontroll är en viktig faktor. 
När graden av handlingsfrihet är låg kan den ha en direkt effekt på handlingen. 

Teorin har använts för att förklara en rad olika beteenden inklusive risktagning i 
trafiken. Man har exempelvis funnit att de som tar risker har en mera positiv attityd till 
beteendet, en högre acceptans bland människor i dess omgivning och en lägre grad av 
kontroll över utförandet av beteendet. De som överskrider hastigheterna förväntade sig 



 

VTI rapport 631 23 

att fortkörningen skulle få positiva konsekvenser (komma fortare fram, göra körningen 
angenämare, bättre följa trafikrytmen etc.) medan de som höll sig till hastighetsbegräns-
ningarna utgick ifrån att de med stor sannolikhet skulle bli bötfällda eller i värsta fall att 
de skulle råka ut för en olycka. Då det handlar om den subjektiva normen har man även 
här funnit skillnader mellan de som bryter och inte bryter mot reglerna eftersom fort-
körarna ansåg i högre grad än de andra att detta beteende skulle accepteras av deras 
närmaste. Man har också funnit att den upplevda känslan av kontroll är relativt låg 
bland fortkörarna. De förare som saknade intentionen att överträda hastighetsbestäm-
melserna tyckte det var lättare att ha kontroll över farten än vad fortkörarna gjorde. 
Trots det kan man även påvisa att denna brist på kontroll i vissa fall verkar handla om 
en undanflykt, en ursäkt, snarare än att de inte har kontroll över sitt eget handlande (se 
Forward, 2008). 

Teorin TPB har även använts för att påverka och förändra beteendet hos unga förare 
(Sheehan, Najman, Schofield & Siskind, 1990). Programmet, var upplagt så att stor vikt 
lades vid att ungdomarna skulle bli mer medvetna om vilket effekt alkohol och bilkör-
ning hade både på de själva och andra. Man fokuserade därmed på tre olika områden, 
attityder, subjektiv norm och upplevd känsla av kontroll: 

 
Attityder 
 
• Öka medvetenheten av både det icke önskvärda och det önskvärda beteendets 

konsekvenser. 
 
Subjektiv Norm 
 
• Öka medvetenheten om att den egna gruppen ogillar det icke önskvärda beteendet 
• Öka medvetenheten om att den egna gruppen gillar det önskvärda beteendet 
• Minska påverkan av andras attityder som: 

underlättar icke önskvärt beteende 
hindrar det önskvärda beteendet. 

 
Upplevd känsla av kontroll 
 
• Diskutera vilka alternativ som står till buds 
• Utbildningsprogrammet som var riktad till unga förare lyckades bra. 

 
Resultatet av detta utbildningsprojekt visade att förarnas beteende ändrades, en effekt 
som även kunde spåras i en uppföljning tre år senare.   

 
1.7 Mopeder och ungdomar – en summering 
Mopeden är det första motorfordon som många ungdomar får köra ute i trafiken. 
Mopeden ger en frihet men innebär också en hög risk för att bli inblandad i en olycka. 
Sedan införandet av klass I mopeder, s.k. EU-mopeder, i Sverige har antalet svårt 
skadade mopedister ökat kraftigt. EU-mopederna går fortare och är också lättare att 
trimma än de gamla 30-mopederna. Polisen arbetar på olika sätt för att komma åt 
problemet med trimning av mopeder. En metod är att besöka skolor och andra platser 
där ungdomar håller till för att försöka identifiera mopeder som verkar trimmade. Med 
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metoden vill man undvika situationer där mopedister jagas av polisen ute i trafiken samt 
att få möjlighet att påverka en hel grupp mopedister genom att ”hälsa på” i ungdomar-
nas sociala nätverk. Kontakterna med ungdomarna innebär även att polisen kan arbeta 
förebyggande med annan brottlighet. Men vilka ungdomar är det som trimmar sina 
mopeder mest och är i störst risk för att råka ut för en olycka? Litteraturen beskriver en 
mängd faktorer, oftast kopplat till bilkörning, som leder till en ökad risk för olycksin-
blandning. Man kan tänka sig att dessa riskfaktorer även är relevanta när det gäller unga 
mopedister. Ålder, kön och erfarenhet är av stor betydelse. Många 15-åringar saknar 
erfarenhet av att vistas ute i trafiken på ett fordon som går i 45 km/h, ibland fortare om 
den är trimmad. I tonåren, då man genomgår en viktig utvecklingsfas, kan mopeden och 
körstilen innebära ett uttryck för det tillstånd i livet man befinner sig i och ett redskap 
för att utrycka känslor. Det är de unga männen som är överrepresenterade i trafik-
olyckor. Enligt litteraturen beskriver män bilen i positiva ordalag medan kvinnor 
betonar konsekvenser av att köra bil. Dessa känslor förknippade med bilkörning kan 
appliceras på hur unga pojkar och flickor förhåller sig till att köra moped. I litteraturen 
beskrivs förutom ålder, kön och erfarenhet även bakomliggande psykologiska och 
sociala faktorer såsom attityder, livsstil och socialt avvikande beteende som risk-
faktorer. Att ha en positiv attityd till trafiköverträdelser ökar risken för olycksinbland-
ning men attityder kan också vara situationsbundet. Droganvändning och bristande stöd 
från föräldrar har samband med ungdomars benägenhet till trafikförseelser och inbland-
ning i allvarliga olyckor. Problembeteendeteorin (PBT) som utvecklades av Jessor på 
1970-talet beskriver just de socialpsykologiska orsakerna till problembeteende bland 
ungdomar medan teorin om planerat beteende (TPB) förklarar och försöker förutsäga 
mänskligt beteende genom att se till människors intentioner till olika handlingar.  

Mot bakgrund av denna kunskap kan vi förstå att riskfyllt beteende i trafiken inte är ett 
isolerat problem och att det är speciellt viktigt att studera även den yngre gruppen av 
trafikanter, nämligen mopedister. Ökad kunskap behövs om hur mopedproblematiken 
hänger samman med andra problembeteenden samt vad som kan påverka ungdomars 
attityder och inställning till trafiksäkerhet.  

 
1.8 Syfte 
Föreliggande studie har följande syften: 

1) att beskriva polisens syn på mopedproblematiken samt deras upplevelse av 
problemet på respektive ort 

2) att beskriva den arbetsmetod som polisen använder för att förebygga och 
minska trimning bland unga mopedister 

3) att analysera effekterna av polisens riktade insatser på ungdomars syn på 
risktagande och faktiska beteende 

4) att identifiera olika ungdomsgrupper med avseende på personlighet, livsstil, 
attityder, normer och deras beteende i trafiken. 

 
1.9 Metod 
Studien baseras på två olika delstudier. Delstudie 1 består av enskilda intervjuer med 
fem poliser på tre olika orter. Delstudie 2 består av observationer av mopeder på fyra 
olika orter samt en enkätstudie bland ungdomar på de fyra orter där observationerna 
genomförs. En närmare metodbeskrivning ges under kapitlet för respektive delstudie.  
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1.10 Disposition 
I kapitel två presenteras den första studien, intervjustudien med poliser. I kapitel tre (3) 
presenteras den andra studien innehållande observationer av mopeder på fyra orter samt 
enkätstudie riktad till ungdomar. I kapitel fyra (4) görs en sammanfattande analys av 
resultaten från de olika studierna samt studiernas metod. Därefter avslutas rapporten 
med slutsatser och rekommendationer om hur man med utgångspunkt i studiens resultat 
bör arbeta med ungdomar och trimning av mopeder. 
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2 Delstudie 1 – Intervjuer med poliser 
2.1 Syfte 
Delstudie 1 baseras på enskilda intervjuer med poliser. Syftet med intervjuerna var att 
beskriva polisens syn på mopedproblematiken samt deras upplevelse av problemet på 
respektive ort. Ytterligare ett syfte vara att beskriva den arbetsmetod som polisen 
använder för att förebygga och minska trimning bland unga mopedister. 
 
2.2 Metod  
2.2.1 Urval 
Sammanlagt intervjuades fem manliga poliser från tre olika orter. Samtliga poliser 
arbetar inom närpolisen och har erfarenhet av att arbeta med ungdomar och planlagda 
insatser mot mopedproblematik. Två av dem arbetade tillsammans i stad 1 och de 
arbetade även på de orter där enkäterna senare delades ut och där observationerna 
gjordes. Två utav poliserna arbetade tillsammans i stad 2 och en polis arbetade i stad 3. 
I stad 2 och 3 skulle inga andra studier göras. Samtliga poliser arbetade med riktade 
insatser utifrån den metod som denna studie syftar till att utvärdera.  

 
2.2.2 Genomförande 
Intervjuerna var av semistrukturerad karaktär. Fördelen med semistrukturerade 
intervjuer är att respondenten ges möjligheten att reflektera över ämnen som inte alltid 
är förutbestämda av intervjuaren medan intervjuaren har möjlighet att förändra ord-
ningsföljden och formen på frågorna beroende på respondentens svar. Som utgångs-
punkt inför intervjuerna användes en intervjuguide. Intervjuguiden berörde områden 
som mopedåkandet i länet, mopedproblematiken samt arbetsmetoder. Intervjuerna tog 
mellan 30 och 60 minuter. Intervjuerna spelades in på band och transkriberades orda-
grant. Intervjuerna analyserades utifrån olika teman som framkom ur intervjuerna. Tack 
vare att intervjupersonerna tilläts prata fritt med ett visst stöd från intervjuguiden fram-
kom teman som på förhand inte var bestämda av intervjuaren.  

 
2.3 Resultat  
I följande kapitel presenteras sammanställningen av polisernas berättelser i de teman 
som framkom under intervjuerna. Innehållet i utsagorna beskrivs i löpande text och 
kompletteras med de citat som bäst beskriver de olika temana. Citaten är markerade 
med det fingerade namnet på informanten. Magnus och Marcus arbetar tillsammans i 
stad 1. Jonas och Jens arbetar tillsammans i stad 2 och Urban arbetar i stad 3. I de fall 
där informanterna nämner namn på personer, städer eller områden har det riktiga 
namnet ersatts med ett fingerat namn. 

 
Vårdslös körning och oförsiktighet 
Samtliga poliser ombads beskriva hur de ser på mopedåkandet i det län de arbetar i. Det 
framkom tydligt att det inte är själva trimningen som är det största problemet utan hur 
och var ungdomarna åker och hur de beter sig i ute i trafiken. De kör på trottoarer, gång- 
och cykelbanor, på innergårdar bland bostadsområden. Det förekommer farliga omkör-
ningar och de uppvisar en viss nonchalans mot trafikregler och medtrafikanter. 
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/…/ det  är just det här att man far över gräsmattor och kör på trottoarer och det är… alltså man har 
ju inte mycket hänsyn i sitt sätt… och jag vet inte om man kanske kan begära det av en 15-åring 
som sitter på de här mopparna och veta trafikvett och trafikregler va´ för de far ju bara kors och 
tvärs precis. (Marcus) 
 

Alltså om man ser det här är ett ur medborgarperspektiv och det var ju att medborgarna blev ju 
minst sagt upprörda när ungdomarna framförde sina mopeder på gångvägar, på bakhjulet, körde 
om på både vänster och höger sida… de plockade bort sina avgassystem så att det… blev att 
betrakta som störande. Vi såg ju också att olyckorna, eller olyckstillbuden, alltså ökade från år till 
år och att det var en oerhörd nonchalans från de här unga trafikanterna när det gäller hur man ska 
framföra ett fordon. (Urban) 

Att det är ett medborgarproblem framkommer i flera av intervjuerna. Under våren börjar 
anmälningarna och klagomålen från medborgarna att märkas hos polisen. Gäng med 
mopeder betraktas som störande i bostadsområden på grund av ljudet och ungdomarnas 
framförande av mopederna.  

… till att börja med kan jag säga att när våren kommer så är ju 50 % i princip av klagomålen till 
närpolisen, angående mopedåkning. (Jens) 
 

Skjutsning och att inte använda hjälm beskrivs som vanligt förekommande problem 
bland ungdomar. En av informanterna ifrågasätter tillåtandet av skjutsning: 

/…/… det är ju vansinne tycker jag, jag menar de är ju knappt mogna att ta hand om sig själva och 
sen ska de ta ansvar för en passagerare och inte sällan så är det ju en eller två eller tre på 
mopederna också. (Magnus) 

Vidare menar en informant att flickor är särskilt utsatta. 
Sen är det ju tyvärr så att det är väldigt många flickor som blir illa utsatta och många föräldrar som 
inte har det tankesättet för det säger ofta så här att ” ja men mina barn, min dotter ska inte ha någon 
moped”. Och det kan nog stämma att det är mest killar som har mopeder, jag hävdar i… att 95 % 
av alla unga flickor de åker förr eller senare moped och det är väldigt få av dem som har en hjälm 
med sig i handväskan /…/…alltså när man ska förflytta sig från punkt A till punkt B och de 
flickorna ska antingen cykla eller gå då erbjuds de skjuts och då sätter de sig på de här mopederna 
och åker iväg. (Urban) 

Gällande hjälmanvändning går det ibland mode i hur hjälmen ska sitta på huvudet. En 
informant beskriver: 

Och ett tag var det ju ett sånt där mode att man skulle ha hjälmen på nacken i stort sett då. Och sen 
var det någon sån där myt bland ungdomar som gör att, tar de av sig hjälmen så får polisen inte 
fortsätta att följa efter. Alltså, du kan tänka dig det är ju farligt att de bara sticker för oss som det 
gör, och sen dessutom så tar de av sig hjälmen så… ja det är ju så dumt så det är inte klokt. 
(Magnus) 

 
Trimning och höga hastigheter 
Vad gäller förekommandet av trimning finns det skilda erfarenheter i länen. På vissa 
orter finns det killar som hjälper andra med att trimma men har inga egna mopeder. På 
någon ort var varenda moped trimmad men det var bara några av dem som kom upp i 
hastigheter över 70 kilometer i timmen. En informant menar att det för några år sedan 
fanns misstankar om att de flesta mopeder var att betrakta som lätt MC. Medan en 
informant på en annan ort beskriver att det är några mopeder snarare än stora gäng som 
åker trimmat.   

… sen är det ju inte så att det är ett moppegäng på 10 moppar som är trimmade utan oftast i det här 
moppegänget så finns det då en eller två som är trimmade, riktigt trimmade då som går alldeles för 
fort. (Jonas) 
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Informanterna beskriver också att de höga hastigheterna är ett speciellt problem bland 
dagens unga mopedister. EU-mopeder jämfört med de äldre 30-mopederna är tillåtna att 
framföras i högre hastigheter men de är även lättare att trimma så att de kan gå upp mot 
80 kilometer i timmen, ibland mer.  

… och sen behövdes en hel del kunskap för att trimma mopeder förut, du behövde kunna plocka 
isär och mecka och du skulle såga och du skulle plana och du skulle borra och styra… på de gamla 
30-mopederna. Och sen var det ju så att de var ju inte konstruerade för det här så att de höll inte så 
länge. De här klass I mopederna, och även klass II i vissa fall, de är ju gjorda för såna hastigheter 
och det behöver man ju inte kunna så mycket utan där tar du bort en bricka, eller du byter ett 
avgassystem, det är ju inte svårt. Och då höjer du effekten med en gång och då gör den kanske 70- 
80 kilometer i timmen. (Magnus) 

Vidare berättar några att flera som trimmar sina mopeder kopplar på en strömbrytare 
eller en fjärrkontroll som aktiverar eller deaktiverar effekten. När polisen eller någon 
förälder sedan ska provköra går mopeden på låg effekt för att sedan gå snabbare när 
ungdomen kopplar på strömbrytaren. De höga hastigheterna och de risker som ung-
domarna utsätter andra för är ett problem som är svårt att angripa. För poliserna kan det 
vara svårt att få en mopedist att stanna. 

Lite svårjobbat tycker jag att det är, att angripa problem med mopeder för att så fort en mopedist 
ser en polis i uniform eller misstänker att det är en polis så sticker man, då gör man allt man kan 
för att fly undan och då tar man ju hur mycket risker man kan i trafiken bara för att komma undan. 
Så att man måste ju fundera på hur ska man jobba med mopeder. För jobba i uniform och tro att 
man ska kunna få stopp på en moped, det är jättesvårt. (Jens) 

 
Olika mopedtyper 
Ytterligare ett problem med mopeder idag är de olika typerna som finns. En informant 
berättar att förr var det trafikpolisen som gick igenom de beslagtagna mopederna för att 
undersöka om de var trimmade eller inte. Men i och med alla olika fabrikat av EU-
mopeder som finns på marknaden idag är det inte möjligt för polisen att ha kunskap om 
alla. Det innebär att en mopedhandlare ska undersöka mopederna vilket innebär ökade 
kostnader. En informant beskriver att bieffekten av att de tar många mopeder i beslag är 
att mopederna blir kvar i beslag väldigt länge vilket är en positiv sak egentligen, men 
det minskade antalet trimmade mopeder ute i trafiken ska inte bygga på att många är 
beslagtagna. Flera av informanterna menar att det skulle underlätta för polisen att 
identifiera överträdelser i trafiken bland mopedister om alla mopeder vore registrerade. 
Det kan vara svårt att med blotta ögat se skillnad mellan en moped klass I och en moped 
klass II av samma fabrikat. Om alla vore registrerade skulle man kunna identifiera typen 
genom registreringsnumret. En av informanterna tar upp problemet med vad de kallar 
”gråmopeder” dvs. olagligt importerade mopeder. 

… alltså specifika märkningen som ska finns på mopederna det är, ja vi upplever det som ett 
ganska stort problem faktiskt. Och sen så är det ju så att det är många föräldrar som blir väldigt, 
väldigt ska vi säga, förtvivlade när de ser att de har köpt en sån moped som inte har den här 
godkännandemärkningen. För det innebär ju att om de ska sälja den här och de i sin tur inte 
upplyser köparen om det då börjar man ju tendera till ett brottsbalksbrott här att det blir något slags 
bedrägeri eller… Så att mopeden kan ju bli helt värdelös och det kan vara mycket pengar för en 
familj. (Urban) 

 
2.3.1 Polisens riktade insatser 
Sedan 2005 och 2006 arbetar polisen i vissa län med en särskild metod för att förebygga trimning och 
vårdslös körning bland unga mopedister. Magnus berättar att en utgångspunkt i detta arbete är att man 
ville undvika att jaga eller följa efter mopedisterna.  
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Så då började vi att titta på hur om möjligt ska vi kunna komma åt de här, utan att jaga dem? Det 
var ett av de viktigaste mål vi hade. Vi ska inte jaga en enda moped en enda meter, utan vi måste 
kunna plocka dem… de stannar ju förr eller senare och de bor ju någonstans.  /…/ och så mycket 
lön kommer jag aldrig att få så att jag kommer jaga efter en 15-åring som sen kör rakt ut i en 
korsning och blir ihjälkörd. /…/ riskerna står ju i sån proportion till brottet tycker jag så det är inte 
värt det. (Magnus) 

 

Man anammade därför ett annat arbetssätt vilket innebär att man uppträder civilt, oftast utanför skolor 
men även på andra ställen där mopedisterna befinner sig som till exempel fritidsgårdar eller bensin-
mackar. Oftast vet polisen var de största problemen finns och man kan då rikta sina insatser till dessa 
problemområden. Många gånger finns de på plats utanför skolorna när eleverna anländer på morgonen. 
Flera poliser befinner sig kring skolan till fots eller med cykel och det förekommer att någon står inne på 
skolan tillsammans med någon skolpersonal för att få hjälp med att identifiera vilka eleverna är. När 
eleverna sedan har börjat lektionerna knackar polisen på och ber att få låna mopednycklarna till de 
mopeder de vill provköra. Alternativt väntar de tills ungdomarna har parkerat om de står vid en 
bensinmack eller fritidsgård. 

Ja då cyklar vi fram eller går fram, och så plockar vi nyckeln och talar om vilka vi är. Då har vi 
mopeden utan att ha behövt jaga dem. Sen provkör vi mopeden i lugn och ro och pratar med den 
här killen eller killarna. Ibland väntar vi tills det är flera, och ibland sticker det ju några. Javisst då 
får de sticka. (Magnus) 

Eleverna får vara med och se när polisen provkör mopederna. De mäter hastigheten med 
hjälp av laserkamera och beslagtar de som misstänks vara trimmade. Föräldrarna blir 
alltid underrättade vid beslagtagning. Förutom att provköra mopeder som de misstänker 
är trimmade jobbar de förebyggande genom att lyfta fram goda exempel.  

… om vi har en grupp på kanske 5 stycken och vi vet att en av de här vet vi, den ska vi testa, så 
kanske vi testar de andra fyra också, men kanske mer i syfte för att de här ska se att vi tar inte alla, 
och sen kan man få en chans att säga ”det är bra jobbat, fortsätt att ha mopeden i det här skicket så 
slipper du böter och du slipper att få lämpet (lämplighetsintyget) framskjutet och så vidare”. 
(Marcus) 

Men vi har ju också den här möjligheten som vi använder mycket när vi har stoppat dem när det är 
så mycket ungdomar som tittar: ”Titta här, Ebbes moped, helt okej, han har hjälm, han har 
förarbevis, han har backspegel, han har regskylten helt rätt”. Högt och tydligt berömmer dem, talar 
om de som skötsamma och har allt i ordning, och de växer ju. (Magnus) 

Jonas berättar att det inte är alla som har trimmat sin moped som blir ålagda böter. 
Ibland kan det räcka med att be dem gå hem och plocka bort trimmet och visa upp 
mopeden igen. Även det kan ha goda effekter, inte på alla men på många. 

Det roliga är just de här ungdomarna som man då har påträffat som inte har så mycket trim utan det 
är så man ber dem fixa till det. Man känner liksom att… man når fram med sitt budskap, de 
ungdomarna växer jättemycket, det märker man, de tjenar på en och de kommer fram och tycker 
det är jättekul att vi finns där och så där. De är ju glada att de har kommit undan ett straff i och för 
sig men det har ändå, jag känner att det har gett någonting ändå. (Jonas) 

 
Information 
Några arbetar aktivt med att gå ut och informera på skolorna. Urban berättar att när de 
började med mopedsatsningar använde de sig av en brottförebyggande del och en 
operativ del. I den brottsförebyggande delen bjöd polisen in sig själva till ett föräldra-
möte för samtliga åttondeklassare i kommunerna där både föräldrar och elever 
medverkade. Vid dessa möten informerade polisen om förarbeteende, allmänhetens 
klagomål, faran för liv och hälsa samt vilka lagar som gäller för de olika mopedtyperna. 
Sedan arbetade de cirka tre veckor med den operativa delen, civilt utanför skolor, 
fritidsgårdar eller något annat ställe där ungdomarna brukar befinna sig.   
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Dock arbetar inte alla aktivt med informationsträffar. Jonas nämner att de inte har tid 
eller resurser till planerade informationsträffar. Istället brukar de prata med ungdomar 
som de träffar ute på fältet. De märker att det finns behov av information bland 
ungdomarna: 

Ja var man får köra och när man bötfälls vad är det för hastighet som gäller och… skjutsningar vad 
man får skjutsa på för slags moppar och det är ju lite olika regler beroende på hur den är regad 
(registrerad förf. anm.). Men mycket också vad det är för straff och påföljd vad som kommer att 
hända liksom framåt med körkort och såna saker. /…/ Det är viktigt men som sagt var vi måste 
tyvärr välja våra tillfällen. (Jonas) 

Sen känner man ju av också vilka ungdomar som behöver den här informationen, det är ju de man 
känner kanske, ja här finns det ett moppeintresse och för motorer och så, de som har intresse de 
kanske lättare börjar meka och börjar prova och då är det bra om vi finns där och berättar att det 
här blir konsekvenserna… Gårdar och sånt där kanske mer för det är oftast där som de träffas de 
här moppekillarna. (Jonas) 

 
2.3.2 Relationen till ungdomar 
Samliga informanter arbetar inom närpolisen och träffar ständigt ungdomar i olika 
sammanhang, inte enbart inom arbetet med mopeder. En god relation mellan polis och 
ungdomar förefaller vara viktig för informanterna, inte minst för att det kan underlätta 
det förebyggande arbetet. Det förekommer att ungdomarna själva tipsar polisen om 
personer som de vet kör trimmat, antingen genom att polisen frågar några gånger och 
försöker få information, eller att de ungdomar som själva har blivit straffade, och som 
upplever att detta är orättvist eftersom andra, i deras mening, har ett värre trim 
självmant tipsar polisen. 

Och det har vi ju sett att det är dem vi ska plocka först, om vi kan, de så kallade värstingarna, för 
då sprider det sig och då är det många som ändrar tillbaka sina mopeder till original och sånt här… 
Men det är ju lite att vi måste få ungdomar att börja prata, men det gör dem oftast, är vi öppna och 
justa så pratar dem. Alltså man måste tycka om att jobba med ungdomar och så måste man ha en 
hel del kunskap om mopeder för att prata med dem på det sättet. (Magnus) 
 

De här ungdomarna som vi har att göra med vill vi ju få någon form av relation till så att de ska 
förstå varför vi gör det här. Att det inte är för att vi sitter sen hemma och tycker att det är så roligt 
att vi har satt åt 10 ungdomar utan att det ska vara nåt mer än så och att vi ska kunna träffa dem i 
andra miljöer och om de känner igen oss ändå ska kunna tycka att jamen den där polisen var rätt så 
juste ändå. Även fast vi tog deras mopeder som var kanske det viktigaste av allt. (Marcus) 

Informanterna beskriver att ungdomarnas reaktion när de blir stoppade av polisen är 
både förvåning och ilska, men mest blir de arga på sig själva, för de är oftast medvetna 
om att det är ett brott de har begått. De upplever också att det ofta finns en bra kom-
munikation och att de är omtyckta av många ungdomar vare sig de har blivit straffade 
eller inte.  

Men det finns även exempel på där det är svårt att kommunicera med ungdomarna. 
Vissa poliser bidrar själva till ett negativt klimat i mötet med ungdomar men det 
förekommer även att mopedisterna sticker eller låter bli att stanna när de ser en polis. 
Flera av informanterna menar att man måste ha i åtanke vilken nivå av brott det är man 
arbetar med och vilka medborgare man har att göra med, att man inte kan jämföra en 
yngling som trimmar mopeden med mördare eller andra grovt kriminella.  

Jag brukar säga att det är tyvärr så att de ofta har, alltså trafikbrott är det värsta man kan göra… 
och det är en del kollegor som verkligen utstrålar det också mot ungdomar, att man liksom inte kan 
balansera att det trots allt är barn man har att göra med. Fast de åker moped som är trimmad så 
behöver man inte se dem som kriminella för det. (Marcus) 
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2.3.3 Föräldraansvaret 
Det framkommer tydligt hur oerhört viktigt det är att föräldrarna tar sitt ansvar när de 
köper moped till sina ungdomar. Polisen underrättar alltid föräldrarna när de tar 
mopeder i beslag och de är alltid inbjudna till den information som ges på skolorna. Vid 
dessa möten informerar polisen om vad föräldrarna kan förvänta sig av en 15-åring på 
moped, vad som kan hända och hur polisen arbetar. De flesta föräldrarna har gått stärkta 
från dessa möten och känner att det är deras ansvar och att de måste göra någonting åt 
problemet.  

Alltså vuxenvärlden är det ju det handlar om… föräldrar. Men sen som sagt man kan vara en 
förälder som bryr sig och är ute och tittar till mopeden men kan man inte nåt om mopeden så är det 
inte så lätt heller vad man ska titta efter. Fast vi brukar ju säga det att man ska sätta sig på mopeden 
och köra ett varv och… om inte annat hör man ibland på dem att de låter lite piggare. (Marcus) 

Nej det är föräldrarollen som är viktig att det är vi som föräldrar måste… sätta gränser och det är 
viktigt alltså det gäller ju i all… inte bara moppe, brister och allting så utan men det hjälper är ju 
ändå en del eftersom det är vi som sätter gränserna att det är inte tillåtet att trimma att man 
verkligen kanske startar upp sonens moped och testar hur det låter och så… (Jonas) 

Kontakten med föräldrarna är enormt viktig menar en. Om man inte har en bra kontakt 
kan föräldrarna vända sin ilska mot poliserna. Samtliga informanter berättar att de 
brukar uppmana föräldrar att provköra mopederna, utan att förbereda ungdomen på det. 
Det händer att polisen kan besöka föräldrarna om de misstänker att deras barn har en 
trimmad moped vilket kan väcka föräldrarnas uppmärksamhet. En informant berättar att 
det kan vara särskilt svårt att involvera vissa invandrarföräldrar som inte behärskar 
svenska. Han berättar att ofta sköter barnen all kontakt med myndigheter och talar om 
för föräldrarna vad som är tillåtet eller inte. Om det är svårt för svenskfödda föräldrar att 
förstå de olika reglerna för mopeder kan det vara extra svårt för föräldrar som inte har 
svenska som modersmål.  

… men det är ett jätteprojekt som vi jobbar med också, att försöka att få… det är svårt att ta tag i 
de här … men den dagen vi har syrianska morsor och farsor på stan, den gången kommer vi att 
märka effekt när det gäller deras beteende. (Magnus) 

Alla föräldrar är inte positiva till polisens arbete med mopeder. Inte sällan talar de med 
upprörda föräldrar som ifrågasätter polisens rätt att provköra mopederna. De möter även 
föräldrar som anser att polisen borde ha annat att göra än att jaga trimmade mopeder. 
Informanterna förvånas över att föräldrar kan tillåta sina barn att köra som de gör ute i 
trafiken.  

Reaktionen från föräldrar är lite spännande, för ibland får man ju föräldrar som är arga. De blir 
arga för att vi har provkört ungens moped, ifrågasätter rätten vi har att göra det och såna saker och 
det… de har jag väldigt svårt att förstå det här… ja liksom att de skulle vara glada att vi har 
kontrollerat barnens moped, att den är okej. (Jens) 

Det är ju lite olika, en del blir ju väldigt förbaskade och arga på oss, konstigt nog kan man tycka. 
Men det är ju för att, föräldrar idag är ju väldigt bekväma och har ett sånt eget liv, så de tycker det 
är så skönt när deras son eller dotter får en moped för då behöver de inte engagera sig så mycket i 
deras transporter och helt plötsligt är kanske mopeden tagen i beslag och borta i 4-5 veckor. Jag då 
måste jag som förälder börja engagera mig igen, där ser de ju en klar koppling. Och då blir de ju 
förbaskade på oss och har vi inget viktigare för oss och det ena med det tredje. (Magnus) 

Det har även hänt att ungdomar som blivit stoppade talar om för polisen att det är deras 
pappa som har köpt trimmet.  

Ja jag tror att det är en liten klick som är de som trimmar hejdlöst, och de har också föräldrar som 
inte bryr sig. De har säkert föräldrar som kan köpa ut de här trimdelarna till sina barn för de tycker 
inte att det är så… nåt att bry sig om egentligen. Men det är en liten klick ändå. (Jonas) 
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Informanterna berättar att de arbetar för att få föräldrarna åtalade för tillåtande till 
olovlig körning i de fall där deras barn har trimmat sin moped eller på annat sätt brutit 
mot lagen. En informant beskriver att de har haft oerhörda reaktioner i massmedia i 
länet med bland annat chatsidor där hälften var starkt emot och hälften var positiva till 
att polisen lägger ansvaret på de vuxna. 

Vissa tycker att det här är jobbigt, så är det ju men vi både hoppas och tror att budskapet har gått 
fram, att det här är ett föräldraansvar som kan få konsekvenser på ens eget körkort. Det är hemskt, 
det kanske är krasst och det är hemskt att säga det men när det drabbar ens eget körkort då är det 
många av föräldrarna som tar sitt föräldraansvar. Man tänker inte på att… alltså innan, att mopeden 
är så förändrad så att den kanske är farliga att framföra, att den här vårdslösheten som ung-
domarna… alltså det tycker man inte är så viktigt utan man är sig själv närmast. (Urban) 

För att få föräldrar att förstå allvaret berättar en informant att de informerar föräldrarna 
att nästa gång de stöter på sonen med en trimmad moped så kommer föräldern själv att 
bli lagförd. I ett län har de några domar som kan påvisa att det blir påföljder för föräld-
rarna såsom varning eller återkallande av körkort. Där har de haft en bra samverkan 
med Länsstyrelsen och körkortsregistret. 

Vi har en dom som vi väntar på nu, vi kan ta den dom som vi hade 2006 där ynglingen blev dömd 
för olovlig körning, fick 30*30 i dagsböter, 900 kronor, pappan blev dömd till tillåtande till olovlig 
körning, fick böter på 6 150 kronor. Till det här så kommer ju också då att mopeden är som att 
betraktas som lätt MC måste göra en ny registreringsbesiktning eftersom den måste återställas till 
mopedklass I, och då har vi tagit trimdelarna i beslag, förverkat dem och förstört dem, så att total-
kostnaden för den här familjen blev ungefär 14–15 000. (Urban) 

 
2.3.4 Koppling till andra brott 
I samband med insatserna handlar det inte enbart om trimningen. Ofta blir ungdomarna 
ålagda böter för att de inte har använt hjälm, för att de saknar förarbevis, skjutsar någon 
utan hjälm eller har flyttat skylten eller backspeglarna. Eftersom informanterna arbetar 
inom närpolisen kommer de även i kontakt med andra typer av brott som förekommer 
bland ungdomar såsom skadegörelse och drogmissbruk. Många menar att även om 
trimning inte är något stort brott är det viktigt att prata med ungdomarna tidigt och ha i 
åtanke vad de här ungdomarna kommer i kontakt med när de blir lite äldre. Helhets-
bilden är viktig. 

Man kan tycka att det är ett skitbrott i det stora hela, men det är viktigt för oss, att prata med de här 
ungdomarna tidigt och… och det är de som är ute, det är de som dricker alkohol, de är de som 
snart kommer att börja missbruka. Jag säger inte att bara för att man åker trimmad moped så 
kommer man sluta som en nerknarkad men det finns faktiskt en klar koppling emellan att man 
medvetet börjar ta risker och att man väljer så att säga att stå utanför lagar och förordningar. Alltså 
det börjar redan då. (Magnus) 

På frågan om man kan se en koppling mellan trimning och andra brott beskriver en 
informant att det kan vara en inkörsport till den kriminella banan. I många fall, dock 
inte i alla, kan man se att de som trimmar ofta inte har någon respekt för något eller 
någon.  

…man följer ju ungdomarna under några år, /…/  man ser att man inte får någon utan de begår hela 
tiden brott efter brott och oftast blir det bara tyngre och tyngre brott. Man försöker ju att hjälpa de 
här ungdomarna och… vi kan hjälpa dem genom att vi belyser deras situation genom att vi tar upp 
de här sakerna, att vi lagför dem och då finns det svart på vitt att de här ungdomarna begår brott, 
både moped och andra brott.  Då måste de få hjälp utav andra människor och då är det oftast 
sociala myndigheterna som måste gå in. (Jonas) 

Ungdomarna trimmar sin moped för att det är enkelt och för att det finns ett tryck från 
kompisar. En nämner att trimningen är förknippad med viss skadegörelse och i en stad 
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har det förekommit väskryckningar där ungdomar på mopeder slet till sig handväskor 
från äldre damer, men det var inte särskilt organiserat och snart fick polisen stopp på 
dem. En informant berättar att det förekommer narkotika och alkoholmissbruk bland en 
liten grupp mopedister även om det inte är särskilt vanligt. 

Ja narkotikamissbruket ser vi ju klart och tydligt, och det är ju också en sån konstig grej att åka 
moped och vara narkotikapåverkad eller dricka alkohol, det är nästan okej. Det tänker man inte på, 
men jag ska ju bara ta moppen. (Magnus) 

Trots kopplingen mellan trimningen och brott påpekar poliserna att de flesta ändå är skötsamma.  

 
2.3.5 Förarbevis och utbildning 
Flera av informanterna kommer spontant in på hur förarintyget för moped fungerar och 
vilka problem som är förknippade med detta. De anser att det behövs mer utbildning för 
att kunna framföra en moped på ett säkert sätt. Man är skeptisk till att det är så lite 
praktisk övning för att få förarbeviset. 

/…/ men det är alldeles för lite i trafikmiljö, där skulle man kunna sålla mängder av dem. För då 
ser man hur omogen en 15-åring är… att hantera trafiksituationer och kunna ha det här seendet och 
kunna förutsäga vad den där bilen kanske kommer att göra och… de har alltså inte fantasin i trafik-
situationen som man skulle behöva utan de, de ska ju dit, och då tittar de bara dit, och de tittar 
10 meter framför mopeden, de ser inte vad som händer där borta.(Magnus) 

Man efterfrågar ett förarbevis med foto och möjlighet att få återkalla förarbeviset, att det 
ska vara som ett körkort. Det är ett problem att förarbeviset inte består av ett foto på 
innehavaren. Femtonåringar har ofta ingen legitimation vilket gör det svårare för polisen 
att identifiera den rätta innehavaren till förarbeviset. En av informanterna poängterar 
nyttan med att man får köra moped från 15 års ålder. Han berättar att polisens budskap 
är att alla ungdomar ska ha möjlighet att framföra moped, en moped som är laglig för att 
sedan kunna gå vidare till andra fordon när man blir äldre. 

/…/om man skulle få moped klass I, eller 45 moped, skulle det krävas att man är 16 år och man ska 
ta förarbevis då tror jag att det är många ungdomar som väljer bort det helt enkelt och istället foku-
serar på att ta ett lätt MC- kort. Och då tror jag att det är av vikt att man får en bra utbildning när 
man är 15 år som… alltså i förberedande syfte istället för att ha ett MC-kort. /…/ Som jag ser det 
så är det viktigt att ungdomar får framföra ett fordon i trafiken för att träna upp sig. Då tycker jag 
att det är bättre att man framför en moped som går i 45 kilometer i timmen än att man har en, alltså 
att man åker en motorcykel direkt. Det är en risk, jag tror att det är fel väg att, jag tror inte man 
kommer åt problemet genom att höja åldern. (Urban) 

Vidare beskriver informanten hur han upplever synen på körkortutbildning 
/…/ det är ju en rolig tanke det här att ju mer du är utbildad på högskolan när det gäller yrkesut-
bildningar desto bättre är det i livet, alltså senare i livet också. Men när det gäller utbildning på 
körkort, förarbevis och sånt då ska det bli så kort som möjligt därför att man, det är nästan så att 
man betraktas som lägre, lågt begåvad om man inte gör det här på visst antal utbildningstillfällen. 
(Urban) 

 
2.3.6 Upplevelser av effekterna med arbetet 
Informanterna är alla positiva med den arbetsmetod de har använt under några år men 
att det finns nackdelar och önskemål om hur metoden skulle kunna förbättras. En nack-
del som alla är överens om är att det är en resurskrävande metod. Det är svårt att få till 
bra resultat om de är för få poliser inblandade i verksamheten. Det framkommer även att 
det inte finns någon kunskapsbas utan de uppfinner hjulet varje gång. En annan svårig-
het med att arbeta med mopeder är att effekterna enbart blir kortsiktiga eftersom det 
kommer nya ungdomar med moped varje år.  
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Många återkommer till att det skulle underlätta för polisen om alla mopedtyper var 
registreringspliktiga och hade registreringsskylt: 

Finns det en skylt på mopeden när nån kört illa, då kan ju nån ringa till oss, så jobbar vi bland 
annat idag /…/”den här mopeden med det här registreringsnumret har kört så här”, då ringer vi upp 
den som äger den här mopeden och talar om ”den här mopeden med det här numret har körts där 
då och då och har framförts på ett olämpligt sätt”/…/ men så kommer man ju aldrig ifrån det här att 
man tar bort skylten för att man inte ska synas. Men så fort vi ser en moped utan skylt då är det ju 
nåt som inte är rätt, så det är ju någonting för oss att gå på då. (Jens) 

Några poängterar att en annan effekt av det preventiva arbetet är den goda relationen 
med ungdomarna som etableras då man förklarar varför man arbetar på detta sätt. 

/…/det är ju oerhört viktigt, att man går ut med ett budskap före varför man gör det här så man inte 
bara börjar med den repressiva delen som en del kommuner gör. För det är till nackdel för polisen 
också, polisernas relation till ungdomar. Det är viktigt att man förklarar varför och inte bara foku-
serar på hur vi ska göra det. (Urban) 

En informant föreslår att det kunde vara mer information i media, både om polisens 
insatser men även statistik kring skade- och dödstal bland mopedister, hur lagföringen 
ser ut och vad som kan hända om man kör en oförsäkrad moped. På det sättet skulle 
informationen nå ut till många och väcka föräldrars uppmärksamhet. 

 
2.4 Sammanfattning 
Ur intervjuerna framkommer det att poliserna inte uppfattar själva trimningen som det 
största problemet utan den vårdslösa körningen och dess ökade risker för olyckor både 
för mopedisterna själva och för andra trafikanter. Arbetet med att minska trimningen 
upplevs som svår bland annat på grund av att ungdomarna hittar nya metoder för att 
komma undan polisen och dölja trimmet. De olika mopedtyperna, klass I, klass II och 
de äldre 30-mopederna, försvårar även arbetet eftersom olika regler gäller för olika 
mopedtyper. Polisens insatser för att motverka trimning går ut på att de inte ska jaga 
några mopeder och på så sätt undvika de risker det kan innebära att jaga en mopedist i 
trafiken. Arbetet innebär bland annat att de arbetar civilklädda utanför skolor för att 
kunna stanna och provköra misstänkt trimmade mopeder. De håller även informations-
träffar för elever, skolpersonal och föräldrar om regelverk, mopedtyper och risker. 
Poliserna beskriver också att deras arbete handlar mycket om att skapa en god relation 
till ungdomar då de arbetar som närpoliser med olika problem som kan finnas inom 
deras närpolisområde. En god relation till föräldrar är minst lika viktigt och samtliga 
framhåller vikten av att få med sig föräldrarna i det förebyggande arbetet och öka 
föräldraansvaret när det gäller trimning av mopeder. Kopplingen till andra brott förutom 
trimning beskrivs inte som något större problem men trimning kan vara en inkörsport 
till den kriminella banan. Vidare tar poliserna upp bristerna i den nuvarande förar-
bevisutbildningen samt att förarbeviset borde kunna återkallas. Upplevelserna av 
effekterna med de riktade insatserna beskrivs som positiva då de lär känna många 
ungdomar och då de upplever att trimningen minskar bland dem som har fått sina 
mopeder beslagtagna.  
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3 Delstudie 2 – Observationer och enkäter 
3.1 Syfte 
Syftet med observationerna var att studera omfattningen av trimmade mopeder på fyra 
orter för att på så sätt kunna analysera effekten av polisens riktade insatser.  

Syftet med enkäterna var att identifiera olika ungdomsgrupper med avseende på person-
lighet, livsstil, attityder, normer och deras beteende i trafiken. Syftet var även att studera 
effekterna av polisens insatser på ungdomarnas inställning till trafiksäkerhet, moped-
åkande och trimning. 

 
3.2 Metod  
3.2.1 Urval 
Observationer och enkäter 
Observationerna och enkätstudien utfördes på fyra olika orter som ligger utanför en 
medelstor svensk stad. Två av dessa orter var experimentorter och de andra två var 
kontrollorter. På experimentort 1 har arbetet med trimmade mopeder rymts inom den 
dagliga verksamheten vilket beskrivs i kapitel 1.5. Man har provkört enstaka mopeder 
som har gått för fort och beslagtagit dem som misstänkts vara trimmade. På experiment-
ort 2 har polisen genomfört riktade insatser vid tre tillfällen (se kapitel 1.5) mellan för- 
och efterstudien. På kontrollorterna befann sig inte polisen för att undersöka mopeder 
innan efterstudien var helt genomförd. Kontrollorterna ligger i samma region som 
experimentorterna och är av ungefär samma storlek: 

Experimentort 1, 20 000 invånare, två högstadieskolor. Närpolisstation på orten. 
Experimentort 2, 5 000 invånare, en högstadieskola. Ingen polis stationerad på orten. 
Kontrollort 1, 6 500 invånare, en högstadieskola. Ingen polis stationerad på orten. 
Kontrollort 2, 14 000 invånare, två högstadieskolor. Polisstation finns på orten. 

 

Enkäter 
Totalt svarade 790 ungdomar på den enkäten som delades ut i förstudien. Av dessa var 
50,9 procent flickor och 49,1 procent pojkar (42 personer eller 5,3 procent hade ej 
angivit kön). Tabell 1 visar att åldersfördelningen bland de svarande var relativt jämn 
bland 15- och 16-åringar. Ett fåtal av de svarande var 17 år. Av de svarande bodde 
46,8 procent i stad/tätort och 52,2 procent bodde på landsbygden. På frågan om var 
föräldrarna är födda svarade 82,6 procent Sverige och 6,3 procent svarade att någon av 
eller båda föräldrarna var födda i annat land i Norden.  

Tabell 1  Åldersfördelningen bland de svarande efter ålder år 2008 då enkäten delades 
ut. 

Ålder i år Antal % av 
svarande 

15 år 375 54,7 
16 år 299 43,6 
17 år 12 1,7 
Inget svar 104  
Totalt 790 100,00 
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Antal svaranden på den enkäten som delades ut i efterstudien var 722 personer. Det var 
något större andel flickor som svarade på denna enkät jämfört med första enkäten, 
53,9 procent flickor och 45,8 procent pojkar. Av de svarande bodde 50,1 procent i 
stad/tätort och 47,5 bodde på landsbygden. Övriga angav både stad och landsbygd. 
Åldersfördelningen var jämn mellan 15- och 16-åringar även i denna enkät, se tabell 2. 
På frågan om var föräldrarna är födda svarade 80,4 procent Sverige och 6,4 procent 
svarade att någon av eller båda föräldrarna var födda i annat land i Norden. 

Tabell 2  Åldersfördelningen bland de svarande efter ålder det år enkäten delades ut. 

Ålder i år Antal % av 
svarande 

15 år 303 49,5 
16 år 298 48,7 
17 år 11 1,8 
Inget svar 110  
Totalt 722 100,00 
 

Av dem som uppgav boende bodde 46,8 procent i tätort, resterande bodde på landsbygd. 
På frågan om den högsta utbildningsnivån inom familjen svarade 47,9 procent universi-
tet/högskola, 34,2 svarade gymnasieskola, 8 procent svarade grundskola och resterande 
9,9 procent svarade folkhögskola eller annan utbildning.   

 
3.2.2 Genomförande 
Polisens insatser på de två experimentorterna skiljer sig åt metodmässigt. På experi-
mentort 1 har arbetet med trimmade mopeder rymts inom den dagliga verksamheten. 
Där har inga särskilda insatser på skolorna gjorts utan man har beslagtagit de som 
misstänkts vara trimmade. På experimentort 2 har man gjort riktade insatser på skolorna 
vid tre tillfällen. Insatserna beskrivs utförligare i kapitel 1.5. Observationer och utdel-
ning samt insamling av enkäter genomfördes före och efter polisens insatser på 
skolorna. Upplägget för observationer och enkäter förtydligas i tabell 3.  
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Tabell 3  Beskrivning av studiens upplägg gällande observationer, utdelning och 
insamling av enkäter samt polisens insatser. 

Ort Förstudie –
observationer  

Förstudie-
utdelning 
och insam-
ling av 
enkäter  

Polisens 
insatser 

Efterstudie-
observationer  

Efterstudie-
utdelning 
och insam-
ling av 
enkäter  

Exp.ort 1 Vecka 16–17. En 
fredagskväll samt 
en vardags-
morgon. Två 
timmar per pass. 

Vecka 16 Inom den 
dagliga 
verksamheten 
under maj 
månad. Inga 
riktade 
insatser på 
skolorna.  

Vecka 22. En 
fredagskväll samt 
en vardags-
morgon. Två 
timmar per pass. 

Vecka 22 

Exp.ort 2 Vecka 16–17. En 
fredagskväll samt 
en vardags-
morgon. Två 
timmar per pass. 

Vecka 16 Riktade 
insatser på 
skolan vid tre 
tillfällen vecka 
20–22 

Vecka 22. En 
fredagskväll samt 
en vardags-
morgon. Två 
timmar per pass. 

Vecka 22 

Kontrollort 
1 och 2 

Vecka 16–17. En 
fredagskväll samt 
en vardagsmorgon 
på resp. ort. Två 
timmar per pass. 

Vecka 16 Inga riktade 
insatser 

Vecka 22. En 
fredagskväll samt 
en vardagsmorgon 
på resp. ort. Två 
timmar per pass. 

Vecka 22 

 
Observationer 
Observationerna genomfördes genom att antalet mopeder som stod parkerade runt 
skolorna räknades före polisens insatser. Detta gjordes för att få en uppfattning av hur 
många mopedister som fanns på orten. Under två fredagskvällar gjordes ytterligare 
observationer, 2 orter per kväll under cirka 2 timmar per ort. Observationerna utgick 
från platser på orten där ungdomarna kunde tänkas befinna sig; fritidsgårdar, kiosker, 
parker eller annan plats beroende på ort. Ett protokoll var till hjälp för att notera avstånd 
till mopeden, i vilken grad ljudet på mopeden kunde avgöra om den var trimmad 
och/eller om hastigheten kunde avgöra detta. Även väderförhållanden, eventuella 
passagerare och hjälm noterades. Hastigheten avgjordes i några fall genom att åka efter 
mopederna med bil. Efter polisens insatser mot de två experimentorterna utfördes 
observationerna på nytt, med samma mätmetod, på vardagsmorgnar utanför skolorna 
samt fredagskvällar på samma platser på orten som under förstudien. 

 

Enkäter 
Inför utformandet av frågorna gjordes korta intervjuer med fyra ungdomar (tre killar och 
en tjej) som har moped för att få en uppfattning om vilka ord och begrepp som 
14–15-åringar kan tänkas använda och vilka inställningar som kan förekomma när det 
gäller trafik, mopeder och trimning. Intervjuerna redovisas inte i studien utan ligger 
enbart till grund för utformandet av enkäten. Cirka 1 200 enkäter delades ut i förstudien 
under vecka 16 och lika många i efterstudien vecka 22. Fördelningen av enkäter till de 
olika skolorna berodde på hur många elever som fanns i årskurserna 8 och 9 på respek-
tive skola. Totalt svarade 790 ungdomar på den första enkäten och 722 svarade på den 
andra enkäten. Tabell 4 visar antal inkomna enkäter från respektive ort. Observera att 
inga enkäter inkom från kontrollort 1 i efterstudien med anledning av att eleverna inte 
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hade några schemalagda lektioner den veckan enkäten delades ut, då de närmade sig 
skolavslutning. Mentorerna kunde av den anledningen inte dela ut enkäterna till 
eleverna.  

Tabell 4  Antal inkomna enkäter från respektive ort i förstudien samt i efterstudien. 

 Förstudie Efterstudie
Experimentort 1 385 289 
Experimentort 2 127 127 
Kontrollort 1 118 0 
Kontrollort 2 160 306 
Totalt 790 722 
 

Enkäterna i för- och efterstudien skiljer sig något åt. I förstudien behandlar den 
personlighet, livsstil, attityder, beteende och närmiljö samt frågor om trafik och 
mopedåkande. Dessa frågor är utformade efter problembeteendeteorin och teorin om 
planerat beteende (TPB). I efterstudien ingår enbart frågor som är direkt kopplade till 
trafik och mopedåkning med anledning av att ungdomarnas personlighet, livsstil, 
attityder, beteende och närmiljö inte förväntas vara annorlunda mellan för- och 
efterstudien som skedde med en dryg månads mellanrum. Dock var även vissa frågor i 
efterstudien utformade utifrån TPB. 

Analyser av enkäterna genomfördes med hjälp av statistikprogrammet Statistical 
Package for the Social Sciences (SPSS). För att jämföra skillnaden mellan olika grupper 
gjordes t-tester, chi²- tester och ANOVA2. Chi²- tester gjordes där svarsalternativen kan 
mätas enligt nominal skala, exempelvis jämförelser mellan könen och förekomst av 
trimning. T-tester och ANOVA användes då jämförelser gjordes mellan två eller flera 
grupper och två eller flera faktorer. För att begränsa antalet jämförelser gjordes faktor-
analyser3 och dessa faktorer redovisas i bilaga 1. För att testa differensen mellan för- 
och efterstudiens resultat gjordes variansanalyser. Experimentorterna analyseras var för 
sig på grund av att polisinsatserna utfördes på olika sätt på respektive experimentort. 

 
3.2.3 Bortfall 
Enkäterna delades ut med hjälp av mentorerna för respektive klass. Mentorerna kunde 
själva dela ut enkäterna när det gavs tillfälle, exempelvis vid klassråd. Vid förstudien på 
kontrollort 2 blev vi ombedda att själva dela ut enkäterna till eleverna under dagen. 
Strax innan förmiddagsrasten fram till efter lunchrasten stod vi på skolorna och delade 
ut enkäterna på en plats där många elever befann sig på rasterna. Eftersom vi inte kunde 
kontrollera hur många som verkligen fick ta del av enkäten kan endast en uppskattning 
göras för hur många elever som fick möjlighet att fylla i. Vi vet att några klasser befann 
sig ute på praktik under de dagar enkäterna delades ut men även annan frånvaro såsom 
sjukfrånvaro, ledigheter, håltimmar eller inställda kurser samt klassresor kan vara anled-
ningar till att alla elever inte fick ta del av enkäten. Varje mentor fick ett följebrev till 
enkäterna som beskrev att samtliga elever bör fylla i enkäten oavsett om de har erfaren-
het av att köra moped eller inte samt att de är anonyma. Det kan dock ha funnits några 

                                                 
2 Både t-test och variansanalys jämför medelvärdet mellan olika grupper för att sedan säkerställa om 
skillnaden är signifikant eller inte. Detta innebär att skillnaden beror på olikheter i grupperna och inte på 
slumpen. I en t-test ingår två grupper och i en ANOVA flera grupper av individer. 
3 Faktoranalys används för att försöka förklara samvariationen mellan ett större antal observerade 
variabler med hjälp av ett mindre antal bakomliggande tänkta variabler, faktorer. 
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elever som har avstått ifrån att fylla i på grund av att de anser sig inte ha någonting att 
komma med om de aldrig har kört moped men även de som har en trimmad moped kan 
tänkas ha avstått med rädsla för att inte vara helt anonyma. Man kan också tänka sig att 
några mentorer inte hann dela ut enkäter till samtliga elever i klassen eller att de själva 
gjorde ett urval där de prioriterade de som har egen moped. 

 
3.3 Resultat – observationer 
I följande kapitel beskrivs resultatet från observationerna som utfördes dagtid/skoltid 
samt fredagskvällar, före samt efter polisens insatser. För att ta reda på hur många 
mopeder som kördes till skolorna och få en uppfattning av hur många mopeder som 
rörde sig på orten räknades mopeder som stod parkerade runt skolorna under vardags-
morgnar på respektive ort. Antalet mopeder före och efter polisens insatser redovisas i 
tabell 5. 

Tabell 5  Antal mopeder på respektive ort. 

 Förstudie Efterstudie 
 Antal Varav skyltade Antal Varav skyltade
Experimentort 1 20 12 11 10 
Experimentort 2 27 23 9 8 
Kontrollort 1 24 23 30 29 
Kontrollort 2 18 18 20 19 
 

Nedan redovisas tabeller från kvällsobservationerna före samt efter på respektive ort. 
Avståndsbedömningen beskriver hur sannolikt man kan bedöma ljudet på mopeden 
beroende på hur långt bort mopeden är. Totalt antal troligtvis trimmade baseras på dem 
som har värde 3 eller högre på ljud eller där det finns en annan anledning att misstänka 
att mopeden är trimmad, som exempelvis höga farter eller annat vilket framgår av kom-
mentarerna. Tabell 6 visar att det var allmänt lugnt på experimentort 1. Ett gäng med 
flickor åkte runt i centrum, stannade vid en videobutik och verkade därefter åka hem. 
Inga andra mopeder observerades. Tabell 7 visar att det var betydligt färre mopeder som 
observerades i efterstudien på experimentort 1. Endast en moped observerades. Föraren, 
en pojke, satt på mopeden med avstängd motor utanför en fritidsgård och pratade med 
en kompis.  



 

40 VTI rapport 631 

Tabell 6  Förstudie på experimentort 1. 

Ljudet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= troligtvis ej trimmad; 2= mer troligt ej trimmad; 
3= mer troligt trimmad; 4= hög sannolikhet trimmad.  
Avståndet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= långt avstånd, svårt att bedöma; 2= ganska 
goda möjligheter att bedöma; 3= Nära, goda möjligheter att bedöma. 
 

Plats: Exp. ort 1                               Tidpunkt: kväll                      Väder: Sol 
 Skylt Ljud Avstånd Kön Kommentar 
1 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka en passagerare 
2 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka en passagerare 
3 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka en passagerare 
4 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka en passagerare 
5 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka en passagerare 
5 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka  
7 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka  
Kommentarer: Samtliga mopeder cirkulerade runt i centrum, stannade sedan vid en videobutik. 
Allmänt lugnt på orten. 
Totalt antal mopeder 7 Varav troligtvis trimmade 0 

 

Tabell 7  Efterstudie på experimentort 1. 

 
 
 
 
 
 

Ljudet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= troligtvis ej trimmad; 2= mer troligt ej trimmad; 
3= mer troligt trimmad; 4= hög sannolikhet trimmad.  
Avståndet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= långt avstånd, svårt att bedöma; 
2= ganska goda möjligheter att bedöma; 3= Nära, goda möjligheter att bedöma

Plats: Exp. ort 1                                   Tidpunkt: kväll              Väder: Moln, duggregn 
 Skylt Ljud Avstånd Kön Kommentar 
1 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke parkerad 
Kommentarer: Endast 1 observerad moped på orten 
Totalt antal mopeder 1 Varav troligtvis trimmade: 0 

 

På experimentort 2 var det väldigt många ungdomar i rörelse under kvällen då för-
studien genomfördes (se tabell 8). I början satt de flesta vid en pizzeria i centrum av 
orten där de hade parkerat mopederna. Det var svårt att göra en bedömning om 
mopederna var trimmade eller inte då motorerna inte var på och då det inte var möjligt 
att gå nära och se om något var ändrat på mopederna. Ungdomarna satt nära mopederna 
och det skulle verka underligt att gå fram och titta på dem. Senare under kvällen befann 
sig ett större gäng vid en samlingsplats inte så långt ifrån pizzerian. Många hade parke-
rat sina mopeder men några roade sig med att bara köra runt. Ett par mopedister höll 
väldigt höga hastigheter, korsade gräsmattor och parkeringsplatser och upplevdes som 
mycket störiga och vårdslösa. I efterstudien var det färre mopeder på orten. Tabell 9 
visar att fem mopeder observerades totalt under kvällen. Det var inga gäng ute utan 
mopederna kom antingen en och en eller stod parkerade utanför en affär i centrum. 
Vädret kan ha inverkat på det lägre antalet observerade mopedister på experiment-
orterna i efterstudien.   
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Tabell 8  Förstudie på experimentort 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljudet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= troligtvis ej trimmad; 2= mer troligt ej 
trimmad; 3= mer troligt trimmad; 4= hög sannolikhet trimmad.  
Avståndet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= långt avstånd, svårt att bedöma; 
2= ganska goda möjligheter att bedöma; 3= Nära, goda möjligheter att bedöma. 
 

Plats: Exp. ort 2                                   Tidpunkt: kväll                      Väder: Sol 
 Skylt Ljud Avstånd Kön Kommentar 
1 nej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka 30-moped 
2 nej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke cross 
3 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka en passagerare 
4 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3  cross 
5 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3  parkerad 
5 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3  parkerad 
7 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3  parkerad 
8 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke ”gömde” mopeden bakom ett skjul, troligtvis 

trimmad 
9 nej 0  1  2  3  4 0  1  2  3   pojke mkt vårdslös körning , 60–70 km/h runt en 

bensinmack 
10 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3  pojke  
11 nej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke 30-moped 
12 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3   cross 
13 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke en passagerare, passagerare ej hjälm 
14  0  1  2  3  4 0  1  2  3   parkerad 
15  0  1  2  3  4 0  1  2  3  parkerad 
16  0  1  2  3  4 0  1  2  3  parkerad 
Kommentarer: Många mopeder på orten. Flera som cirkulerade runt en samlingsplats, mycket 
”lek” med mopederna. 
Totalt antal mopeder 16 Varav troligtvis trimmade 7 

 

 

Tabell 9  Efterstudie på experimentort 2. 

Ljudet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= troligtvis ej trimmad; 2= mer troligt ej 
trimmad; 3= mer troligt trimmad; 4= hög sannolikhet trimmad.  
Avståndet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= långt avstånd, svårt att bedöma; 
2= ganska goda möjligheter att bedöma; 3= Nära, goda möjligheter att bedöma. 

Plats: Exp. ort 2                                   
 

Tidpunkt: kväll           Väder: Växlande 
molnighet, senare regn

 Skylt Ljud Avstånd Kön Kommentar 
1 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke en passagerare 
2 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3  parkerad 
3 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka parkerad 
4 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka parkerad 
5 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka  
Kommentarer: Allmänt lugnt på orten. 
Totalt antal mopeder 5 Varav troligtvis trimmade 0 

 

Efter polisens insatser på experimentort 2 hade 12 mopeder provkörts, varav 8 av dessa 
visade sig vara trimmade, enligt uppgifter från polisen. De uppmätta hastigheterna 
varierade mellan 57–77 km/h. För experimentort 1 fanns inte polisprotokoll för samtliga 
provkörningar att tillgå. 

På kontrollort 1 observerades fem mopeder totalt under kvällen vid förstudien. Tre 
mopedister åkte ifrån centrum av orten ut på landsbygden, två av dem i hastigheter över 
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60 km/h vilket kunde uppskattas genom hastighetsmätaren på den bil observatören 
hade. Tabell 10 visar att det för övrigt var lugnt på orten. I efterstudien var det några fler 
mopeder som observerades (se tabell 11). Hälften av dessa stod parkerade. Ett par 
pojkar lekte med en minomoto som de sedan körde iväg med på allmän väg in mot 
centrum i hög hastighet. Ytterligare en mopedist med en troligtvis trimmad moped 
följde med.  

Tabell 10  Förstudie på kontrollort 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljudet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= troligtvis ej trimmad; 2= mer troligt ej 
trimmad; 3= mer troligt trimmad; 4= hög sannolikhet trimmad.  
Avståndet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= långt avstånd, svårt att bedöma; 
2= ganska goda möjligheter att bedöma; 3= Nära, goda möjligheter att bedöma. 

Plats: Kontrollort 1                                   Tidpunkt: kväll                 Väder: Varmt 
 Skylt Ljud Avstånd Kön Kommentar 
1 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke Hastighet över 60 km/h 
2 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke Hastighet över 60 km/h, skjutsning 
3 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke Hastighet ca 50 km/h 
4 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3  parkerad 
5 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke  
      
Kommentar: Allmänt lugnt på orten 
Totalt antal mopeder 5 Varav troligtvis trimmade 2 

 

Tabell 11  Efterstudie på kontrollort 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljudet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= troligtvis ej trimmad; 2= mer troligt 
ej trimmad; 3= mer troligt trimmad; 4= hög sannolikhet trimmad.  
Avståndet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= långt avstånd, svårt att bedöma; 
2= ganska goda möjligheter att bedöma; 3= Nära, goda möjligheter att bedöma. 

Plats: Kontrollort 1                                  Tidpunkt: kväll                      Väder: Varmt 
 Skylt Ljud Avstånd Kön Kommentar 
1 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3  parkerad 
2 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3  parkerad 
3 nej 0  1  2  3  4 0  1  2  3  parkerad 
4 nej 0  1  2  3  4 0  1  2  3  parkerad 
5 nej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke minomoto, hög hastighet 
5 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke  
7 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka  
8 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke ej hjälm 
Totalt antal mopeder 8 Varav troligtvis trimmade 2 

 

På kontrollort 2 observerades totalt 14 mopeder på orten, samtliga utspridda på olika 
ställen, antingen åkandes en och en eller två och två (se tabell 12). Några hade passa-
gerare. De flesta verkade vara på väg från eller till något snarare än att de bara körde 
omkring. Färre mopeder observerades i efterstudien (se tabell l3). Även här åkte 
mopedisterna en och en eller två och två. Inga stora mopedgäng verkade cirkulera på 
orten. Det betydligt färre antalet mopedister i efterstudien verkar inte kunna bero på 
vädret då det var soligt och varmt vid båda tillfällena. Orsaker kan vara slumpmässiga 
eller att eleverna närmade sig sommarlovet och hade aktiviteter kopplade till 
skolavslutning eller semester.   
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Tabell 12  Förstudie på kontrollort 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljudet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= troligtvis ej trimmad; 2= mer troligt 
ej trimmad; 3= mer troligt trimmad; 4= hög sannolikhet trimmad.  
Avståndet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= långt avstånd, svårt att bedöma; 
2= ganska goda möjligheter att bedöma; 3= Nära, goda möjligheter att bedöma. 

Plats: Kontrollort 2                                   Tidpunkt: kväll                     Väder: Sol, varmt 
 Skylt Ljud Avstånd Kön Kommentar 
1 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3  parkerad 
2 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka en passagerare 
3 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke  
4 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka en passagerare 
5 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke  
5 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke en passagerare 
7 nej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke cross 
8 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke  
9 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3   pojke  
10 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke  
11 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke  
12 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke  
13 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke  
14 nej 0  1  2  3  4 0  1  2  3  flicka en passagerare, en hjälm, troligtvis 

onyktra 
Kommenarer: Många mopeder på orten, utspridda på olika platser. Allmänt lugnt.  
Totalt antal mopeder 14 Varav troligt el. mkt troligt trimmade 3 

 

Tabell 13  Efterstudie på kontrollort 2. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ljudet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= troligtvis ej trimmad; 2= mer troligt ej 
trimmad; 3= mer troligt trimmad; 4= hög sannolikhet trimmad.  
Avståndet bedömdes enligt skalan 0= ej möjligt att bedöma; 1= långt avstånd, svårt att bedöma; 
2= ganska goda möjligheter att bedöma; 3= Nära, goda möjligheter att bedöma. 
 

Plats: Kontrollort 2                                   Tidpunkt: kväll                     Väder: Sol, varmt 
 Skylt Ljud Avstånd Kön Kommentar 
1 nej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke cross 
2 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka en passagerare 
3 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke  
4 ja 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke en passagerare 
5 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 flicka  
6 vet ej 0  1  2  3  4 0  1  2  3 pojke en passagerare med hjälmen i handen 
Totalt antal mopeder 6 Varav troligtvis trimmade 2 

 
3.4 Resultat – enkäter 
Följande kapitel börjar med en beskrivning av resultatet från förstudien där fyra olika 
grupper; 1) de som inte har kört moped det senaste året, 2) de som har kört men inte har 
egen moped, 3) de som har egen moped och trimmar, 4) de som har egen moped men 
inte trimmar, jämförs med avseende på personlighet, beteende, attityder, närmiljö samt 
uppfattning av trafik och mopedåkande. Därefter följer en resultatbeskrivning av de två 
grupper som har egen moped. Vidare presenteras data från efterstudien samt jämförelser 
mellan för- och efterstudien och de eventuella förändringar som har skett. Till sist följer 
resultatet av jämförelsen mellan orterna före samt efter polisens insatser. 
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3.4.1 Förstudie  
För att få en bild av hur förekomsten av mopedåkande ser ut bland ungdomarna ställdes 
frågor om deras erfarenhet av att köra moped. Tabell 14 visar bland annat att hälften av 
ungdomarna hade kört moped det senaste året. Den andra hälften som inte hade kört 
moped det senaste året hänvisades till de sista frågorna i enkäten gällande bakgrund och 
behövde således inte svara på fler frågor om moped och trafik. Drygt hälften av ung-
domarna saknade förarbevis. Dock säger det ingenting om huruvida ungdomarna kör 
olagligt eller inte eftersom ingen fråga ställdes om vilken typ av moped de hade. Cirka 
75 procent hade en egen moped och nära 40 procent av dessa uppgav att de hade en 
trimmad moped.  

Tabell 14  Förekomst av mopedåkande bland ungdomarna enligt förstudien. 
Jmf tabell 24. 

 Ja Nej 
Har du kört 
moped det 
senaste året? 

n = 404 
% = 54,3 

n = 340 
% = 45,7 

Har du förarbevis 
för moped? 

n = 173 
% = 43,4 

n = 226 
% = 56,6 

Har du en egen 
moped? 

N = 282 
%= 75,6 

N = 91 
%= 24,4 

Har du en 
trimmad moped? 

N = 108 
%= 38,7 

N = 171 
%= 61,3 

 
Ytterligare analys påvisade att vissa signifikanta4 skillnader fanns mellan könen 
gällande förekomst av trimmade mopeder. Bland flickorna som hade en egen moped 
(36 procent) hade drygt 20 procent en trimmad moped. Motsvarande siffror för pojkarna 
med egen moped (64 procent) var drygt 45 procent. Flertalet körde moped mindre än en 
gång i veckan och det var på fritiden som mopeden användes mest. 

 
Erfarenhet av mopedåkande; fyra grupper 
Innan analysen genomfördes delades respondenterna in i fyra olika grupper; 1) de som 
inte har kört moped det senaste året, 2) de som har kört men inte har egen moped, 3) de 
som har egen moped och trimmar, 4) de som har egen moped men inte trimmar. Tanken 
med denna indelning var att se ifall dessa olika grupper skiljer sig åt beträffande person-
lighet, beteende, attityder, närmiljö samt uppfattning av trafik och mopedåkande. 
Figur 4 visar antalet ungdomar och andelen flickor och pojkar i respektive grupp. Här 
kan vi se att det är betydligt fler flickor som inte har kört moped det senaste året 
(n=222). Gruppen som har en trimmad moped består till mer än hälften av pojkar 
(n=86).  

                                                 
4 p <. 001 anger att signifikansnivån är .001, vilket innebär att skillnaden mellan grupperna har fastställts 
med en säkerhet på 99,9 %. p <.05 att skillnaden kan fastställas med en säkerhet på 95 %. 
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Figur 4  Andel individer samt fördelningen av flickor och pojkar i respektive grupp. 

I enkäten ingick en rad olika frågor som handlade om hur de trivdes i skolan, kontakten 
med andra elever och föräldrar och om de betett sig på ett oacceptabelt sätt (se fråge-
områdena 1–6 i enkäten). För underlätta analysen och tolkningen av resultaten analy-
serades de olika frågeområdena med hjälp utav sex olika faktoranalyser. De frågor som 
hade ett värde av >=.5 ingick sedan i faktorn. För varje faktor adderades antalet frågor 
och delades därefter med antalet. Därefter användes en Anova för att testa om skillna-
den mellan de olika gruppernas medelvärden var signifikant eller inte med avseende på 
den gällande faktorn. I bilaga 1 visas vilka enskilda frågor som de olika faktorerna 
består av.  

 
Fritidsaktiviteter 
De frågor som berörde fritidsaktiviteter bildade 5 olika faktorer. I tabell 15 visas resul-
taten från den första analysen där de olika grupperna jämförs. Tabellen visar hur respek-
tive grupp har svarat på olika frågor eller påståenden som ingår i varje faktor. Det är 
gruppernas medelvärden med standardavvikelser som redovisas i tabellen. Vilka frågor 
som ingår i respektive faktor finns i bilaga 1. Resultaten visar att det finns signifikanta 
skillnader i medelvärde mellan grupperna. Gruppen som trimmar ägnar sig mer åt brott 
och droger, är inte helt oväntat mer fordonsintresserade och hänger mer med kompisar 
utan att göra något särskilt jämfört med dem som inte trimmar. De är mindre aktiva 
inom någon idrott och ägnar sig mindre åt att umgås med familj och hushållssysslor 
som att städa och laga mat jämfört med de som inte trimmar. Vi kan också se att de som 
har egen moped men inte trimmar och den grupp som inte alls har kört moped är relativt 
lika varandra med hänsyn till dessa frågor. I frågorna om brott och droger ingår frågan 
om hur ofta de ägnar sig åt att röka/ dricka alkohol/ använder narkotika. Det bör poäng-
teras att av de svarande var det en klar majoritet som svarade att de aldrig använder 
narkotika (trimmat 89 %; inte trimmat 98 %; kört ej egen 94 %; ej kört 97 %).  
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Tabell 15  Engagemang i olika fritidsaktiviteter uppdelat på fyra grupper. 

 
Hur ofta ägnar du dig åt 
varje 
aktivitet/företeelse? 

Har ej kört  
 
n = 340 

Kört, ej egen 
 
n = 93 

Egen, 
trimmat 
n = 126 

Egen, ej 
trimmat 
n = 183 

Faktor 1 Brott och 
droger 

m = 1,22 
s = 0,44 

m = 1,65 
s = 0,73 
 

m = 1,90 
s = 0,94 

m = 1,42 
s = 0,68 
 

p=*** 
Faktor 2 Umgås eller 
tar hand om hem och 
familj 

m = 2,91 
s = 0,77 
 

m = 2,63 
s = 0,82 
 

m = 2,43 
s = 0,81  
 

m = 2,83 
s  0,80 
 

p=*** 
Faktor 3 Kör eller 
mekar med något 
fordon 

m = 1,25 
s = 0,63 
 

m = 1,74 
s = 1,96 

m = 3,37 
s = 1,16 
 

m = 2,49 
s = 1,01 

p=*** 
Faktor 4 Hänger med 
kompisar utan att göra 
något särskilt 

m = 2,70 
s = 0,84 

m = 3,10 
s = 0,94 
 

m = 3,10 
s = 0,92 
 

m = 2,86 
s = 0,77 
 

p=*** 
Faktor 5 Idrottar, 
bio/teater/sportevenem
ang 

m = 2,53 
s = 0,85 
 
 

m = 2,54 
s = 0,87 
 

m = 2,40 
s = 0,94 
 

m = 2,67 
s = 0,75 
 

p=** 
m = medelvärde, s = standardavvikelse, p = signifikansnivå, n = antal svaranden på respektive fråga 
***=signifikant till en nivå av <=.001; **= signifikant till en nivå av <=.01;  
1 = Aldrig 
2 = 1-3 ggr/mån 
3 = 1 gg/v 
4 = Flera ggr/v 
5 = Varje dag 

 
Självbestämmande och skola 
Ett antal frågor i enkäten handlade om vikten av att själv få bestämma över vissa saker i 
livet samt hur de upplevde skolan. Resultatet från faktoranalysen presenterade två olika 
faktorer från frågeområde 2 och två faktorer för frågeområde 3, se tabell 16. Tabellen 
visar att de som inte har kört moped anser i högre grad än de andra att det är viktigt att 
andra anser att de är duktiga och att de får bra betyg. Däremot är det mindre viktigt för 
samma grupp att själva bestämma över deras val till gymnasiet och vad de gör på 
fritiden. Gruppen som trimmar och de som kört moped men inte har någon egen trivs 
något mindre i skolan och upplever i något större utsträckning att vissa ämnen är svåra 
och att skolan är tråkig jämfört med övriga grupper.  
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Tabell 16  Inställning till skola och vikten av självbestämmande uppdelat på fyra 
grupper. 

 Har ej kört 
 
n = 340 

Kört, ej egen 
 
n = 93 

Egen, trimmat 
 
n = 126 

Egen, ej 
trimmat 
n = 183 

Faktor 1 Viktigt 
upplevas 
duktig av 
andra och få 
bra betyg 

m = 4,24 
s = 1,12 
 

m = 3,90 
s = 1,21 
 

m = 3,89 
s = 1,33 
 

m = 4,19 
s = 1,05 
 

p=*** 
Faktor 2 Viktigt 
bestämma 
själv skola/fritid 

m = 5,08 
s = 0,72 

m = 5,31 
s = 0,74 
 

m = 5,30 
s = 0,84 
 

m = 5,34 
s = 0,64 
 

p=*** 
Faktor 1 Trivs i 
skolan 

m = 4,21 
s = 1,02 
 

m = 3,61 
s = 1,14 
 

m = 3,42 
s = 1,10 
 

m = 3,99 
s = 0,97 
 

p=*** 
Faktor 2 Har 
svårt för eller 
tråkigt i skolan 

m = 3,15 
s = 1,12 
 

m = 3,60 
s = 1,1 
 

m = 3,77 
s = 1,06 
 

m = 3,21 
s = 0,98 
 

p=*** 
 

m = medelvärde, s = standardavvikelse, p = signifikansnivå, n = antal svaranden på respektive fråga 
***=signifikant till en nivå av <=.001;  
1=Håller inte alls med; 6= Håller helt med 
 
Relationer, självbild och brott 
Frågor om relationen till föräldrar eller de vuxna de bor tillsammans med samt 
relationer till kompisar och synen på sig själva analyserades med hjälp utav tre 
faktoranalyser. I den första ingick frågor från frågeområde 4 och här bildades 2 olika 
faktorer (god kommunikation med föräldrar och föräldrar stränga då det gäller min 
fritid). I den andra analysen ingick frågor från frågeområde 5 och återigen bildades två 
faktorer (bra och dålig självkänsla). I den tredje analysen ingick frågor från område 6 
vilka i sin tur bildade två olika faktorer (erfarenhet av att ljuga, stjäla och skolka under 
de senaste 6 månaderna och erfarenhet av våldsamt beteende under de senaste 6 måna-
derna). Tabell 17 visar att skillnaden är signifikant då det gäller kommunikation med 
föräldrarna. De som har kört moped och de som har egen moped som inte är trimmad 
har lättare för att prata med sina föräldrar om eventuella problem och vad som händer 
på fritiden i större utsträckning än de som trimmar eller bara har kört men inte har egen 
moped. Resultaten visar också att föräldrarna till dem som trimmar är inte lika stränga 
som de andra. Höga medelvärden bland samtliga grupper kunde uppmätas vid frågor 
som ”jag kommer bra överens med de flesta av mina jämnåriga kamrater” (m=5.07), 
”jag har några riktigt nära vänner” (m=5.41) och ”jag tycker om att träffa nya vänner” 
(m=4.89) där 6 står för ”håller helt med”. Dessa frågor har genom faktoranalys 
grupperats under ”Bra självkänsla”. Flertalet av ungdomarna höll till viss del med om 
att ”jag oroar mig för att inte duga som jag är” (m=3,39), ”jag känner mig ofta osäker på 
hur jag ska bete mig i olika situationer” (m=3,47) och ”i det stora hela är jag nöjd med 
mig själv” (m=4,34). Dessa frågor kombinerades och bildade faktorn ”sämre själv-
känsla”. Då det gäller den sistnämnda frågan vändes den vilket innebär att ett högt värde 
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pekar på att de inte är nöjda med sig själva. Resultaten från analyserna avseende deras 
självkänsla visade att den endast var signifikant då det handlar om bra självkänsla. De 
som inte hade kört moped hade en sämre självkänsla jämfört med dem som hade en 
egen moped men inte trimmat.  

Tabell 17  Relation till föräldrar och självkänsla uppdelat på fyra grupper. 

 Har ej kört 
 
n = 340 

Kört, ej 
egen  
n = 93 

Egen, 
trimmat 
n = 126 

Egen, ej 
trimmat 
n = 180 

Faktor 1 Föräldrar stränga 
angående vad jag gör på 
min fritid 

m = 3,52 
s = 1,02 
 

m = 3,75 
s = 1,1 
 

m = 4,22 
s = 1,05 
 

m = 3,68 
s = 0,97 
 

p=*** 
Faktor 2 God 
kommunikation med 
föräldrar 

m = 4,26 
s = 1,15 
 

m = 4,0 
s = 1,2 
 

m = 4,00 
s = 1,19 
 

m = 4,29 
s = 1,20 
 

p=* 
Faktor 1 Bra självkänsla m = 4,60 

s = 0,76 
 

m = 4,77 
s = 0,81 
 

m = 4,79 
s = 0,78 
 

m = 4,91 
s = 0,68 
 

p=*** 
Faktor 2 Sämre 
självkänsla 

m = 3,23 
s = 1,19 
 

m = 3,27 
s = 1,20 
 

m = 2,92 
s = 1,20 
 

m = 3,15 
s = 1,20 
  

m = medelvärde; s = standardavvikelse; n = antal svaranden på respektive fråga, p = signifikansnivå 
***=signifikant till en nivå av <=.001; **= signifikant till en nivå av <=.01; * signifikant till en nivå av 
<=.05; n. s = icke signifikant 
Faktor 1 Föräldrar stränga; 1=Mycket stränga; 6= Inte alls stränga 
Övriga; 1=Håller inte alls med; 6= Håller helt med 
 

Tabell 18 visar att det finns signifikanta skillnader mellan grupperna gällande hur 
vanligt det är att de ljuger, stjäl och skolkar samt hur ofta de uppvisat ett våldsamt 
beteende under de senaste 6 månaderna. Bland dem som trimmar är ett våldsamt 
beteende vanligare jämfört med de andra grupperna. Denna grupp, men också de som 
har kört men inte har en egen moped, ljuger, stjäl och skolkar oftare än de andra. 
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Tabell 18  Erfarenhet av asocialt beteende uppdelat på fyra grupper. 
 
 Har ej kört  

n = 340 
Kört, ej egen 
n = 93 

Egen, 
trimmat 
n = 126 

Egen, ej 
trimmat 
n = 183 

Faktor 1 Erfarenhet av att 
ljuga, stjäla och skolka under 
de senaste 6 månaderna 

m = 1,5 
s= 0,6 

m = 1,95 
s = 0,74 

m = 2,00 
s = 0,85 

m = 1,62 
s = 0,63 

p=***
Faktor 2 Erfarenhet av 
våldsamt beteende under de 
senaste 6 månaderna 

m = 1,25 
s = 0,45 

m = 1,48 
s = 0,58 

m = 1,81 
s = 0,89 

m = 1,35 
s = 0,53 

p=***

 m = medelvärde; s = standardavvikelse; n = antal svaranden på respektive fråga, p = signifikansnivå 
***=signifikant till en nivå av <=.001  
1=Aldrig; 4= Det händer ofta 

 
Inställning till trafik och mopedåkande 
Efter frågorna om personlighet, beteende och närmiljö följde ett antal frågor om erfaren-
het av trafikförseelser samt frågor om attityder till trafiksäkerhet. Dessa frågor gruppe-
rades inte utan analyserades separat med hjälp utav en Anova. Tabell 19 visar hur 
grupperna har svarat på frågan om hur många gånger det senaste halvåret de har begått 
olika lagöverträdelser. De som trimmar har mer erfarenhet av att ta risker i trafiken och 
har oftare varit inblandad i någon mopedolycka jämfört med övriga grupper. De som 
bara har kört moped men inte har en egen har näst högst medelvärden och har framför-
allt mer erfarenhet än de övriga två grupperna av att ha blivit skjutsade på en trimmad 
moped eller utan hjälm samt åkt bil utan att ha använt bilbälte. Inte helt oväntat är det 
dem som har en egen moped som uppger att de har varit inblandade i olyckor i större 
utsträckning än de andra. Andelen som aldrig varit med om en olycka var för de som 
trimmat 64 %, de som hade egen moped men inte trimmat 70 %, de som inte hade kört 
moped 88 % och de som kört men inte hade någon egen moped 90 %. 
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Tabell 19  Erfarenhet av trafikförseelser bland fyra grupper under det senaste halvåret. 

 

 Har ej kört 
 
n = 340 

Kört, ej 
egen 
n = 93 

Egen, 
trimmat 
n = 126 

Egen, ej 
trimmat n 
= 183 

Blivit skjutsad på en 
trimmad moped? 

m = 1,58 
s = 2,40 

m = 2,39 
s = 1,06 

m = 3,13 
s = 1,05 

m = 2,04 
s = 1,16 

p=*** 
Blivit skjutsad utan 
att ha använt hjälm? 

m = 1,52 
s = 0,87 

m = 2,33 
s = 1,05 

m = 2,79 
s = 1,24 

m = 1,87 
s = 1,01 

p=*** 
Blivit skjutsad på 
moped av en förare 
som har druckit 
alkohol? 

m = 1,10 
s = 0,48 
 

m = 1,21 
s = 0,63 
 

m = 1,74 
s = 1,14 
 

m = 1,15 
s = 0,51 
 

p=*** 
Åkt bil utan att ha 
använt bilbälte? 

m = 2,15 
s = 1,11 

m = 2,69 
s = 1,10 

m = 2,99 
s = 1,18 

m = 2,29 
s = 1,16 

p=* 
Åkt bil med en 
alkoholpåverkad 
förare? 

m = 1,12 
s = 0,46 
 

m = 1,19 
s = 0,47 
 

m = 1,47 
s = 0,96 
 

m = 1,16 
s = 0,52 
 

p=*** 
Varit inblandad i 
någon mopedolycka 
som lett till att någon 
person eller något 
fordon har skadats? 

m = 1,07 
s = 0,32 

m = 1,12 
s = 0,42 
 

m = 1,54 
s = 0,88 
 

m = 1,36 
s = 0,63 
 

p=*** 
 

m= medelvärde; s= standardavvikelse; n= antal svaranden på respektive fråga, p= signifikansnivå 
***=signifikant till en nivå av <=.001; **= signifikant till en nivå av <=.01; * signifikant till en nivå av 
<=.05. Medelvärden i fetstil indikerar för denna grupp är förseelsen mera vanlig. 
1= aldrig 
2= 1-2 ggr 
3= 3-5 ggr 
4= det händer ofta 
 

Samtliga ungdomar fick ett scenario att förhålla sig till ”Tänk dig att du kör moped i 
65 km/h i tätbebyggt område där hastighetsgränsen är 50 km/h. På vägen kommer en 
del andra fordon som bilar, bussar och cyklar.” Frågorna testades med hjälp utav en 
Anova men eftersom ett stort antal frågor ingick i testen kontrollerades också resultaten 
med en s.k. Bonferroni analys5. I tabell 20 ser vi hur respektive grupp stämmer in på 
olika påståenden med utgångspunkt från scenariot. De som trimmar och de som har kört 
men inte har en egen moped håller inte med om i samma utsträckning som övriga två 
grupper att höga hastigheter ökar risken för olycka och de anser att mopeden är konstru-
erad för högre hastigheter. Vidare uppger de i högre grad att deras kompisar brukar 
hålla 65 km/h i tätbebyggt område. Gruppen som trimmar sina mopeder är mer positiva 
till risktagande i trafiken och håller i mindre utsträckning med om påståenden som visar 
på ett säkerhetstänkande. De kan tänka sig att köra mer än 10 kilometer fortare än de 
som inte trimmar. Dem som trimmar beskriver också känslan med att köra fort i mer 

                                                 
5 Vid multipla jämförelser är risken stor att det uppstår typ I- fel i någon av analyserna (signifikans-
analysen ger ett falskt positivt resultat). Ett vanligt sätt att korrigera för multipla jämförelser är med 
Bonferroni´s metod genom att multiplicera p-värdet från varje jämförelse (P) med antalet jämförelser (k).  
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positiva ordalag än övriga grupper samt att både kompisar, föräldrar och andra trafi-
kanter tycker det är okej att de kör i 65 km/h i tätbebyggt område. Vidare tror de inte i 
lika stor utsträckning som övriga grupper att det är lätt att bli stoppad av polisen och få 
böter och de upplever inte heller lika stor oro över att råka ut för en olycka.  

Tabell 20  Inställning till olika påståenden gällande trafiksituationer uppdelat på fyra 
grupper. 

 

 

 Har ej kört  
n = 340 

Kört, ej 
egen  
n = 93 

Egen, 
trimmat 
n = 126 

Egen, ej 
trimmat 
n = 183 

Att köra i 65 km/timmen ökar mina 
risker för att bli inblandad i en olycka 

m = 4,71 
s = 1,47 

m = 3,98 
s = 1,78 

m = 3,69 
s = 1,90 

m = 4,68 
s = 1,59 

p=***
Jag oroar mig för att råka ut för en 
olycka 

m = 3,91 
s = 1,65 

m = 2,84 
s = 1,79 

m = 2,41 
s = 1,54 

m = 3,41 
s = 1,71 

p=***
Jag känner mig osäker när jag kör 
moped där det är mycket trafik 

m = 3,82 
s = 1,55 

m = 3,12 
s = 1,70 

m = 2,38 
s = 1,54 

m = 3,43 
s = 1,68 

p=***
Det är lätt att bli stoppad av polisen och 
få böter 

m = 4,11 
s = 1,50 

m = 3,43 
s = 1,69 

m = 3,08 
s = 1,90 

m = 3,71 
s = 1,73 

Att köra fort ger mig en känsla av frihet m = 3,70 
s = 1,71 

m = 4,63 
s = 1,62 

m = 4,83 
s = 1,63 

m = 4,25 
s = 1,68 

p=***
Jag känner mig cool när jag kör fort 
med mopeden 

m = 2,51 
s = 1,55 

m = 2,82 
s = 1,73 

m = 3,17 
s = 2,01 

m = 2,79 
s = 1,58 

    p=** 
Andra människor blir imponerade av att 
jag kör fort 

m = 2,57 
s = 1,46 

m = 2,81 
s = 1,63 

m = 3,17 
s = 1,90 

m = 2,67 
s = 1,48 

p=**
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. 

m = 2,97 
s = 1,50 

m = 4,14 
s = 1,72 

m = 4,70 
s = 1,50 

m = 3,27 
s = 1,64 

p=***
Mina kompisar tycker att det är okej att 
jag kör i 65 km/h 

m = 4,04 
s = 1,63 

m = 5,07 
s = 1,22 

m = 5,43 
s = 1,20 

m = 4,77 
s = 1,44 

p=***
Mina föräldrar tycker det är okej att jag 
kör i 65 km/h 

m = 2,29 
s = 1,52 

m = 2,85 
s = 1,71 

m = 4,13 
s = 1,76 

m = 2,69 
s = 1,62 

      
Andra trafikanter tycker det är okej att 
jag kör i 65 km/h 

m = 2,16 
s = 1,34 

m = 2,73 
s = 1,65 

m = 3,42 
s = 1,92 

m = 2,37 
s = 1,47 

p=***
Mina kompisar kör ofta i 65 km/h i 
tätbebyggt område 

m = 3,54 
s = 1,58 

m = 4,45 
s = 1,62 

m = 4,83 
s = 1,58 

m = 3,74 
s = 1,76 

p=***
Den högsta hastigheten jag skulle 
kunna tänka mig att köra i den här 
situationen är: 

m = 55,96 
s = 8,67 

m = 61,57 
s = 10,84 

m = 68,36 
s = 10,36 

m = 57,31 
s = 9,43 

p=*** 

***=signifikant till en nivå av <=.001; **= signifikant till en nivå av <=.01; * signifikant till en nivå av 
<=.05; n. s = icke signifikant. Medelvärden i fetstil indikerar att gruppen är mera positiv än övriga 
grupper till att köra i 65 km/tim. 
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Figurerna 5–7 visar andelen som instämmer med ovanstående påståenden (5+6). Figur 5 
visar att de som inte trimmat anser i väldigt hög grad att förseelsen kan leda till böter. 
Denna grupp men även de som inte kört moped upplever att olycksrisken är hög. 
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Figur 5  Andelen med negativa attityder till förseelsen. 

Figur 6 visar att två av attityderna, nämligen den om frihet och säkerhet är väldigt 
positiv för gruppen som trimmat. Även om de också i högre grad än de andra anser att 
beteendet är coolt och kan imponera på andra så var det endast cirka 30 % som instämde 
starkt med påståendena.  
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Figur 6  Andelen med positiva attityder till förseelsen. 

Figur 7 visar att det är främst kompisarna som accepterar beteendet. Detta gäller 
framförallt de som trimmat men även för två av de andra grupperna. Värt att notera är 
att hälften av dem som trimmat tror att deras föräldrar accepterar beteendet. De som inte 
har kört moped avviker från de andra eftersom de upplever en relativt låg acceptans från 
andra. 
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Figur 7  Andelen som instämmer med att andra accepterar förseelsen. 

Svaren på frågan angående vilken maxhastighet de skulle kunna tänka sig att köra i 
situationen enligt scenariot delades in i grupper, max 50 till max 80 kilometer per timma 
(ett fåtal hade angett mer än 90 kilometer per timma, men redovisas inte i tabellen). 
Figur 8 visar hur respektive grupp har svarat gällande hastigheter. De som har en 
trimmad moped uppger betydligt högre hastigheter än vad som är tillåtet. Det finns dock 
en del som inte har trimmat som kan tänka sig att köra upp till 80 kilometer per timma. 
Bland dem som inte har kört uppger flertalet max 50 kilometer per timma. Det kan dock 
vara svårt att ha en uppfattning av hastigheter när man aldrig har kört moped. 
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Figur 8  Högsta tänkbara hastighet i en given situation bland fyra grupper. 

Ungdomarna fick ytterligare fyra påståenden där de skulle svara på hur troligt det är att 
de skulle köra i 65 km/h på 50-väg beroende på olika förhållanden, se tabell 21. Även 
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här är de som trimmar och de som har kört, men inte har en egen moped, mer positiva 
till att ta risker. Notera att medelvärdena är förhållandevis höga vilket innebär att 
oavsett grupp så skulle många av ungdomarna som har svarat på enkäten kunna tänka 
sig att köra 15 kilometer fortare än tillåten hastighet under dessa förhållanden. 

Tabell 21  Faktorer som påverkar ungdomarnas benägenhet till att köra i 65 km/h på 
50-väg under olika förhållanden, uppdelat på fyra grupper. 

Hur troligt är det att: Har ej kört  
n = 340 

Kört, ej egen  
n = 93 

Egen, trimmat 
n = 126 

Egen, ej trimmat 
n = 183 

Du kör i 65 km/h om du har 
bråttom till skolan eller till 
någon aktivitet 

m = 4,29 
s = 1,62 

m = 4,88 
s = 1,38 

m = 5,31 
s = 1,28 

m = 4,49 
s = 1,70 

p=***
Du kör i 65 km/h om du är 
irriterad eller arg på något 
eller någon 

m = 3,23 
s = 1,67 

m = 4,09 
s = 1,71 

m = 4,23 
s = 1,94 

m = 3,41 
s = 1,82 

p=***
Du kör i 65 km/h om du har 
druckit alkohol 

m = 2,60 
s = 1,88 

m = 2,56 
s = 1,81 

m = 2,95 
s = 2,16 

m = 2,09 
s = 1,73 

p=**
Du kör i 65 km/h om det är 
sent på kvällen och inga 
bilar ute 

m = 3,94 
s = 1,80 

m = 5,06 
s = 1,38 

m = 5,41 
s = 1,36 

m = 4,46 
s = 1,76 

p=***
 

 m = medelvärde; s = standardavvikelse; n = antal svaranden på respektive fråga, p = signifikansnivå 
 Medelvärden i fetstil indikerar att gruppen är mer positiv än övriga grupper till risktagande. 
***=signifikant till en nivå av <=.001; **= signifikant till en nivå av <=.01.  
1= Inte alls troligt; 6= Mycket troligt 
 
Ungdomar med egen moped 
De ungdomar som angav att de hade en egen moped fick svara på frågor angående 
föräldrarnas vetskap och attityder till trimning. Figur 9 visar fördelningen bland svaren 
mellan gruppen som trimmar och de som inte trimmar. Jämförelsen mellan de två 
gruppernas svar gjordes med hjälp utav chi²-tester. De som inte trimmar uppger att 
någon eller båda föräldrar är emot trimmade mopeder (p<=.001) och att någon av dem 
har provkört mopeden jämfört med dem som trimmar (p<=.05). Däremot är det större 
andel av dem som har trimmat som uppger att föräldrarna har pratat med dem om 
konsekvenser med trimning (p<=.05). 
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Figur 9  Föräldrars inblandning i trimning enligt de ungdomar som trimmar respektive 
inte trimmar. 

Vidare fick de som hade en trimmad moped svara på frågor gällande hastigheter och 
föräldrarnas inblandning i trimning. I figur 10 ser vi att närmare 80 procent har för 
avsikt att köra i 65 kilometer per timme på vägar med 50 kilometersgräns. Figuren visar 
också att cirka 80 procent uppger att någon av eller båda föräldrarna vet om att 
mopeden är trimmad. Däremot var det färre som hade fått trimmet betalt av föräldrarna 
men likväl uppger 30 procent att föräldrarna hade betalat.  
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Figur 10  Intentioner till att köra fortare än tillåten hastighetsgräns samt föräldrars 
inblandning i trimning enligt dem som har en egen trimmad moped. 

De som hade egen moped fick svara på frågor angående deras erfarenheter av trafik-
förseelser på moped. Med hjälp av t-tester gjordes jämförelser mellan gruppen som 
trimmar och gruppen som inte trimmar. I tabell 22 ser vi att det finns signifikanta 
skillnader mellan grupperna i samtliga frågor. Gruppen som trimmar har oftare brutit 
mot trafikregler i samband med mopedåkande. Det mest förekommande regelbrottet i 
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båda grupperna var att de har kört fortare än 50 kilometer i timmen i tätbebyggt område. 
De som trimmar har också mer erfarenhet av att köra i 70 kilometer i timmen i tätbe-
byggt område. Vidare verkar de också slarva med hjälmanvändningen oftare både när 
det gäller dem själva och deras passagerare. De som trimmar har mer erfarenhet av 
alkoholrelaterad körning än de som inte trimmar, dock var de alkoholrelaterade 
förseelserna minst förekommande av alla i båda grupperna. 

Tabell 22  Erfarenhet av trafikförseelser bland dem som trimmar respektive inte 
trimmar. 

 
Hur många gånger sedan du skaffade moped 
har du: 

Trimmat  
n=126 

Ej trimmat  
n=183 

p 

Kört utan hjälm? 
 

m = 2,48 
s = 1,12 

m = 1,73 
s = 0,81 

*** 

Kört förbi en stoppskylt utan att stanna? m = 2,25 
s = 1,23 

m = 1,57 
s = 0,84 

*** 

Kört mot rött ljus? m = 1,77 
s = 1,18 

m = 1,17 
s = 0,54 

*** 

Kört fortare än 50 i ett tätbebyggt område? m = 3,10 
s = 1,17 

m = 2,08 
s = 1,18 

*** 

Kört fortare än 70 
 i ett tätbebyggt område? 

m = 2,48 
s = 1,38 

m = 1,25 
s = 0,69 

*** 

Skjutsat någon som inte haft hjälm?  m = 2,58 
s = 1,21 

m = 1,89 
s = 1,03 

*** 

Kört moped efter att ha druckit alkohol? m = 1,68 
s = 1,12 

m = 1,17 
s = 0,52 

*** 

Skjutsat någon på mopeden efter att du har 
druckit alkohol? 

m = 1,66 
s = 1,18 

m = 1,14 
s = 0,56 

*** 

m = medelvärde; s = standardavvikelse; t = t-värde; p = signifikansnivå 
***=signifikant till en nivå av <=.001. 
1=Aldrig; 4= Det händer ofta  
 

För att få ytterligare en bild av hur de två grupperna som har en egen moped hanterar 
trafiksituationer och hur deras mopedåkande ser ut fick de ta del av olika påståenden. I 
tabell 23 ser vi hur de som trimmar respektive de som inte trimmar har svarat. I vissa av 
påståendena kunde inga signifikanta skillnader uppmätas. Det gäller till exempel sådana 
påståenden där man inte bryter mot några regler såsom att köra på cykelbanor och 
skjutsning. Signifikanta skillnader fanns inom de frågor som handlar om hur man 
använder mopeder, hur kompisarna gör och uppfattning av den egna körförmågan. De 
som trimmar brukar leka med mopederna oftare än de som inte trimmar. De är mer 
benägna att följa kompisarnas beteende och skattar sig själva som bättre förare jämfört 
med andra i deras ålder. Skillnaden mellan de två grupperna blir påtaglig när vi tittar på 
vilken hastighet de brukar hålla i tätbebyggt område. I genomsnitt uppger de som trim-
mar att de brukar köra 12 kilometer fortare än lagstadgad hastighet och 10 kilometer 
fortare jämfört med de som inte trimmar.  
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Tabell 23  Inställning till trafiksituationer och mopedåkande bland dem som trimmar 
respektive inte trimmar. 

 Har trimmat  
n = 126 

Har inte trimmat  
n = 183 

Att köra moped på cykelvägar ökar risken för att bli 
inblandad i en olycka 

m = 3,19 
s = 1,90 

m = 3,57 
s = 1,82 

p= ej sign.
Du känner dig säkrare när du kör moped på cykelbana än på 
vägen 

m = 3,26 
s = 1,94 

m = 3,09 
s = 1,82 

p= ej sign.
Det borde vara lagligt att få köra moped fortare än 45 km/h m = 5,25 

s = 1,43 
m = 4,40 
s = 1,81 

p= **
Det är bättre att följa trafikrytmen än att ligga i 45 km/h och 
hindra framkomligheten 

m = 4,75 
s = 1,62 

m = 4,28 
s = 1,69 

p= ej sign.
Du är bättre på att hantera mopeden och trafiken jämfört 
med andra i din ålder 

m = 4,80 
s = 1,29 

m = 3,66 
s = 1,44 

p= ***
Om dina kompisar skulle köra mot rött ljus när ni åker 
tillsammans är det troligt att du hänger på 

m = 4,12 
s = 1,95 

m = 2,52 
s = 1,68 

p= ***
Du brukar göra stunts och tricks med mopeden på ställen 
som parkeringar, fotbollsplaner, skolgårdar etc. när det inte 
är något folk där 

m = 3,48 
s = 2,01 

m = 2,07 
s = 1,67 

p= ***
Du brukar göra stunts och tricks med mopeden i 
samhället/på gatorna 

m = 2,85 
s = 2,10 

m = 1,88 
s = 1,54 

p= **
Om du skjutsar någon tar du det lite lugnare m = 3,92 

s = 1,87 
m = 4,34 
s = 1,72 

p= ej sign.
Om du skjutsar någon kör du på samma sätt som du brukar m = 4,08 

s = 1,87 
m = 3,59 
s = 1,80 

p= ej sign.
De flesta av dina kompisar har trimmat sina mopeder m = 5,06 

s = 1,36 
m = 3,69 
s = 1,73 

p= ***
I tätbebyggt område brukar du oftast hålla _ _ _ _ _ _ km/h m = 62,17 

s = 10,94 
m = 52,86 
s = 6,71 

p= ***
 

m = medelvärde; s = standardavvikelse; n = antal svaranden på respektive fråga  
***=signifikant till en nivå av <=.001; **= signifikant till en nivå av <=.01.  
1=Håller inte alls med; 6= Håller helt med 
 

Figur 11 visar fördelningen bland dem som trimmar och de som inte trimmar vid olika 
hastighetsnivåer. Fler av dem som inte trimmar finns i gruppen som kan tänka sig att 
köra max 50. I de grupper som kan tänka sig att köra i max 60, 70 eller 80 på 50-väg är 
de som trimmar dominerande. 
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Figur 11  Svar på frågan ” I tätbebyggt område brukar jag oftast hålla ___km/h”, 
bland dem som trimmar respektive inte trimmar. 

 
3.4.2 Efterstudie 
I efterstudien inkom inga enkäter från kontrollort 1. Anledningen var att eleverna inte 
hade några schemalagda lektioner den veckan då enkäten delades ut, eftersom de 
närmade sig skolavslutning. Mentorerna kunde av den anledningen inte dela ut 
enkäterna till eleverna. Analysen kommer av den anledningen fortsättningsvis att göras 
med enbart kontrollort 2 som jämförelseort. Från kontrollort 2 var det cirka 25 procent 
fler svaranden i efterstudien. Antal svaranden var relativt lika på experimentorterna före 
och efter, se tabell 24. 

Tabell 24  Antal svaranden på respektive ort före-/efter. 

 Experimentort 1 Experimentort 2 Kontrollort 1 Kontrollort 2
Före 399 127 117 278 
Efter 370 126 0 370 
 

Frågor angående mopedanvändningen ställdes även i efterstudien. Cirka 60 procent 
hade kört moped det senaste året (se tabell 25). Drygt 80 procent hade en egen moped 
och av dessa hade närmare 40 procent en trimmad moped.  
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Tabell 25  Förekomst av mopedåkande bland ungdomarna enligt efterstudien. 

 Ja Nej 
Har du kört 
moped det 
senaste året? 

n = 415 
% = 61,5 

n = 260 
% = 38,5 

Har du förarbevis 
för moped? 

n = 194 
% = 46,2 

n = 226 
% = 53,8 

Har du en egen 
moped? 

n = 327 
% = 80,3 

n = 80 
% = 19,7 

Har du en 
trimmad moped? 

n = 124 
% = 37,8 

n = 204 
% = 62,2 

n= antal svaranden på respektive fråga 
Fördelningen bland flickor och pojkar när det gäller trimmade mopeder skiljer sig inte 
nämnvärt från förstudien, nära 47 procent av pojkarna och 25 procent av flickorna 
uppgav att de hade en trimmad moped. 

I efterstudien fick ungdomarna svara på frågor angående polisens insatser mot trimmade 
mopeder. På frågan ”Har polisen varit på din skola och kollat trimmade mopeder i år?” 
svarar närmare 85 procent ”Ja”. Cirka 10 procent vet inte och 5 procent svarar att 
polisen inte har varit där.  

 
Inställning till polisens arbete 
Eftersom fler pojkar än flickor trimmar sina mopeder enligt både för- och efterstudien 
genomfördes t-tester för att ta reda på om det finns skillnader i flickors och pojkars 
inställning till polisens arbete. I tabell 26 kan vi se att det finns signifikanta skillnader 
mellan könen när det gäller attityden till polisens arbete. Flickorna är mer positivt 
inställda till att polisen arbetar för att minska trimning. Flickorna är även mer benägna 
att hålla med om att arbetet kan minska trimning av mopeder. 

Tabell 26  Inställning till polisens arbete mot trimning av mopeder, uppdelat på kön. 

 Flickor Pojkar 
Det är mycket bra att polisen 
kollar om mopeder är 
trimmade 

m = 3,96 
s = 1,80 
n = 362 

m = 2,93 
s = 1,99 
n = 308 

p *** 
Polisens arbete i skolorna 
kan minska trimning av 
mopeder 

m = 3,65 
s = 1,78 
n = 360 

m = 3,16 
s = 1,97 
n = 308 

p ** 

m = medelvärde; s = standardavvikelse; n = antal svaranden på respektive fråga , p = signifikansnivå; 
***=signifikant till en nivå av <=.001; **= signifikant till en nivå av <=.01; * signifikant till en nivå av 
<=.05; n. s = icke signifikant 
1= Håller inte alls med; 6= Håller helt med 

 

Samtliga ungdomar fick den öppna frågan ”Vad tycker du att polisen borde göra för att 
minska antalet trimmade mopeder?” Svaren på frågan kodades om till grupper efter de 
vanligaste förekommande svaren. Resultaten uppdelat på dessa svar samt kön redovisas 
i figur 12. Fler flickor föreslår aktiviteter som kan minska förekomst av trimning medan 
fler pojkar är positiva till sådant som främjar trimning och högre hastigheter. Svar som 
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var sällan förekommande hamnade i gruppen ”annat”. Exempel på svar i den gruppen är 
”höja ålder för att få köra moped”, ”förbjuda försäljning av trimdelar”, ”polisen borde 
synas mer”, ”jag bryr mig inte”, ”trim är inne” och ”sluta använda polisvåld”. Bland 
svaren oavsett kön kan vi se att flertalet av ungdomarna inte vet vad man skulle kunna 
göra för att minska trimning. Många föreslår också det som redan görs på orterna, 
nämligen att kontrollera på skolor och vägar. 
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Figur 12  Ungdomarnas svar på vad de anser att polisen borde göra för att minska 
antalet trimmade mopeder, uppdelat på kön. 

 
3.4.3 Före- och efterstudie: En jämförelse  
Ungdomarna fick frågan ”har du en trimmad moped nu”? För att ta reda på skillnaden i 
antalet som uppgav att de hade en trimmad moped på respektive ort före samt efter 
polisens insatser gjordes t-tester. Andelen trimmade mopeder (ungdomar som hade 
svarat ”ja” på frågan) skiljer sig inte signifikant mellan före- och efterstudien på någon 
av orterna (se tabell 27). Observera att vi inte fick in några enkäter från kontrollort 1 i 
efterstudien.  

Tabell 27  Andel som uppger att de har en trimmad moped på respektive ort före samt 
efter polisens insatser. 

 
 Exp. ort 1 Exp. ort 2 Kontrollort 1 Kontrollort 2 
 Före Efter Före Efter Före Efter Före Efter 
 43 % 48 % 25 % 32 % 42 % n.a 47 % 36 %
p n.s n.s n.a n.s 

p = signifikansnivå, n.s = icke signifikant, n.a. = inga uppgifter 
Det scenario som ungdomarna fick förhålla sig till har tidigare beskrivits och resultatet 
för respektive påstående uppdelat på fyra grupper redovisades i tabell 20. I efterstudien 
genomfördes ett t-test mellan före/efter inom respektive ort och olika påståenden utifrån 
samma scenario. Nedan i tabell 28 redovisas endast signifikanta medelvärden uppdelat 
på ort. Tabellen visar att det inte är särskilt många påståenden där medelvärdena skiljer 
sig signifikant. På experimentort 1 är det bara ett påstående där skillnaden är signifikant. 
Det är färre som håller med om att det är svårt att vara uppmärksam i trafiken i 65 km/h 
i efterstudien. På experimentort 2, där flest insatser har gjorts, är det färre som uppger 
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att de känner sig osäkra där det är mycket trafik efter polisens insatser. Ingen av 
experimentorterna visar några skillnader i hur fort de skulle kunna tänka sig att köra i 
den givna situationen i scenariot. På kontrollort 2 håller man inte med om i samma grad 
att det är lätt att bli stoppad av polisen och få böter. 

Tabell 28  Inställning till olika påståenden gällande trafiksituationer före samt efter 
polisens insatser på respektive ort. Endast påståenden med signifikanta värden bland 
någon av orterna redovisas. 

 Exp. ort 1 Exp. ort 2 Kontrollort 2 
 Före 

n = 82 
Efter 
n = 63 

Före 
n = 31 

Efter 
n = 37 

Före 
n = 38 

Efter 
n = 81 

Det är svårt att vara 
uppmärksam på allt i 
trafiken när man kör i 
65 km/h 

m = 3,70 
s = 1,75 

m = 3,38 
s = 1,64 

    

 * n.s n.s 
Jag känner mig osäker 
när jag kör moped där 
det är mycket trafik 

  m = 3,49 
s = 1,70 

m = 2,96 
s = 1,79 

  

 n.s * n.s 
Det är lätt att bli stoppad 
av polisen och få böter 

    m = 3,77 
s = 1,82 

m = 3,32 
s = 1,65 

 n.s n.s ** 
 

m = medelvärde; s = standardavvikelse; n = antal svaranden på respektive fråga  
**= signifikant till en nivå av <=.01; * signifikant till en nivå av <=.05; n. s = icke signifikant 
1=Håller inte alls med; 6= Håller helt med 
 

Även bland ungdomar som har egen moped kan vi se att det finns få skillnader mellan 
före- och efterstudien. Tabell 29 visar att deras intentioner till att köra i 65 i tätbebyggt 
område bara har minskat på kontrollort 1. Medelhastigheten som de brukar hålla har inte 
minskat signifikant på någon av orterna.  

Tabell 29  Intentioner till att köra fortare än tillåten hastighetsgräns samt vanlig 
hastighet bland samtliga som har egen moped, före samt efter polisens insatser på 
respektive ort. 

 Exp. ort 1 Exp. ort 2 Kontrollort 2  
 Före 

n = 82 
Efter 
n = 63 

Före 
n = 31 

Efter 
n = 37 

Före 
n = 38 

Efter 
n = 81 

Jag kommer inom de 
närmaste månaderna att 
köra i 65 km/h i tätbebyggt 
område. (andelen som har 
svarat ja på påståendet) 

n = 43 
% 52 

n = 38 
% 60 

n = 20 
% 65 

n = 24 
% 65 

n = 30 
% 79 

n = 41 
% 51 

p n.s n.s  *** 
I tätbebyggt område 
brukar jag oftast hålla 
 _ _ _ _  km/h 

m=56,56 
s=10,14 

m = 55,58 
s = 9,15 

m = 55,19 
s = 8,28 

m = 56,32 
s = 9,38 

m = 
55,32 
s = 8,56 

m = 
53,77 
s = 7,90 

p n.s n.s n.s 
m = medelvärde; s = standardavvikelse; n = antal svaranden på respektive fråga, p = signifikansnivå 
***=signifikant till en nivå av <=.001; n.s = icke signifikant  
1=Håller inte alls med; 6= Håller helt med 
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3.4.4 Jämförelse före/efter mellan orterna 
Variansanalyser genomfördes för att testa differensen mellan för- och efterstudiens 
resultat mellan experimentorter och kontrollorter. Eftersom polisen har gjort flest 
inriktade insatser på experimentort 2 valde vi att endast ta med den orten som 
jämförelse med kontrollort 2. I tabell 30 redovisas de signifikanta skillnaderna mellan 
hur experimentort 2 och kontrollort 2 har svarat på ett antal påståenden före jämfört med 
efter. På experimentorten håller de med om i större utsträckning att det är lätt att bli 
stoppad av polisen och få böter, vilket kan vara ett resultat av att polisen har gjort 
många insatser på orten. Däremot är de mer benägna att hålla med om att föräldrarna 
tycker det är ok att köra i 65 km/h på 50-väg.  

Tabell 30  Differensen mellan experimentort 2 och kontrollort 2 gällande inställningen 
till trafiksituationer före och efter polisens insatser.  

 
 
 
 
 
 
 

 Exp. ort 2 Kontrollort 2  
 Före 

n = 31 
Efter 
n = 37 

Före n = 38 Efter 
n = 81 

p 

Mina föräldrar tycker det är ok att 
jag kör i 65 km/h 
 

m = 2,16 m = 3,34 m = 2,60 m = 2,44 * 

Det är lätt att bli stoppad av 
polisen och få böter 
 

m = 3,88 m = 4,30 m = 3,89 m = 3,43 * 

m = medelvärde; s = standardavvikelse; n = antal svaranden på respektive fråga, p = signifikansnivå 
 * = signifikant till en nivå av <=.05  
1=Håller inte alls med; 6= Håller helt med 

Tabell 31 visar att färre ungdomar (med egen moped) uppger att de kommer att köra i 
65 km/h på 50-väg. Inga signifikanta skillnader kunde uppmätas i differensen mellan 
orterna gällande medelhastighet. 

Tabell 31  Intentioner till att köra fortare än tillåten hastighetsgräns samt vanlig 
hastighet bland samtliga som har egen moped. Jämförelse mellan kontroll- och 
experimentort före-/ efter. 

 Exp. ort 2 Kontrollort 2 p 

 Före 
n = 31 

Efter 
n = 37 

Före 
n = 38 

Efter 
n = 81 

 

Jag kommer inom de 
närmaste månaderna att 
köra i 65 km/h i tätbebyggt 
område? 

n = 20 
% 65 

n = 24 
% 65 

n = 30 
% 79 

n = 41 
% 51 

** 

I tätbebyggt område brukar 
jag oftast hålla 
 _ _ _ _  km/h 
 
 

m = 55,19 
s = 8,28 

m = 56,32 
s = 9,38 

m = 55,32 
s = 8,56 
 

m = 53,77 
s = 7,90 

n.s 

 
Ytterligare variansanalyser genomfördes för att jämföra differensen före/efter mellan 
experimentort 2 och kontrollort 2. Ett antal signifikanta skillnader kunde uppmätas 
gällande inställningen till trafiksituationer och mopedåkande bland de med egen moped 
(se tabell 32). På experimentort 2 anser man sig vara bättre i efterstudien på att hantera 



 

VTI rapport 631 63 

man på experimentort 2 inte skulle göra i samma utsträckning som innan polisens 
insatser. Samma mönster ser vi när det gäller benägenheten att leka med mopeden på 
både offentliga och inhägnade platser. Flera påståenden visade på icke-signifikanta 
skillnader. Det betyder att på experimentort 2 där polisen har gjort insatser har det inte 
skett större förändringar än vad det har gjort på kontrollort 2. 

Tabell 32  Differensen före-/efter mellan experimentort 2 och kontrollort 2 gällande 
inställningen till trafiksituationer och mopedåkande bland de med egen moped. 

  
 Exp. ort 2 Kontrollort 2  
 Före 

n = 31 
Efter 
n = 37 

Före 
n = 38 

Efter 
n = 81 

p 

Att köra moped på cykelvägar 
ökar risken för att bli inblandad i 
en olycka 

m = 3,95 
 

m = 3,35 
 

m = 4,37 
 

m = 3,95 
 

n.s 

Du känner dig säkrare när du kör 
moped på cykelbana än på vägen 

m = 2,72 
 

m = 2,36 
 

m = 2,69 
 

m = 2,61 
 

n.s 

Det borde vara lagligt att få köra 
moped fortare än 45 km/h 

m = 4,69 
 

m = 4,84 
 

m = 5,05 
 

m = 4,74 
 

n.s 

Det är bättre att följa trafikrytmen 
än att ligga i 45 km/h och hindra 
framkomligheten 

m = 4,33 
 

m = 4,21 
 

m = 4,41 
 

m = 4,31 
 

n.s 

Du är bättre på att hantera 
mopeden och trafiken jämfört 
med andra i din ålder 

m = 3,75 
 

m = 4,16 
 

m = 4,22 
 

m = 3,84 
 

* 

Om dina kompisar skulle köra 
mot rött ljus när ni åker 
tillsammans är det troligt att du 
hänger på 

m = 3,09 
 

m = 3,43 
 

m = 3,13 
 

m = 2,75 
 

n.s 

Du brukar göra stunts och tricks 
med mopeden på ställen som 
parkeringar, fotbollsplaner, 
skolgårdar etc. när det inte är 
något folk där 

m = 2,49 
 

m = 2,97 
 

m = 2,43 
 

m = 1,96 
 

* 

Du brukar göra stunts och tricks 
med mopeden i samhället/på 
gatorna 

m = 2,19 m = 2,44 
 

m = 2,44 
 

m = 1,85 
 

* 

Om du skjutsar någon tar du det 
lite lugnare 
 

m = 4,39 
 

m = 3,83 
 

m = 3,85 
 

m = 4,18 
 

* 

Om du skjutsar någon kör du på 
samma sätt som du brukar 

m = 3,59 m = 3,84 m = 3,85 m = 3,53 n.s 

De flesta av dina kompisar har 
trimmat sina mopeder 

m = 4,17 
 

m = 4,01 
 

m = 4,24 
 

m = 3,78 
 

n.s 

m = medelvärde; s = standardavvikelse; n = antal svaranden på respektive fråga, p = signifikansnivå 
*= signifikant till en nivå av <=.05; n.s = icke signifikant  
1=Håller inte alls med; 6= Håller helt med 
 
3.5 Sammanfattning 
Observationsstudien visar att det var färre mopeder på experimentorterna i efterstudien 
än i förstudien. Orsakerna beror troligtvis på slumpen då observationerna inte var till-
räckligt omfattande för att förändringen ska kunna hänvisas till polisens insatser. Det 
kan ha slumpat sig så att ungdomarna befann sig på andra platser runt orten. Vi vet att 
många som är elever på ortens skola bor på landsbygden utanför orten där observationer 
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inte gjordes. Ungdomarna närmade sig sommarlovet och kan ha haft aktiviteter kopp-
lade till skolavslutning (skolresa eller liknande) eller av andra anledningar inte var ute 
och åkte moped just de kvällarna som observationerna genomfördes. Resultaten från 
enkätstudien kunde urskilja fyra grupper varav två av dessa är mer riskbenägna än de 
andra. De som trimmar och de som har kört moped men inte har en egen följer samma 
mönster när det gäller personlighet, beteende, närmiljö samt uppfattning av trafik och 
mopedåkande. De är positiva till att ta risker i trafiken och de har mer erfarenhet av att 
bryta mot regler både i trafiken och på skolan och fritiden. Dessa två grupper är inte lika 
engagerade i organiserade aktiviteter på fritiden som övriga två grupper, deras föräldrar 
är inte lika stränga, betygen anses inte vara lika viktiga och de uppger i något högre 
utsträckning än övriga två grupper att skolan är svår eller tråkig. Resultaten visar också 
att de som trimmar inte upplever i samma utsträckning som de andra att deras risk att 
råka ut för en olycka ökar om de kör i 65 på 50-väg. De har en mer positiv upplevelse 
av höga farter; de kommer fortare fram, det ger en känsla av frihet, de känner sig coola 
och kompisarna gör likadant. Dessutom upplever de i högre utsträckning att föräldrarna 
accepterar trimmade mopeder och att föräldrarna och andra trafikanter tycker att det är 
okej att de håller denna hastighet. De som trimmar har också mer erfarenhet av trafik-
förseelser än de som inte trimmar. De slarvar mer med hjälmen, vilket även gäller deras 
medpassagerare, de ignorerar skyltar och rödljus oftare samt har mer erfarenhet av 
alkohol i kombination med mopedkörning. Bland dem som trimmar är pojkar över-
representerade och de är mer negativt inställda till polisens arbete jämfört med 
flickorna. Många ungdomar uppger att deras föräldrar vet om att mopederna är 
trimmade och 30 procent uppger att föräldrarna har betalat trimmet till mopederna. Att 
mopeden är trimmad uppges 80 procent veta om, medan 60 procent uppges vara emot 
trimmade mopeder enligt ungdomarnas svar.  

Polisens insatser på experimentorterna har inte påverkat ungdomarnas attityder och 
inställning till trafiksäkerhet. På båda experimentorter ser vi att de i samma utsträckning 
som innan polisens insatser kommer att köra i 65 på 50-väg och de håller ungefär 
samma medelhastighet i tätbebyggt område före och efter. På kontrollorten däremot har 
en förändring skett till det bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt angående deras intentioner 
till att köra i 65 på 50-väg.  

 



 

VTI rapport 631 65 

4 Analys- och resultatdiskussion  
Syftet med denna studie var att ta del av polisens syn på mopedproblematiken och 
beskriva den arbetsmetod som de använder för att förebygga och minska trimning samt 
att utvärdera metoden. Syftet var också att identifiera olika ungdomsgrupper med 
avseende på personlighet, livsstil, attityder, beteende, närmiljö och trafikbeteende samt 
dess koppling till trimning. 

 
4.1 Vilka är det som trimmar? 
Resultaten från enkätstudien kunde urskilja fyra grupper varav två av dessa är mer 
riskbenägna än de andra. De som trimmar och de som har kört moped men inte har en 
egen följer samma mönster när det gäller personlighet, beteende, närmiljö samt upp-
fattning av trafik och mopedåkande. De är positiva till att ta risker i trafiken och de har 
mer erfarenhet av att bryta mot regler både i trafiken och på skolan och fritiden. Enligt 
teorin om problembeteende (PBT) finns faktorer som antingen främjar eller motverkar 
riskbeteende. Detta innebär att de som i denna studie tog flera risker har fler främjande 
än motverkande faktorer. Resultaten visade även att dessa två grupper inte är lika 
engagerade i organiserade aktiviteter på fritiden som övriga två grupper, deras föräldrar 
är inte lika stränga, betygen anses inte vara lika viktiga och de uppger i något högre 
utsträckning än övriga två grupper att skolan är svår eller tråkig. Det bekräftar tidigare 
studier som visar att det finns ett samband mellan hur människor beter sig i trafiken och 
hur de lever i övrigt (Shope m.fl., 2001). Det är möjligt att de som har kört men inte har 
en egen moped inte har samma möjligheter att begå trafikbrott och ta risker i trafiken. 
Men när de kör och om de skaffar en egen moped, kommer de förmodligen att utgöra en 
risk i trafiken. Man kan också tänka sig att många kör moped oftare än att de bara har 
testat. De kanske lånar en moped från någon kompis, syskon eller förälder. Mot bak-
grund av denna kunskap skulle fler studier behövas som inte enbart fokuserar på dem 
som har en egen moped, utan på ungdomar som ofta kommer i kontakt med och 
använder motorfordon. 

Med stöd från PBT kan vi också förstå varför de som har en egen moped men inte 
trimmar har valt att hålla sig inom lagens ramar. Teorin förklarar nämligen att 
ungdomar som känner sig uppskattade och vars föräldrar har stort inflytande över deras 
tillvaro är mindre benägna att begå brott och anta ett riskbeteende. I dessa ungdomars 
närmiljö är det inte lika socialt accepterat att begå regelbrott i trafiken. De har mindre 
erfarenhet av brott, upplever stöd och kontroll från föräldrarna i högre utsträckning, 
trivs mer i skolan samt är mer riskmedvetna och mer försiktiga i trafiken jämfört med 
riskgrupperna. Betydelsen av föräldrarnas inflytande återkommer även i intervjuerna 
med ungdomarna och polisen. Ungdomarna som inte trimmar har föräldrar som hotar 
med att sälja mopeden om de trimmar. Polisen framhåller att där föräldrarna är när-
varande och bryr sig om vad ungdomen gör är det också lättare att nå fram med bud-
skapet och se goda effekter av polisens insatser mot trimning och vårdslös körning. De 
föräldrar som har en tolerant inställning till trimning bidrar däremot till en ökad risk-
benägenhet hos ungdomen.  

Den sociala acceptansen, som enligt PBT är en främjande faktor, är väldigt fram-
trädande i resultatet av enkäterna gällande hastigheter. Samtliga grupper uppger att de 
kan tänka sig att köra i ganska höga hastigheter i tätbebyggt område, även under olika 
förhållanden såsom när de har bråttom, är arga och irriterade eller när det är mörkt ute. 
Eftersom det finns en social acceptans är inte ungdomarna motiverade till att hålla en 
hastighet under 50 km/h. Om de dessutom inte upplever att riskerna för att råka ut för en 
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olycka eller bli stoppad av polisen är särskilt höga stärker det motivationen till att 
fortsätta att köra för fort. Detta samstämmer med teorin om planerat beteende (TPB) 
som förklarar att när människor värderar sin egen förmåga till en handling som hög och 
när man har erfarenhet av att klara av någonting stärker det beteendet. Om personen 
tidigare har kunnat köra fort utan att något negativt händer, varför ska han/hon då ändra 
sitt beteende?  

Ytterligare en frågeställning var vilken inställning de som trimmar och de som inte 
trimmar har till trafiksäkerhet? Resultaten från enkäten visar att de som trimmar inte 
upplever i samma utsträckning som de andra att deras risk att råka ut för en olycka ökar 
om de kör i 65 på 50-väg. De har en mer positiv upplevelse av höga farter; de kommer 
fortare fram, det ger en känsla av frihet, de känner sig coola och kompisarna gör lika-
dant. Dessutom upplever de i högre utsträckning att föräldrarna accepterar trimmade 
mopeder och att föräldrarna och andra trafikanter tycker att det är okej att de håller 
denna hastighet. De som trimmar har också mer erfarenhet av trafikförseelser än de som 
inte trimmar. De slarvar mer med hjälmen, vilket även gäller deras medpassagerare, de 
ignorerar skyltar och rödljus oftare samt har mer erfarenhet av alkohol i kombination 
med mopedkörning. Skillnaderna mellan de som trimmar och de som inte trimmar 
bekräftar att ungdomar som har en egen moped inte nödvändigtvis har samma livsstil. 
Miegel (1990) beskriver livsstil som de värden och attityder vi har och hur vi uttrycker 
dessa genom handlingar. För en person kanske mopeden enbart är ett transportmedel 
medan det för en annan tar upp en stor del av fritiden; man håller på med stunts och 
tricks, tittar på stuntfilmer på internet och är medlem i någon mopedförening. Två 
mopedister kan tycka om höga farter men en av dem skulle av moraliska skäl aldrig 
trimma sin moped. Att tala om mopedister som en homogen grupp är därför inte riktigt 
rättvist. Tidigare forskning om unga bilförare visar också att det inte går att bedöma att 
en viss livsstil har störst samband med olycksrisk men att man kan urskilja olika risk-
grupper (Gregersen & Berg, 1994). 

En positiv inställning till fortkörning kan leda till ett riskfyllt körbeteende i framtiden 
(Iversen, 2004). Att ungdomar kör fort bekräftas av polisen som beskriver att höga 
hastigheter är ett problem bland unga mopedister. Med tanke på de höga farter som 
förekommer bland unga mopedister kan man tänka sig att när dessa ungdomar ska ta 
körkort till bil om några år är det troligt att de kommer att uppvisa ett riskbeteende även 
bakom ratten. Även i resultatet av enkäterna kan vi se att det finns en positiv inställning 
till att köra för fort och många har också erfarenhet av flera trafikförseelser trots att de 
bara är 15–16 år. Detta är ganska oroväckande med tanke på att många av dem tar med 
denna inställning när de börjar övningsköra med bil vid 16 års ålder. 

Resultaten från enkätstudien visar på en signifikant skillnad mellan könen i andelen som 
trimmar och inställning till polisens arbete. Bland dem som trimmar är pojkar överrep-
resenterade och de är mer negativt inställda till polisens arbete jämfört med flickorna. 
Forskning visar att män inte upplever risker i trafiken som lika allvarliga som kvinnor 
gör (DeJoy, 1992). De tar mer risker och är inblandade i trafikolyckor i större utsträck-
ning än kvinnor. Dessutom associerar männen bilkörning med positiva känslor (Polk, 
1998). Utifrån dessa studier kan vi förstå att detsamma verkar gälla pojkar och flickor. 
De pojkar som trimmar sina mopeder upplever inte på samma sätt som flickorna att det 
finns risker med trimning och höga farter. Istället innebär det någonting roligt, farten 
och kanske mekandet med mopeden får dem att må bra. Enligt Njå och Nesvågs (2007) 
forskning skulle detta kunna förklaras av att mopeden fungerar som symboliskt kapital 
för killarna där körstilen och mopedens utseende upprätthåller en viss stil, status och 
makt. Några djupare analyser av könsskillnader görs inte i denna rapport. Att studera 



 

VTI rapport 631 67 

skillnader bland könen gällande trafik och mopedåkande i unga åldrar bör göras med ett 
genusperspektiv snarare än att enbart förklara skillnaderna mellan könen. Hur kommer 
det sig att pojkar är mer riskbenägna? På vilket sätt bidrar samhället till att pojkar är en 
större riskgrupp? Vad är det som gör att flickor är försiktigare? Eller är flickor alltid 
försiktigare? Dessa frågor är intressanta och viktiga att studera och bör ges utrymme i 
en egen studie.  

 
4.2 Effekter av polisens insatser 
Förutom att få ökad kunskap om ungdomars inställning till trimning och mopedåkande 
var syftet med denna studie även att utvärdera polisens riktade insatser mot mopedprob-
lematiken. Resultaten visade att polisens insatser på experimentorterna inte har påverkat 
ungdomars attityder och inställning till trafiksäkerhet. Vid tre tillfällen har polisen gjort 
insatser på experimentort 2 under tiden som studien pågick. Få signifikanta skillnader 
har kunnat uppmätas mellan före- och efterstudien på orten med avseende på svaren 
från enkäterna. Dessutom var man i efterstudien något mera tolerant till höga hastig-
heter och mera benägen att bryta mot reglerna. På båda experimentorter ser vi att de i 
samma utsträckning som innan polisens insatser kommer att köra i 65 på 50-väg och de 
håller ungefär samma medelhastighet i tätbebyggt område före och efter. På kontroll-
orten däremot har en förändring skett till det bättre ur trafiksäkerhetssynpunkt angående 
deras intentioner till att köra i 65 på 50-väg.  

Vid jämförelsen av förändringen mellan experimentort 2 och kontrollort 2 kunde några 
signifikanta skillnader uppmätas. På experimentorten har riskmedvetenheten minskat 
och riskbenägenheten ökat medan förändringen på kontrollorten har gått i motsatt 
riktning förutom på en fråga; på kontrollorten höll man med om i mindre utsträckning i 
efterstudien att det är lätt att bli stoppad av polisen och få böter. På experimentorten är 
man mer benägen att hålla med om detta. Därmed har det skett en attitydförändring på 
experimentorterna som vi inte förväntade oss efter polisens insatser.  

Vilken effekt kan föräldrarna ha haft på dessa attityder? Av intervjuerna med polisen 
förstår vi att det finns föräldrar som är mycket skeptiska till polisens arbete. Många 
ogillar att polisen provkör mopederna. Flera ogillar också av olika anledningar att 
mopederna tas i beslag och det är inte otänkbart att de pratar om detta hemma. 
Föräldrarnas inställning till polisens arbete kan ha smittat av sig på ungdomarna som 
tolkar det som att det skulle vara okej att trimma och köra över gällande hastighets-
gränser. Av enkäterna kan vi nämligen se att många föräldrar vet om att mopederna är 
trimmade och 30 procent har till och med betalat trimmet till mopederna. Intressant är 
också att 80 procent uppges veta om att mopeden är trimmad men så många som 
60 procent uppges vara emot trimmade mopeder enligt ungdomarnas svar. Betyder det 
att föräldrarna är emot trimning generellt men litar på att deras egna barn klarar av att 
köra trimmat? Eller betyder det att ungdomarna har missuppfattat var deras föräldrar 
står i frågan om trimning är okej eller inte?   

Det bör poängteras att resultaten från enkäterna visar ungdomarnas attityder, inte deras 
faktiska beteende. Vi kan nämligen se utifrån observationerna att någonting har hänt på 
orterna. Det är klart färre mopeder på experimentorterna och framförallt på experiment-
ort 2 var det betydligt lugnare i efterstudien än i förstudien. Orsakerna beror troligtvis 
på slumpen, att ungdomarna befann sig på andra platser runt orten. Vi vet att många 
som är elever på ortens skola bor på landsbygden utanför orten där observationer inte 
gjordes. Ungdomarna närmade sig sommarlovet och kan ha haft aktiviteter kopplade till 
skolavslutning (skolresa eller liknande) eller av andra anledningar inte var ute och åkte 
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moped just de kvällarna som observationerna genomfördes. Observationerna var inte 
tillräckligt omfattande för att vi ska kunna säga vad förändringen beror på.  

Andelen som uppger att de har en trimmad moped har inte minskat särskilt mycket 
mellan före- och efterstudien. Det kan bero på att mopeder har varit i beslag under tiden 
för observationerna, det kan bero på väderförhållanden eller frånvaro från skolan av 
olika anledningar. Det kan även bero på att ungdomarna har förändrat sitt beteende på 
något annat sätt. Kanske kör de på ett annat sätt i områden där upptäcktsrisken upplevs 
som stor? Det är möjligt att de inte tar mopeden till skolan i samma utsträckning som 
innan eller parkerar på andra ställen för att inte bli upptäckta? Resultaten från enkäten 
visar nämligen att man på experimentorterna upplever risken som större att åka fast för 
polisen och få böter. Forskning har visat att människor är benägna att förändra sitt 
beteende om man upplever risken att bli upptäckt som hög (Holgersson, 2008; Østvik & 
Elvik, 1990). Upptäcktsrisken måste ökas med det tredubbla innan man noterar det och 
anpassar sitt beteende därefter. Vi kan se att ungdomarnas attityder inte har förändrats, 
de är fortfarande lika riskbenägna och positiva till höga farter och de har kvar trimmet 
men kanske de förändrar beteendet i form av att de anpassar körningen så att de inte 
åker fast. Studier har även visat att insatser måste ha en viss kontinuitet och omfattning 
för att de skall få någon stadigvarande effekt (Holgersson, 2008; Sherman, 1990). 
Genom att växla mellan korta och långa insatser kan man få en önskad kvardröjande 
effekt av insatserna. För att påverka den upplevda upptäcktsrisken hos ungdomarna 
räcker det inte med att genomföra enstaka insatser. Holgersson (2008) pekar på behovet 
av att polisen ökar sin förmåga att anamma och följa strategier som har förutsättningar 
att fungera. Ett syfte med polisens agerande mot trimmade mopeder är att visa att det 
sker insatser i ett område. Det kan öka medborgarnas trygghet och tillfredsställelse med 
polisens arbete. Men det finns en risk att polisen inriktar sig på att göra insatser i ett 
stort antal områden snarare än att lägga upp aktiviteterna på ett sådant sätt att förutsätt-
ningarna att påverka ungdomarnas beteende är goda. Detta kan vara en förklaring till att 
effekten av polisens insatser var marginell, insatsen kanske inte har varit tillräckligt 
omfattande.  

Resultatet på experimentort 1 kan förklaras av att det fanns en kontinuitet i polisens 
insatser under våren 2007. Detta medförde att ungdomarna inte vågade trimma sina 
mopeder. ”I XX kan man inte trimma för då åker man dit” sades det bland ungdomarna. 
Våren 2008 har polisen inte upplevt några större problem med mopeder och av den 
anledningen inte gjort några särskilda insatser. Istället har arbetet rymts inom den 
dagliga verksamheten. Man har provkört enstaka mopeder som har gått för fort och 
beslagtagit dem som misstänkts vara trimmade. De ”skördar av det de sådde under 
2007” som en polis på orten uttrycker det.  

 
4.3 Hur kan trimning och vårdslös körning minskas? 
Att arbeta med mopedproblematiken är oerhört viktigt ur framtida trafiksäkerhets-
perspektiv. När upptäcktsrisken upplevs som låg finns det en risk för att de unga förarna 
utvecklar en långvarig bristande respekt för att följa trafikregler. Flera av de intervjuade 
poliserna menar att även om trimning inte är något stort brott i sig självt är det viktigt att 
prata med ungdomarna tidigt och ha i åtanke vad de här ungdomarna kommer i kontakt 
med när de blir äldre och vilket beteende de tar med sig när de ska ta körkort till bil. 
Helhetsbilden är viktig.  

Det finns flera svårigheter i att försöka minska trimningen bland mopedister sedan in-
förandet av EU-mopeden. Dels upplever polisen reglerna kring mopeder som krångliga 
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och verkningslösa (Holgersson, 2005). Även medborgare, både föräldrar och andra, 
tycker att det är svårt att skilja på olika mopedtyper och vilka regler som gäller för 
respektive typ enligt intervjuerna med poliser. Polisen upplever också att det är svårt 
och riskfyllt att ”jaga” mopedister vilket bidrar till att många poliser inte engagerar sig i 
dessa arbetsuppgifter. En vanlig synpunkt är även att straffet för att köra en trimmad 
moped inte upplevs stå i rimlig proportion till problemets omfattning och den polisiära 
insatsen som krävs för att lagföra någon för detta brott. Att undersöka om en moped är 
trimmad är resurskrävande och det förekommer att polisen lejer ut undersökningen av 
mopeder till andra sakkunniga vilket innebär höga kostnader.  

Enkäten visar att polisens insatser inte har någon större inverkan på dem som är mest 
riskbenägna. De som använder en trimmad moped vet i normalfallet att detta inte är 
tillåtet och har på olika sätt fått information om skaderisken. I maj 2008 beslutade rege-
ringen om en lagrådsremiss där det föreslås en utökad utbildning och en ny körkortsbe-
hörighet, AM, för klass I mopeder (Tidström, 2008). En utökad utbildning riskerar dock 
att inte få någon effekt eftersom mopedproblematiken mer handlar om att förarna har en 
bristande vilja att följa regler än en bristande kunskap (Holgersson, 2005). Det som av-
skräcker ungdomarna verkar främst vara att de inte kan bruka mopeden på ett tag – inte 
böterna eller att de känner till riskerna. Som det är nu är åtgärden för att utreda brottet 
mer avskräckande än straffet för brottet.  

Skulle man kunna anpassa straffet för brottet så att det får en mer avskräckande effekt? 
Att ta mopeden i beslag, vilken görs för att undersöka om den är trimmad, ser ut att vara 
det snabbaste sättet att lösa problemet. En variant vore om det fanns lagstöd för att ta en 
trimmad moped i förvar under en viss tidsperiod, t.ex. sex månader. Lagringskostnaden 
skulle i sådana fall belasta den som döms för brottet. En annan möjlighet vore att det vid 
återkommande brott var enklare att förverka en moped enligt TBL § 76. Samma sak 
gäller för t.ex. minimoto7 och andra lekfordon som används på allmän väg. Inköpspriset 
är lågt och problemet med dessa fordon uppges öka. Om ett sådant fordon bara används 
på allmän väg borde det kunna förverkas. En kniv som bärs på allmän plats blir t.ex. i 
normalfallet föremål för ett förverkande. Ett annat problem som också har påtalats 
gäller de som kör moped som är under 15 år. De är inte straffmyndiga. Enligt rätte-
gångsbalken ska de heller inte utfrågas om deras föräldrars agerande. Det gör att det är 
svårt att få en förälder dömd för t.ex. tillåtande av olovlig körning. Även i detta fall är 
en möjlig lösning att ett sådant fordon tas i förvar eller förverkas. Ett annat att det blir 
lättare att döma en vårdnadshavare för tillåtande av olovlig körning.   

För att få effekter på ungdomars riskbeteende i trafiken bör man involvera föräldrarna i 
samma utsträckning som ungdomarna. Poliserna som har intervjuats i denna studie tar 
alltid kontakt med föräldrarna när en moped misstänks vara trimmad. Det förekommer 
även att föräldrar är inbjudna till möten på skolorna för att öka föräldrarnas kunskap om 
vad de själva kan göra för att förebygga. Att informera och publicera kampanjer via 
media på lokalnivå har också en viss effekt enligt polisen. Genom media kan människor 

                                                 
6 Trafikbrottslagen § 7. 
  
"Ett fordon som har använts vid brott enligt denna lag (i det här fallet olovlig körning, brott mot 3 § i 
TBL) får förklaras förverkat om det behövs för att förebygga fortsatt sådan brottslighet och förverkandet 
inte är oskäligt. Detsamma gäller annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna 
lag.” 
7 Minimoto är en roadracingmotorcykel i mindre format som håller ett mått på cirka 45 cm ovanför 
marken med en längd på cirka 100 cm. Får endast köras på inhägnat område. 
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få ökad kunskap om olika mopedtyper och olyckstatistik och bli mer uppmärksamma på 
hur och när man får åka på cykelvägar, vilka hastigheter som gäller och hur polisen 
arbetar. Information och kunskapsspridning tillsammans med att få föräldrarna åtalade 
för tillåtande till olovlig körning är något man bör utveckla ytterligare för att få 
föräldrarna att involvera sig i ungdomens mopedkörning.  

Ur intervjuerna med poliser framkommer att bland dem som trimmar är det inte alla 
som håller extrema hastigheter (upp mot 90–100 km/h). Det är ett fåtal och de flesta kör 
runt 60 km/h. Det kan vi även se utifrån enkäterna om vi tittar på medelvärdena för 
högsta tänkbara hastighet. Utifrån detta kan man tänka sig att det finns en liten klick av 
de som trimmar som är svårare att påverka än andra. Kanske det är så att de har ett 
attitydproblem? De ser ingen risk med att vare sig krocka eller åka dit för polisen. De 
som håller lite lägre hastigheter däremot är möjligtvis mer riskmedvetna och lättare att 
påverka. De vet att det är kontroller på skolan och ser en risk i att åka dit men tycker 
fortfarande att det är roligt att köra fort om det finns möjlighet. Vilka ska man då satsa 
mest på? Naturligtvis bör man rikta insatser mot alla riskgrupper men det finns skäl för 
att satsa mest på dem som inte är i den största riskgruppen. Här skulle vi kunna dra 
paralleller med vad som i folkhälsovetenskapen brukar kallas för befolkningsstrategi 
(Rose, 1985). Genom att rikta förebyggande insatser på de grupper i befolkningen som 
har högst risk för att anta riskbeteende eller drabbas av en viss sjukdom kommer man 
inte att kunna påverka större delen av befolkningen. De flesta kommer ändå inte att 
drabbas. Befolkningsstrategi har istället som syfte att påverka normen i samhället, att se 
till att riskfaktorer och exponeringar inte drabbar den större delen av befolkningen. 
Exempel på sådana strategier som finns i vårt samhälle idag är massvaccinationer, 
tillsättning av fluor i dricksvattnet och lag om användning av bilbälte. Denna metod får 
oftast en god effekt på befolkningsnivå medan de individerna med hög risk inte kommer 
att uppleva att de har någon nytta av metoden. Genom att lägga tyngdpunkten i sats-
ningarna på dem som trimmar men ändå är medvetna om risker, de som inte kör i 
högsta möjliga hastighet och de som ändå reflekterar över hur och var de åker kan man 
få med sig fler ungdomar. Om det är ”normalt” att inte trimma sin moped, att den 
sociala normen är att man inte trimmar, då kan man hoppas på att antalet trimmade 
mopeder hålls på en låg nivå. Att trimma skulle då innebära att sticka ut, på ett negativt 
sätt, därför att beteendet inte är socialt accepterat.  

 
4.4 Reflektioner kring metod och fortsatt forskning 
Syftet med denna rapport är bland annat att utvärdera en arbetsmetod för att förebygga 
och minska trimning av mopeder och vårdslös körning. Utvärderingen skulle ske främst 
med hjälp utav observationer och enkäter. Under arbetets gång märktes en svårighet 
med att observera. Den ursprungliga tanken var att observationerna skulle utföras 
genom att stå utanför skolorna på morgonen när eleverna anlände och lyssna till ljudet 
av mopederna samt mäta med laserkamera för att avgöra om de kunde vara trimmade 
eller inte. Efter att ha undersökt området runt skolorna konstaterades att det skulle 
komma att bli svårt att mäta med laserkamera utan att bli upptäckt. Att bli upptäckt 
skulle kunna innebära att ungdomarna förmodligen skulle åka omvägar eller köra extra 
sakta alternativt undvika att ta mopeden till skolan om det började ryktas att någon står 
med laserkamera utanför skolorna. Det fanns även andra svårigheter med denna metod. 
Efter att ha tillbringat en dag med polisen under deras insats mot en skola konstaterades 
att det inte är helt enkelt att på ljudet avgöra om en moped är trimmad eller inte. 
Antingen står man för långt ifrån för att kunna avgöra eller så kör mopedisten inte så 
fort att det går att höra på ljudet. Istället räknades mopederna under skoltid och obser-
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verades under kvällstid. En nackdel med denna metod är att det inte går att avgöra om 
mopeden är trimmad eller inte. Det finns mopeder som går fort och låter högt utan att 
vara trimmade. Detta kan ha påverkat resultaten i denna studie genom att vi inte har 
kunnat få ett rättvist underlag för hur många trimmade mopeder som finns på respektive 
ort i före- och efterstudien. För att vara helt säker på om mopeden är trimmad bör man i 
många fall undersöka mopederna noggrannare med hjälp av en kunnig vilket faller 
utanför ramen för denna studie. Antalet mopeder utanför skolorna kan ha påverkats av 
elevers frånvaro såsom praktikveckor, klassresor och sjukdom. Det finns dock ingen 
anledning att förmoda att antalet mopeder de dagar observationerna skedde var färre 
eller fler till antalet jämfört med andra dagar. Lärdomen av observationerna är att nya 
metoder bör utarbetas för att kunna studera mopedisters trafikbeteende och förekomsten 
av trimmade mopeder. En metod för att studera detta skulle kunna vara att i samarbete 
med polisen mäta hastigheter under en längre period och kartlägga de som misstänks 
köra trimmat. Tillsammans med mätningen skulle man också observera det faktiska 
beteendet såsom trafiköverträdelser och andra beteenden som är att betrakta som 
vårdslösa. När man anser att kartläggningen är omfattande gör man riktade insatser på 
skolorna och vid andra platser där mopedisterna håller till. Ett syfte med att arbeta med 
detta bör inte vara att få fast så många trimmade mopeder som möjligt utan att sprida 
kunskaper och föröka få till ett förändrat beteende och en förståelse för vad som kan 
hända om man kör i höga hastigheter och med bristande hänsyn till medtrafikanter. 
Detta skulle göras genom information till elever och föräldrar, vilket görs idag på vissa 
orter samt att erbjuda temadagar för mopedister där man kan öka sin medvetenhet om 
risker, lagar och ha möjligheten att diskutera vad det innebär att köra moped i trafiken.  

Gällande enkäterna distribuerades dessa direkt via mentorerna på respektive skola och 
vissa klasser hade möjlighet att fylla i enkäten under lektionstid. Vid förstudien ville 
skolorna på kontrollort 2 att vi själva skulle dela ut enkäterna vid ett så kallat ”bokbord” 
i fritidsrummet respektive utanför matsalen. Det visade sig vara svårt att få eleverna att 
fylla i enkäten med denna utdelningsmetod. Många hann inte fylla i innan de skulle 
börja lektionen igen, det var många som inte passerade den plats där vi stod eller 
ointresserade av att ägna rasten till att fylla i enkäter. För resultaten i denna studie skulle 
detta kunna medföra ett snett urval där de som inte hade kört moped hann fylla i enkäten 
(då de inte behövde svara på så många frågor) och de som hade kört eller hade en egen 
moped inte hann med att fylla i (då de ombads svara på väldigt många frågor). Till 
efterstudien fick vi möjlighet att distribuera enkäterna till lärarna via administrativa 
assistenter vilken gav ett mindre bortfall på kontrollort 2. På kontrollort 1 däremot var 
det inga elever som fyllde i enkäterna. Dessa distribuerades via en administrativ 
assistent som förklarade att eftersom det var näst sista veckan innan skolavslutningen 
hade eleverna inga vanliga lektioner och det var svårt för respektive mentor att dela ut 
enkäterna. Eftersom enkäterna inte skulle skickas ut innan polisen var färdig med in-
satserna på experimentorterna kunde vi inte skicka ut enkäterna tidigare. Ytterligare 
anledningar till att elever inte fyllde i enkäten kan vara att de som aldrig hade kört 
moped trodde att enkäten inte rörde dem eller att de som hade en trimmad moped inte 
ville fylla i enkäten med oro för att inte förbli anonyma eller att någon mentor skulle 
läsa deras svar. Resultaten av enkätstudien kan ha påverkats av bortfallet genom att 
antalet individer i respektive grupp kunde ha varit färre eller fler men resultatet av 
jämförelsen mellan de fyra gruppernas inställning och attityder borde inte ha påverkats. 
För att undvika bortfall av dessa anledningar bör man förbereda och involvera skol-
personalen i upplägget och vikten av studien samt när man vill skicka ut och samla in 
enkäterna. Det bästa vore om mentorerna tillät att eleverna fyllde i enkäten under 
lektionstid då forskaren även är närvarande för att kunna svara på frågor. En nackdel 
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med att involvera skolpersonal i en studie av mopedister där man också vill observera 
beteendet kan vara att personal ”läcker” information till eleverna att det kommer att 
göras någon form av mopedstudie, vilket kan få till följd att mopedisterna förändrar sitt 
beteende under den tid de vet att studien pågår. 

Meningen var att polisen skulle göra liknande insatser på båda experimentorter. Efter-
som olika närpolisområden agerar på de två orterna kunde vi inte helt kontrollera att 
insatserna utfördes på samma sätt. På experimentort 1 finns en mindre närpolisstation 
och de är dagligen närvarande i samhället och ute på gatorna. På experimentort 2 där-
emot finns ingen polis stationerad. Polisen befinner sig på orten vid eventuella händel-
ser och vissa dagar då de har särskilda mopedinsatser. På experimentort 2 gjordes tre 
insatser eftersom antalet trimmade mopeder på orten upplevdes som många. På experi-
mentort 1 genomfördes däremot inga riktade insatser då man inte upplevde att det fanns 
några problem med trimmade mopeder. Detta kan innebära att upptäcktsrisken har 
upplevts som olika hög på orterna samt att ungdomarna har blivit påverkade i olika grad 
av polisens närvaro vilket kan ha fått effekter på resultaten i enkätstudien. Båda orter 
anses dock som experimentorter eftersom polisen har varit närvarande och beslagtagit 
mopeder under våren på båda orterna.  

Föreliggande studie har visat på olika metodologiska svagheter som dock ger oss en del 
kunskap om problematiken med att förebygga trimning och att observera mopedisters 
trafikbeteende. Sammanfattningsvis kan vi utifrån denna studie peka på olika behov av 
kunskap och metoder för att förstå mopedproblematiken och för att minska trimning och 
vårdslös körning på lång sikt: 

• fler observationsstudier: Metoder för att kunna observera hastigheter, beteende, 
rörelsemönster etc. bland unga mopedister behöver utarbetas 

• intervjuer med boende, föräldrar och ungdomar: Observationsstudier kan komp-
letteras med kvalitativa intervjuer med boende i ett samhälle angående hur de 
upplever och beskriver mopedåkandet på orten och eventuella problem. Fler 
kvalitativa intervjuer med ungdomar. Hur tänker tonåringar om trafik? Vilka 
behov har de? Hur beskriver de risker? 

• utvärderingar av polisiära insatser: Det är intressant att veta hur långvarig effek-
ten är av polisens insatser och vad som händer när ungdomen får tillbaka 
mopeden efter att den har tagits i beslag. Kan man om ett halvår konstatera att 
mopederna trimmas igen? Blir det en spridningseffekt på dem som inte har en 
trimmad moped vid tidpunkten för insatsen? 
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Faktoranalys 

Siffror i fet stil anger faktorladdning vilken beskriver hur mycket en variabel sam-
varierar med den bakomliggande faktorn. Detta är ett tal mellan -1 och 1. Ju högre 
faktorladdning (ju längre från noll) desto mer laddar variabeln på faktorn. ᾳ= alpha 
vilket mäter skalans reliabilitet dvs. om de olika frågorna mäter mer eller mindre samma 
sak (mellan 0,1–1,0). Ju högre värde alphan har, desto större samband mellan frågorna. 

Tabell 15 (frågeområde 1) 
Nedan följer ett antal aktiviteter eller företeelser. Vänligen kryssa i hur ofta du ägnar dig 
åt varje aktivitet/företeelse:  

 

Faktor 1:Brott och droger ᾳ=0,81 

Dricker alkohol .74 

Gör något farligt eller olagligt bara för spännings skull .60 

Röker .79 

Feströker .86 

Använder narkotika .61 

 

Faktor 2: Umgås eller tar hand om hem och familj ᾳ = 0,56 

Läser böcker .49 

Utför hushållssysslor (städar, lagar mat etc.) .73 

Tar hand om mindre syskon .58 

Umgås med någon eller några i familjen .66 

 

Faktor 3: Kör eller mekar med något fordon ᾳ = 0,76 

Mekar med något fordon (moped/MC/bil/traktor etc.) .86 

Kör moped för skoj skull .86 

 

Faktor 4: Hänger med kompisar utan att göra något särskilt ᾳ = 0,47 

Är med kompisar utan att göra något särskilt .70 

Chattar eller spelar spel på datorn .50 

Är ute på stan med kompisar utan att göra något särskilt .65 
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Tabell 15 (frågeområde 1), forts. 
 

Faktor 5: Idrottar, bio/teater/sportevenemang ᾳ = 0,52 

Utövar någon sport i organiserad verksamhet ex. fotbollsträning, ridlektioner etc.) .76 

Utövar individuell idrott/motionerar .68 

Går på bio/teater/sportevenemang .63 

 

Tabell 16 (frågeområde 2) 
Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Faktor 1: Viktigt upplevas duktig av andra och få bra betyg ᾳ = 0,70 

Det är viktigt för mig… 

… att få minst VG i betyg den här terminen .72 

… att mina lärare tycker att jag är en bra elev .75 

… att andra elever tycker att jag är en duktig elev .65 

(Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med) 

 

Faktor: 2 Viktigt bestämma själv över skola och fritid ᾳ = 0,54 

Det är viktigt för mig… 

… att själv bestämma vad jag ska göra på fritiden .65 

… att själv bestämma över mitt val till gymnasiet .56 

… att själv bestämma hur länge jag ska vara ute om kvällarna .63 

 

Tabell 16 (frågeområde 3) 
Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Faktor 1: Trivs i skolan ᾳ = 0,50 

Jag tycker de flesta av mina lärare är bra .79 

Jag tycker om att gå i skolan .68 

Jag lär mig mycket i skolan .79 

Jag gör oftast som jag blir tillsagd .62 

Jag känner mig ofta orättvist behandlad av vissa lärare (negativ) -.52 
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Tabell 16 (frågeområde 3), forts. 
 

Faktor 2: Har svårt för eller tråkigt i skolan ᾳ = 0,77 

Vissa av de ämnen jag läser är för svåra för mig .72 

Om en uppgift i skolan är tråkig brukar jag strunta i den .52 

Det bästa med skolan är rasterna .68 

 

 

Tabell 17 (frågeområde 4) 
Håller inte alls med___:___:___:___:___:___Håller helt med 

 

Faktor 1: Föräldrar stränga ang vad jag gör på min fritid ᾳ = 0,66 

Hur mycket du får chatta och spela på datorn? .52 

De vill veta var du går när du går ut? .81 

Vilken tid du ska vara hemma på kvällarna? .74 

Att du ska hjälpa till med sysslor hemma (laga mat, städa etc.) .51 

 

Faktor 2: God kommunikation med föräldrar ᾳ = 0,66 

Jag brukar berätta för mina föräldrar vad som händer på min fritid .84 

Om jag är bekymrad eller oroad för något så kan jag prata med mina föräldrar om det. 
.80 

Mina kompisar och mina föräldrar känner varandra .63 

Tabell 17 (frågeområde 5) 
Håller inte alls med___:___:___:___:___:___Håller helt med 

 

Faktor 1: Bra självkänsla ᾳ = 0,59 

Jag kommer bra överens med de flesta av mina jämnåriga kamrater .65 

Jag har några riktigt nära vänner .60 

Jag tycker om att träffa nya människor .69 

Jag har lätt för att lära mig nya saker .54 

Jag är attraktiv (omtyckt) för tjejer/killar .55 
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Tabell 17 (frågeområde 5), forts- 
 

Faktor 2: Dålig självkänsla ᾳ = 0,60 

Jag oroar mig för att inte duga som jag är .84 

Jag känner mig ofta osäker på hur jag ska bete mig i olika situationer .66 

I det stora hela är jag nöjd med mig själv (negativ) -.68 

 

Tabell 18 (frågeområde 6) 
Fråga: Hur många gånger de senaste 6 månaderna har du…  

 

Faktor 1: Erfarenhet av att ljuga, stjäla och skolka under de senaste 6 månaderna 
ᾳ = 0,84  

Stulit något från affär eller från annan person? .68 

Ljugit för en lärare för att dölja något du gjort? .81 

Förstört/tagit sönder något på skolan utan att säga till? .69 

Ljugit för dina föräldrar om vad du gjort eller var du har varit? .78 

Skolkat från skolan? .76 

 

Faktor 2: Erfarenhet av våldsamt beteende under de senaste 6 månaderna ᾳ = 0,71 

Slagit någon för att du blev arg för det personen sa eller gjorde? .69 

Haft något vapen på dig, som kniv eller pistol el. likn.? .78 

Råkat i slagsmål på skolan eller på fritiden? .83 
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Enkät förstudie 
 

Frågeformulär om livsstil, relationer och mopeder 

 

Samtliga åttonde- och niondeklassare på din skola har valts ut att delta i en studie om livsstil, relationer 
och mopeder.  

 

Dina svar kommer att vara hemliga. Ingen kommer att veta hur just du har svarat. Därför ska du inte 
skriva ditt namn på frågeformuläret. Det kommer heller inte att framgå av den slutliga rapporten vilka 
skolor som har svarat på frågorna eller var i landet vi har genomfört studien.  

 

Försök att svara så ärligt som möjligt.  Läs varje fråga noga, men försök svara snabbt utan att fundera för 
länge på exakt vad frågan innebär.  Det är viktigt att du svarar på alla frågor, även om vissa av dem inte 
verkar ha något med dig eller dina intressen att göra. Om du av någon anledning ångrar dig, stryk då bara 
det felaktiga svaret.  

 

Din medverkan är viktig. Har du några frågor om undersökningen kan du alltid kontakta mig på tel. 
013-20 40 24 eller via mail jessica.berg@vti.se 

 

Tack på förhand. 

 

Jessica Berg 

VTI 
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I detta frågeformulär följer olika typer av frågor. Några frågor består av ett påstående. Vi vill att 
du läser och funderar på påståendet för att sedan tala om hur pass mycket eller lite du håller 
med påståendet. Varje svar ska anges på en skala och vi ber dig att sätta ett kryss på den plats 
som bäst beskriver ditt svar. Ett exempel på ett påstående kan vara: ”Jag blir glad när våren 
kommer”. Om du helt håller med om påståendet så sätter du ett kryss närmast ”håller helt med”. 

 

Håller inte alls med ___:___:___:___:_X_:___ Håller helt med 

 

Alla skalor skall förstås på ovanstående sätt även om själva skalorna skiljer sig åt, d.v.s. en del skalor kan 
vara från ”mycket troligt” till ”inte alls troligt”.   

 

 

 

 

En annan typ av fråga kan vara hur pass ofta du ägnar dig åt en viss aktivitet eller hur ofta du begår en 
viss handling. Varje svar anges här genom att kryssa i den ruta som bäst stämmer överens med hur ofta du 
gör detta. Ett exempel på en handling kan vara: 

”Hur många gånger de senaste 6 månaderna har du gått på bio eller teater?” 

      

Aldrig          1–2 gånger          Någon gång ibland      Det gör jag ofta    
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1) Nedan följer ett antal aktiviteter eller företeelser. Vänligen kryssa i hur ofta du ägnar dig åt 

varje aktivitet/företeelse. 

 

 Varje dag Flera ggr/v 1ggr/v  1–3 
ggr/mån 

Aldrig 

      

Gör läxor 

 

     

Är med kompisar utan att göra något 
särskilt 

 

     

Chattar eller spelar spel på datorn 

 

     

Utövar någon sport i organiserad 
verksamhet ex. fotbollsträning, 
ridlektioner etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Läser böcker 

 

     

Dricker alkohol 

 

     

Är ute på stan med kompisar utan att 
göra något särskilt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spelar musik i band 

 

     

Utövar individuell idrott/motionerar 

 

     

Är engagerad i någon organiserad 
verksamhet förutom sport (ex. kyrka, 
politik, förening) 

 

     

Mekar med något fordon 
(moped/MC/bil/traktor etc.) 

 

     

Kör moped för skoj skull 

 

     

Utför hushållssysslor (städar, lagar 
mat etc.) 
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Gör något farligt eller olagligt bara 
för spännings skull 

 

     

 Varje dag Flera ggr/v 1 gg/v 1–3 

ggr/mån 

Aldrig 

Går på bio/teater/sportevenemang  

 

     

Tar hand om mindre syskon 

 

     

Umgås med någon eller några i 
familjen 

 

     

Röker 

 

     

Feströker 

 

     

Använder narkotika      

 

 
2) Följande frågor handlar om vad som är viktigt för dig 

 

Det är viktigt för mig… 

 

… att själv bestämma vad jag ska göra på fritiden 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

… att få minst VG i betyg den här terminen 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

… att mina lärare tycker att jag är en bra elev 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

… att själv bestämma över mitt val till gymnasiet 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

… att andra elever tycker att jag är en duktig elev 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
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Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

 
3) Följande påståenden handlar om skolan: 

 

Jag tycker om att gå i skolan 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Jag tycker de flesta av mina lärare är bra 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med  
 

Vissa av de ämnen jag läser är för svåra för mig 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med  
  
Jag lär mig mycket i skolan 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med  
 
Om man är en plugghäst är man inte så populär bland andra elever 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 

Jag gör oftast som jag blir tillsagd 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Det är en självklarhet för mig att fortsätta läsa på gymnasiet 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med  

 

Om en uppgift i skolan är tråkig brukar jag strunta i den 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Det är viktigt för mina föräldrar (eller de vuxna jag bor med) att jag är duktig i skolan 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med  

 

Jag känner mig orättvist behandlad av vissa lärare 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med  

 

Om jag frågar mina föräldrar (eller de vuxna jag bor med) om hjälp med läxorna, så hjälper de 
mig 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med  

 

Det bästa med skolan är rasterna 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
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4) Nu följer påståenden och frågor som handlar om dina föräldrar (eller de vuxna du bor 

med) och dina kompisar: 

 

Jag brukar berätta för mina föräldrar vad som händer på min fritid 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Om jag är bekymrad eller oroad för något så kan jag prata med mina föräldrar om det. 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Mina kompisar och mina föräldrar känner varandra 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

När det gäller din syn på livet, vad som är viktigt att göra och att bli, har du någon förebild (någon som du 
beundrar, skulle vilja bli som eller lyssnar på speciellt)? 

Ja, nämligen____________________________________________________ 

 Nej, har ingen förebild 

 

Hur pass stränga är dina föräldrar (hur mycket de lägger sig i och bestämmer) i följande: 

Hur mycket du får chatta och spela på datorn? 

Mycket stränga ___:___:___:___:___:___ Inte alls stränga 

 

De vill veta var du går när du går ut? 

Mycket stränga ___:___:___:___:___:___ Inte alls stränga 

 

Vilken tid du ska vara hemma på kvällarna? 

Mycket stränga ___:___:___:___:___:___ Inte alls stränga 

 

Hur och när du ska göra dina läxor? 

Mycket stränga ___:___:___:___:___:___ Inte alls stränga 

 

När du ska gå och lägga dig på vardagarna? 

Mycket stränga ___:___:___:___:___:___ Inte alls stränga 

 

Att du ska hjälpa till med sysslor hemma (laga mat, städa etc.) 

Mycket stränga ___:___:___:___:___:___ Inte alls stränga 
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Om du skulle ta ett viktigt 
beslut som gäller skolan, 
vilkas råd skulle du lyssna 
mest till? 

 

Föräldrar 

 

 

Annan 
släkting 

 

Kompisar 

 

 

Annan, nämligen 

 

___________________ 

Om du skulle ta ett viktigt 
beslut som gäller något i ditt 
liv förutom skolan, vilkas råd 
skulle du lyssna mest till? 

Föräldrar 

 

 

 

Annan 
släkting 

 

 

Kompisar 

 

 

 

 

Annan, nämligen 

 

 

___________________ 

 
5) Nedan följer några frågor om dig själv: 

 

Jag kommer bra överens med de flesta av mina jämnåriga kamrater 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med  

 

Jag har några riktigt nära vänner 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med  

 

Jag tycker om att träffa nya människor 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med  

 

Jag oroar mig för att inte duga som jag är 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med  

 

Jag har lätt för att lära mig nya saker 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med  

 

Jag är attraktiv (omtyckt) för tjejer/killar 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med  

 

Jag känner mig ofta osäker på hur jag ska bete mig i olika situationer 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med  

 

I det stora hela är jag nöjd med mig själv 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med  
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6) Följande frågor handlar om dina erfarenheter av att bryta mot regler 

Hur många gånger de senaste 6 månaderna har du:  

  

Aldrig 

 

1–2 ggr 

 

3–5 ggr 

Det händer ofta 

Stulit något från affär 
eller från annan 
person? 

 

    

Ljugit för en lärare 
för att dölja något du 
gjort? 

 

    

Förstört/tagit sönder 
något på skolan utan 
att säga till? 

    

 

 

 

Aldrig 

 

1–2 ggr 

 

 

3–5 ggr 

 

 

Det händer ofta 

 

Ljugit för dina 
föräldrar om vad du 
gjort eller var du har 
varit? 

 

    

Skolkat från skolan? 

 
    

Slagit någon för att 
du blev arg för det 
personen sa eller 
gjorde? 

 

    

Haft något vapen på 
dig, som kniv eller 
pistol el. likn.? 

 

    

Råkat i slagsmål på 
skolan eller på 
fritiden? 

    

 
7) Nedan följer en beskrivning av en trafiksituation. Jag vill att du lever dig in i 

situationen och svarar på de påståenden som följer. Svara så ärligt du kan även om 
du i verkligheten aldrig skulle handla på detta sätt. 

 

Tänk dig att du kör moped i 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. Hur väl 
skulle du stämma in i följande påståenden: 
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Att köra i 65 km/timmen ökar mina risker för att bli inblandad i en olycka 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Att köra fort ger mig en känsla av frihet 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Mina kompisar tycker att det är okej att jag kör i 65 km/h 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Mina föräldrar tycker det är okej att jag kör i 65 km/h 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Jag oroar mig för att råka ut för en olycka 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Det är svårt att vara uppmärksam på allt i trafiken när man kör i 65 km/h 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Jag känner mig cool när jag kör fort med mopeden 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Andra människor blir imponerade av att jag kör fort 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

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. 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Andra trafikanter tycker det är okej att jag kör i 65 km/h 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Jag känner mig osäker när jag kör moped där det är mycket trafik 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Det är lätt att bli stoppad av polisen och få böter 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Mina kompisar kör ofta i 65 km/h i tätbebyggt område 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
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Den högsta hastigheten jag skulle kunna tänka mig att köra i den här situationen är: 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _km/h 

 

 

Tänk dig samma väg igen, Hur troligt är det att: 

 

Jag kör i 65 km/h om jag har bråttom till skolan eller till någon aktivitet 

Inte alls troligt ___:___:___:___:___:___ Mycket troligt 

 

Jag kör i 65 km/h om jag är irriterad eller arg på något eller någon 

Inte alls troligt ___:___:___:___:___:___ Mycket troligt 

 

Jag kör i 65 km/h om jag har druckit alkohol 

Inte alls troligt ___:___:___:___:___:___ Mycket troligt 

 

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

Inte alls troligt ___:___:___:___:___:___ Mycket troligt 

 

 
8) Följande påståenden handlar om dina erfarenheter av trafik och mopeder: Kryssa i det som 

bäst överrensstämmer med din erfarenhet.  

 

Hur många gånger de senaste 6 månaderna har du: 

 Aldrig 1–2 ggr 3–5 ggr Det händer 
ofta 

Blivit skjutsad på en trimmad moped? 

 

    

Blivit skjutsad utan att ha använt hjälm? 

 

    

Blivit skjutsad på moped av en förare som har 
druckit alkohol? 

 

    

Åkt bil utan att ha använt bilbälte? 

 

    

Åkt bil med en alkoholpåverkad förare? 
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Varit inblandad i någon mopedolycka som förare 
eller passagerare som lett till att någon person 
eller något fordon har skadats? (Även små skador 
som blåmärken, skrubbsår och småbucklor ska 
räknas med). 

 

    

 
9) Följande frågor handlar om trimning: 

 

9a. Har du kört moped det senaste året? 

Ja   Nej  Om nej, gå vidare till fråga 14 

 

9b. Har du förarbevis för moped? 

Ja   Nej  

 

 

9c. Hur ofta kör du moped? 

 

 

Varje dag   

 

 

Flera ggr/vecka    

        

 

1 ggr/vecka 

 

Mindre än 
1ggr/vecka 

  

9d. När använder/använde 
du mopeden? (du kan 
kryssa i flera) 

 

Till och från 
skolan 

 

Till och från 
fritidsaktiviteter 

På fritiden  

 
  

 

 

9e. Har du en egen moped? 

Ja   Nej  Om nej, gå vidare till fråga 14 

 

9f. Har du en trimmad moped nu? 

Ja   Nej  Om nej, gå vidare till delfråga 9j 

 

9 g. Kommer du inom de närmaste månaderna att köra i 65 km/h i tätbebyggt område? 

Ja   Nej  

 

9 h. Någon av/båda dina föräldrar vet om att min moped är trimmad 

Ja   Nej  

 

9 i. Någon av/båda dina föräldrar har betalat trimmet till min moped 

Ja   Nej  
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9 j. Någon av/båda dina föräldrar är emot trimmade mopeder  

Ja   Nej  

 

9 k. Någon av/båda dina föräldrar har pratat med mig om vad som kan hända om man trimmar mopeden 

Ja   Nej  

 

9 l. Någon av/båda dina föräldrar har provkört min moped för att se så att den inte är trimmad 

Ja   Nej  

 

 
10) Om du inte har en trimmad moped nu, har du haft det tidigare?  

  

Nej   

 

Ja 

Anledningen till att du inte längre har en trimmad 
moped är att: 

  Dina föräldrar förbjöd trimmet 

Du åkte fast för polisen och tvingades ta bort 
trimmet 

Du har en ny moped som jag inte vill ändra något 
på 

Du har sålt mopeden 

Annat_________________________ 

 

 
11) Om du inte har en trimmad moped nu, hur troligt är det att du kommer att trimma din moped i 

år? 

Inte alls troligt  ___:___:___:___:___:___ Mycket troligt 

 
12) Hur många gånger sedan du skaffade moped har du: 

 

 Aldrig 1–2 ggr 3–5 ggr Det händer 
ofta 

Kört utan hjälm? 

 

    

Kört förbi en stoppskylt utan att stanna? 

 

    

Kört mot rött ljus? 

 

    

Kört fortare än 50 i ett tätbebyggt område? 

 

    

Kört fortare än 70 i ett tätbebyggt område?     
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Skjutsat någon som inte haft hjälm?  

 

    

 

Kört moped efter att du har druckit alkohol? 

 

    

Skjutsat någon på mopeden efter att druckit 
alkohol?  

    

 
13) Hur väl instämmer du med följande påståenden: 

 

Att köra moped på cykelvägar ökar risken för att bli inblandad i en olycka 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Du känner dig säkrare när du kör moped på cykelbana än på vägen 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Det borde vara lagligt att få köra moped fortare än 45 km/h 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Det är bättre att följa trafikrytmen än att ligga i 45 km/h och hindra framkomligheten 

Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Du är bättre på att hantera mopeden och trafiken jämfört med andra i din ålder 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Om dina kompisar skulle köra mot rött ljus när ni åker tillsammans är det troligt att du hänger på 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Du brukar göra stunts och tricks med mopeden på ställen som parkeringar, fotbollsplaner, skolgårdar etc. 
när det inte är något folk där 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Du brukar göra stunts och tricks med mopeden i samhället/på gatorna 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Om du skjutsar någon tar du det lite lugnare 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

Om du skjutsar någon kör du på samma sätt som du brukar 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
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De flesta av dina kompisar har trimmat sina mopeder 

Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 

 

I tätbebyggt område brukar du oftast hålla _ _ _ _ _ _ km/h 

 

Kommentarer till mopedfrågorna: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Var god vänd! 
14) Slutligen kommer lite frågor om din bakgrund 
 

När är du född? 

 

År__________ Månad__________ Dag__________ 

 

Kön? 

 

 Kvinna  Man 

 

 

Bor du i stad/tätort eller på landsbygd? 

 

 Stad/tätort  Landsbygd 

 

 

Var är dina föräldrar födda? Om de är från två olika länder, sätt 2 kryss 

 

 Sverige 

 Annat land i Norden 

 Europa 

 Afrika 

 Mellanöstern 

 Asien 
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 Australien/Oceanien 

 Nordamerika 

 Sydamerika 

 

 

Vilken är den högsta utbildningsnivån inom din familj (mor, far)? Räkna även påbörjade 
utbildningar. Kryssa endast i ett alternativ. 

 

 Grundskola 

 Gymnasieskola (inkl. Komvux) 

 Folkhögskola 

 Universitet eller högskola 

 Annan utbildning, nämligen______________________________________ 

 

 

TACK ÄN EN GÅNG FÖR DIN MEDVERKAN 
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Enkät efterstudie 
 

Frågeformulär om trafik och mopeder 
 
Du kanske svarade på en enkät tidigare i våras om livsstil, relationer och mopeder? Denna nya enkät 
är lite kortare och handlar enbart om trafik och mopeder. Det är bra om du svarar på enkäten även om 
du inte har någon moped.  Svara så som du tycker idag, även om du kanske svarade på ett annat sätt 
i den förra enkäten. 
 
Dina svar kommer att vara hemliga. Ingen kommer att veta hur just du har svarat. Därför ska du inte 
skriva ditt namn på frågeformuläret. Det kommer heller inte att framgå av den slutliga rapporten vilka 
skolor som har svarat på frågorna eller var i landet vi har genomfört studien.  
 
Din medverkan är viktig. Har du några frågor om undersökningen kan du alltid kontakta mig på tel 
013-20 40 24 eller via mail jessica.berg@vti.se 
 
Tack på förhand. 
 
Jessica Berg 
Statens Väg- och Transportforskningsinstitut VTI 
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I detta frågeformulär följer olika typer av frågor. Några frågor består av ett påstående. Vi vill att du 
läser och funderar på påståendet för att sedan tala om hur pass mycket eller lite du håller med 
påståendet. Varje svar ska anges på en skala och vi ber dig att sätta ett kryss på den plats som bäst 
beskriver ditt svar. Ett exempel på ett påstående kan vara: ”Jag blir glad när våren kommer”. Om du 
helt håller med om påståendet så sätter du ett kryss närmast ”håller helt med”. 
 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:_X_ Håller helt med 
 
Alla skalor skall förstås på ovanstående sätt även om själva skalorna skiljer sig åt, d.v.s. en del skalor 
kan vara från ”mycket troligt” till ”inte alls troligt”.   
 
 
 
En annan typ av fråga kan vara hur pass ofta du ägnar dig åt en viss aktivitet eller hur ofta du begår 
en viss handling. Varje svar anges här genom att kryssa i den ruta som bäst stämmer överens med 
hur ofta du gör detta. Ett exempel på en handling kan vara: 
”Hur många gånger den senaste månaden har du gått på bio eller teater?” 
      
Aldrig          1-2 gånger          Någon gång ibland      Det gör jag ofta    
  

                      
 
 
 

Bilaga 3
Sidan 2 av 7

VTI rapport 631



   

   

 
1) Nedan följer en beskrivning av en trafiksituation. Jag vill att du lever dig in i situationen och 

svarar på de påståenden som följer. Svara så ärligt du kan även om du i verkligheten aldrig 
skulle handla på detta sätt. 

 
Tänk dig att du kör moped i 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. Hur väl skulle du stämma 
in i följande påståenden: 
 
Att köra i 65 km/timmen ökar mina risker för att bli inblandad i en olycka 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Att köra fort ger mig en känsla av frihet 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Mina kompisar tycker att det är okej att jag kör i 65 km/h 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Mina föräldrar tycker det är okej att jag kör i 65 km/h 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Jag oroar mig för att råka ut för en olycka 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Det är svårt att vara uppmärksam på allt i trafiken när man kör i 65 km/h 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Jag känner mig cool när jag kör fort med mopeden 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Andra människor blir imponerade av att jag kör fort 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
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. 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Andra trafikanter tycker det är okej att jag kör i 65 km/h 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Jag känner mig osäker när jag kör moped där det är mycket trafik 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Det är lätt att bli stoppad av polisen och få böter 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Mina kompisar kör ofta i 65 km/h i tätbebyggt område 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Den högsta hastigheten jag skulle kunna tänka mig att köra i den ovan nämnda situationen är: _ _ _ _ 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _km/h 
 
Tänk dig samma väg igen, hur troligt är det att: 
 
Jag kör i 65 km/h om jag har bråttom till skolan eller till någon aktivitet 
Inte alls troligt ___:___:___:___:___:___ Mycket troligt 
 
Jag kör i 65 km/h om jag är irriterad eller arg på något eller någon 
Inte alls troligt ___:___:___:___:___:___ Mycket troligt 
 
Jag kör i 65 km/h om jag har druckit alkohol 
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Inte alls troligt ___:___:___:___:___:___ Mycket troligt 
 
Jag kör i 65 km/h om det är sent på kvällen och inga bilar ute 
Inte alls troligt ___:___:___:___:___:___ Mycket troligt 
 
2) Följande påståenden handlar om dina erfarenheter av trafik och mopeder: Kryssa i det som 

bäst överrensstämmer med din erfarenhet.  
 
Hur många gånger den senaste månaden har du: 
 
 Aldrig 1-2 ggr 3-5 ggr Det händer 

ofta 
Blivit skjutsad på en trimmad moped? 
 

    

Blivit skjutsad utan att ha använt hjälm? 
 

    

Blivit skjutsad på moped av en förare som 
har druckit alkohol? 
 

    

Åkt bil utan att ha använt bilbälte? 
 

    

Åkt bil med en alkoholpåverkad förare? 
 

    
 

Varit inblandad i någon mopedolycka som 
förare eller passagerare som lett till att 
någon person eller något fordon har 
skadats? (Även små skador som blåmärken, 
skrubbsår och småbucklor ska räknas med). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

3) Följande frågor handlar om trimning: 
 
3a. Har du kört moped det senaste året? 
Ja   Nej  Om nej, gå vidare till fråga 6 
 
3b. Har du förarbevis för moped? 
Ja   Nej  
 
 
3c. Hur ofta kör du moped? 
 
 
 

3e. Har du en egen moped? 

Varje dag   
 
              

Flera ggr/vecka    
        
             

1 gg/vecka  
 
             

Mindre än 
1gg/vecka 

 

3d. När använder/använde du 
mopeden? (du kan kryssa i flera) 
 

Till och från 
skolan 
 

 

Till och från 
fritidsaktiviteter 
 

På fritiden  
 

 

Ja  Klass I (45-moped)   Klass II (25- eller 30- moped)  
 
Nej, har ingen moped   Om nej, gå vidare till fråga 6 
 
3f. Har du en trimmad moped nu? 
Ja   Nej  Om nej, gå vidare till delfråga 3j 
 
3g. Kommer du inom de närmaste månaderna att köra i 65 km/h i tätbebyggt område? 
Ja   Nej  
 
3h. Någon av/båda dina föräldrar vet om att min moped är trimmad 
Ja   Nej  

 
3i. Någon av/båda dina föräldrar har betalat trimmet till min moped 
Ja   Nej  

  

Bilaga 3
Sidan 4 av 7

VTI rapport 631



   

   

 
3j. Någon av/båda dina föräldrar är emot trimmade mopeder  
Ja   Nej  

 
3k. Någon av/båda dina föräldrar har pratat med mig om vad som kan hända om man trimmar 
mopeden 
Ja   Nej  
 
3l. Någon av/båda dina föräldrar har provkört min moped för att se så att den inte är trimmad 
Ja   Nej  
 
Om du inte har en trimmad moped nu, har du haft det tidigare?  
  
Nej   
 

Ja 
Anledningen till att du inte längre har en trimmad 
moped är att: 

  Dina föräldrar förbjöd trimmet 
Du åkte fast för polisen och tvingades ta bort 

trimmet 
Du har en ny moped som jag inte vill ändra 

något på 
Du har sålt mopeden 
Annat_________________________ 

 
 
Om du inte har en trimmad moped nu, hur troligt är det att du kommer att trimma din moped i 
år? 
 
Inte alls troligt  ___:___:___:___:___:___ Mycket troligt 
 
4) Hur många gånger den senaste månaden har du: 
 
 Aldrig 1-2 ggr 3-5 ggr Det händer 

ofta 
Kört utan hjälm? 
 

    

Kört förbi en stoppskylt utan att stanna? 
 

    

Kört mot rött ljus? 
 

    

Kört fortare än 50 i ett tätbebyggt område? 
 

    

Kört fortare än 70 i ett tätbebyggt område? 
 

    

Skjutsat någon som inte haft hjälm?  
 

    
 

Kört moped efter att du har druckit alkohol? 
 

    

Skjutsat någon på mopeden efter att druckit 
alkohol?  
 

    

 
 
5) Hur väl instämmer du med följande påståenden: 
 
Att köra moped på cykelvägar ökar risken för att bli inblandad i en olycka 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Du känner dig säkrare när du kör moped på cykelbana än på vägen 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 

Bilaga 3
Sidan 5 av 7

VTI rapport 631



   

   

Det borde vara lagligt att få köra moped fortare än 45 km/h 
Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Det är bättre att följa trafikrytmen än att ligga i 45 km/h och hindra framkomligheten 
Håller inte alls med ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Du är bättre på att hantera mopeden och trafiken jämfört med andra i din ålder 
Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Om dina kompisar skulle köra mot rött ljus när ni åker tillsammans är det troligt att du hänger på 
Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Du brukar göra stunts och tricks med mopeden på ställen som parkeringar, fotbollsplaner, skolgårdar 
etc. när det inte är något folk där 
Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Du brukar göra stunts och tricks med mopeden i samhället/på gatorna 
Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Om du skjutsar någon tar du det lite lugnare 
Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Om du skjutsar någon kör du på samma sätt som du brukar 
Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
De flesta av dina kompisar har trimmat sina mopeder 
Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
I tätbebyggt område brukar du oftast hålla _ _ _ _ _ _ km/h 
 
6) Följande frågor handlar om polisens arbete: 
 
Har polisen varit på din skola och kollat trimmade mopeder i år? 
Ja        Nej       Vet ej  
 
Det är mycket bra att polisen kollar om mopeder är trimmade 
Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Polisens arbete i skolorna kan minska trimning av mopeder 
Håller inte alls med  ___:___:___:___:___:___ Håller helt med 
 
Vad tycker du att polisen borde göra för att minska antalet trimmade mopeder?  
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________ 
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7) Slutligen kommer lite frågor om din bakgrund 
 
När är du född? 
 
År__________ Månad__________ Dag__________ 
 
Kön? 
 

 Kvinna  Man 
 
 
Bor du i stad/tätort eller på landsbygd? 
 

 Stad/tätort  Landsbygd 
 
 
Var är dina föräldrar födda? Om de är från två olika länder, sätt 2 kryss 
 

 Sverige 
 Annat land i Norden 
 Europa 
 Afrika 
 Mellanöstern 
 Asien 
 Australien/Oceanien 
 Nordamerika 
 Sydamerika 

 
Vilken är den högsta utbildningsnivån inom din familj (mor, far)? Räkna även påbörjade 
utbildningar. Kryssa endast i ett alternativ. 
 

 Grundskola 
 Gymnasieskola (inkl. Komvux) 
 Folkhögskola 
 Universitet eller högskola 
 Annan utbildning, nämligen______________________________________ 

 

Bilaga 3
Sidan 7 av 7

VTI rapport 631







www.vti.se
vti@vti.se

VTI är ett oberoende och internationellt framstående forskningsinstitut som arbetar med

forskning och utveckling inom transportsektorn. Vi arbetar med samtliga trafikslag och

kärnkompetensen finns inom områdena säkerhet, ekonomi, miljö, trafik- och transportanalys,

beteende och samspel mellan människa-fordon-transportsystem samt inom vägkonstruktion,

drift och underhåll. VTI är världsledande inom ett flertal områden, till exempel simulatorteknik.

VTI har tjänster som sträcker sig från förstudier, oberoende kvalificerade utredningar och

expertutlåtanden till projektledning samt forskning och utveckling. Vår tekniska utrustning består

bland annat av körsimulatorer för väg- och järnvägstrafik, väglaboratorium, däckprovnings-

anläggning, krockbanor och mycket mer. Vi kan även erbjuda ett brett utbud av kurser och

seminarier inom transportområdet.

VTI is an independent, internationally outstanding research institute which is engaged on

research and development in the transport sector. Our work covers all modes, and our core

competence is in the fields of safety, economy, environment, traffic and transport analysis,

behaviour and the man-vehicle-transport system interaction, and in road design, operation

and maintenance. VTI is a world leader in several areas, for instance in simulator technology.

VTI provides services ranging from preliminary studies, highlevel independent investigations

and expert statements to project management, research and development. Our technical

equipment includes driving simulators for road and rail traffic, a road laboratory, a tyre testing

facility, crash tracks and a lot more. We can also offer a broad selection of courses and seminars

in the field of transport.

HUVUDKONTOR/HEAD OFFICE

LINKÖPING BORLÄNGE STOCKHOLM GÖTEBORG
POST/MAIL SE-581 95 LINKÖPING POST/MAIL BOX 760 POST/MAIL BOX 55685 POST/MAIL BOX 8077
TEL +46(0)13 20 40 00 SE-781 27 BORLÄNGE SE-102 15 STOCKHOLM SE-402 78 GÖTEBORG
www.vti.se TEL +46 (0)243 446 860 TEL +46 (0)8 555 770 20 TEL +46 (0)31 750 26 00


	VTI rapport 631
	Referat
	Abstract
	Förord
	Kvalitetsgranskning/Quality review
	Innehållsförteckning
	Sammanfattning
	Summary
	1  Introduktion
	1.1  Moped som fordon samt mopedåkandets omfattning
	1.2  Mopedrelaterade olyckor
	1.3  Mopedproblematiken
	1.4  Polisens arbete
	1.5  Polisens riktade insatser
	1.6  Riskfaktorer – en kunskapsöversikt
	1.6.1  Ålder och erfarenhet
	1.6.2  Kön och genus
	1.6.3  Individuella och sociokulturella påverkansfaktorer
	1.6.4  Modeller som förklarar riskfyllt beteende

	1.7  Mopeder och ungdomar – en summering
	1.8  Syfte
	1.9  Metod
	1.10  Disposition

	2  Delstudie 1 – Intervjuer med poliser
	2.1  Syfte
	2.2  Metod
	2.2.1  Urval
	2.2.2  Genomförande

	2.3  Resultat
	2.3.1  Polisens riktade insatser
	2.3.2  Relationen till ungdomar
	2.3.3  Föräldraansvaret
	2.3.4  Koppling till andra brott
	2.3.5  Förarbevis och utbildning
	2.3.6  Upplevelser av effekterna med arbetet

	2.4  Sammanfattning

	3  Delstudie 2 – Observationer och enkäter
	3.1  Syfte
	3.2  Metod
	3.2.1  Urval
	3.2.2  Genomförande
	3.2.3  Bortfall

	3.3  Resultat – observationer
	3.4  Resultat – enkäter
	3.4.1  Förstudie
	3.4.2  Efterstudie
	3.4.3  Före- och efterstudie: En jämförelse
	3.4.4  Jämförelse före/efter mellan orterna

	3.5  Sammanfattning

	4  Analys och resultatdiskussion
	4.1  Vilka är det som trimmar?
	4.2  Effekter av polisens insatser
	4.3  Hur kan trimning och vårdslös körning minskas?
	4.4  Reflektioner kring metod och fortsatt forskning

	Referenser
	Bilaga 1
	Bilaga 2
	Bilaga 3



