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I år kan du bli

förälder till en 

Tips och fakta för dig 

som vill veta allt!
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Hej,  
du som har barn i mopedåldern!

Att få moped är kanske inte ett jättekliv för mänskligheten, men 
det är sannerligen ett stort steg för femtonåringen. Det är ju inte 
bara det första beviset på att man börjar bli vuxen, utan även 
en symbol för frihet och ett utmärkt transportmedel för många 
unga. Men det finns en del saker att tänka på, även för dig som 
förälder. Vi tror inte att ungdomar lyssnar så mycket på oss, men 
vi tror att de lyssnar på dig. I den här broschyren och på sajten 
mopeden.nu har vi på Göteborgs Stad Trafikkontoret samlat 
a rgument, fakta och tips om moped körning. Luta dig mot dem 
om du vill, och lycka till!

Mer att läsa på 
mopeden.nu
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om förälder till 
en tonåring är det 
mycket man ska 
hantera. Plötsliga 
vredesutbrott (»alla 

andra får ju!«) och 
förtvivlad sårbarhet (»du fattar ju 
ingenting!«) är vanliga inslag i en 
tonårings vardag. Om de ena dagen 
är kloka, ansvarsfulla och relations
sökande, så kan de nästa dag vara 
trumpna, muttrande och avstånds
tagande. För tonåringen kan den här 
perioden också k ännas skrämmande, 
det är ju trots allt första gången de 
ifrågasätter familjens värderingar 
och försöker bilda sig en egen åsikt. 
Vad kompisgänget tycker blir allt 
mer betydelsefullt.

Ibland kan det tyckas som ett otack
samt jobb att vara tonårsförälder, 
och några stående ovationer kan 
du knappast förvänta dig. Men de 
regler du sätter upp är viktigare nu än 
någonsin. Ditt barn både behöver och 
vill ha dem (även om de påstår att det 
är tvärtom).

Mitt i den här perioden kan 
diskus sioner om mopedkörning 
komma upp. Mopedtiden är en rolig 
och spännande tid, men den kräver 
även ett allvar från både dig och den 
som ska köra mopeden. 

Eftersom tonårstiden präglas av 
identitetssökande är det inte ovanligt 
att en tonåring ibland vill imponera 
på kompisgänget. Det är faktiskt inte 
så stor skillnad på att vara ung idag, 

Att vara förälder till en

tonåring
från när du var det. Samma oskrivna 
gängregler som gällde då, gäller 
idag. Med det i åtanke är det kanske 
enklare att vara den gränssättande 
föräldraföre bild som din tonåring 
behöver. Det finns tillfällen när barn 
behöver höra att även du har viss 
erfarenhet från att vara femton. Och 
att det är ett av skälen till varför du 
oroar dig.

Om föräldrar har en tillåtande 
attityd till exempelvis alkohol eller 
trimning, är det svårt för tonåringen 
att inse det allvar det bär med sig på 
mopedsadeln. Kom ihåg att även om 
det inte alltid märks så både lyssnar 
och påverkas din tonåring av dina 
åsikter. Du är den viktigaste före
bilden ditt barn har. 

våga vara vuxen. Backa 
inte undan för att undvika 
bråk. Ditt barn behöver dig 
som förälder, inte som ännu 
en kompis. Du gör ju det för 
att du bryr dig om.

         »men du  
fattar ju 

ingen ting!«
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» Det händer  
inte mig«
Alla ungdomar är förstås inte likadana. 
Somliga är trygga nog i sin självbild för 
att stå starka oavsett vad omgivningen 
tycker, men vanligare är nog att man är 
ganska upptagen med att leta efter sin 
egen i dentitet och självkänsla. Att våga 
göra annor lunda än sina kompisar och 
att inte ”hänga på” gruppen kan vara 
svårt i den här åldern.

I yngre tonåren är man mot sägelse
fullt nog oftast både som mest osäker 
och samtidigt som mest tvärsäker. 
Till tonårstiden hör också att man är 
nyfiken på att testa g ränser och att 
vara övertygad om sin egen odödlig
het. Det är därför inte konstigt att det 
är under just den här perioden som 

man tar flest risker. ”Ung och odödlig” 
är ett uttryck som används för att 
förklara det risktagande som en del 
yngre trafikanter utsätter sig själva 
och sin omgivning för. Men om man 
tittar på statistiken är det dessvärre 
snarare tvärtom. 

Sammanfattningsvis kan man säga 
att tonåringar: 
1.  Tar stora risker i tron att de  

är odödliga
2.   Har liten egen erfarenhet om 

t rafiken och inte alltid är säkra  
på vilka trafikregler som gäller 

3.   Är i en period i livet då de  
är som mest mottagliga för  
grupptryck

VaD säger statistiken?
Som du ser i diagrammet är femtonåringar överrepresent erade 
gällande mopedrelaterade skador och dödsfall. Till viss del kan 
man förklara siffrorna med att det framför allt är yngre ton åringar 
som kör moped, men det är inte hela sanningen. Femton åringarna 
sätter avtryck även genom kombin ationen låg ålder och b ristande 
erfarenhet. Forskning i hjärnans utveckling har visat att den 
främre pannloben där funktioner som bland annat reflektion över 
konsekvenser, riskvärdering, hänsynstagande och ansvar inte 
utvecklas så fort som man tidigare trott.

2010 omkom 8 personer i mopedolyckor. 
153 skadades svårt. 5 av 10 svårt skadade 
mopedister var yngre än 18 år.
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körkort 
eller
förarbeVis?
Idag finns det två olika mopedklasser att välja på när man ska 
skaffa moped. De allra flesta ungdomar i Sverige väljer att köra 
moped klass I. Som ett led i att öka trafiksäkerheten förändrades 
reglerna för moped klass I och klass II från och med 1 oktober 
2009. Sedan dess gäller körkortsbehörigheten AM för den som 
vill köra moped klass I (även kallad EUmoped). Samtidigt blev 
det nödvändigt att ta förarbevis för att få köra moped klass II.

VaD är skillnaDen på klass i och klass ii?
Kort sagt kan man säga att de nyare EUmopederna räknas som 
moped klass I. En moped klass II är konstruerad för en hastighet 
av högst 25 km i timmen. Den gamla sortens moped som får gå 
30 k m i timmen lyder under samma regler som moped klass II.

MopeD klass i
  Måste vara registrerad  

(ska ha registreringsskylt)
  Får köras i högst 45 km / tim
  Får inte köras på cykelbanor
  Måste vara trafikförsäkrad

MopeD klass ii
  Behöver inte vara  

registrerad
  Får köras i högst 25 km / tim
  Får köras på cykelbanor
  Måste vara trafikförsäkrad
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Förarbevis moped klass ii

För att få ett körkort med AMbehörighet är det ett antal  
kriterier som måste uppfyllas. Detta behöver man för att  
skaffa AMkörkort:

   Ett giltigt körkortstillstånd
   Fyllt 15 år
   Genomfört utbildning hos en behörig utbildare
   Gjort ett godkänt kunskapsprov (teori prov) hos Trafikverket. 

En demoversion av kunskapsprovet, adresser och öppettider 
hittar du på korkortsportalen.se

Utbildningen ska innehålla minst tolv timmar, varav åtta teor etiska 
och fyra praktiska, som exempelvis övningskörning i trafik. Upp
sikt under uppkörningen ska ske av behörig utbildare. Ställ krav på 
att ditt barn får en bra utbildning! 

Körkort moped klass i

För att få köra moped klass II måste man ha ett förarbevis.  
Då krävs det att man:

   Fyllt 15 år
   Har genomgått en utbildning hos behörig utbildare
   Blivit godkänd vid ett kunskapsprov hos en  

behörig provförrättare

Utbildningen är enbart teoretisk, liksom kunskapsprovet. Där  
får man svara på frågor om till exempel trafikregler, svåra trafik
situationer och människans begränsningar. Manöverträning och 
praktisk tillämpning kan ingå.

om man fyllt 15 år innan 
1 o ktober 2009 får man fortsätta att 
köra m oped klass II utan förarbevis.

aM-körkort  är en godkänd  iD-handling!

aM-körkort  är en godkänd  iD-handling!

förarbevis som ut
färdats innan 1 oktober 
2009 gäller även fortsatt 
för moped klass I, men 
måste ersättas med AM
körkort 2012.

viktigt att tänka på! Både AMkörkort och förarbevis kan 
återkallas vid trafikbrott. En återkallelse kan innebära svårigheter 
längre fram i livet när man vill ta körkort för personbil.

man får inte genomföra ett kunskapsprov innan man fyllt 
15 år, men det går bra att påbörja utbildningen tidigare. Övnings
körning får ske först när man är 14 år och 9 månader. Privat 
övningskörning med moped är inte tillåten.
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» Någon gav mig  
en hjälm, men  
för att inte 
f örstöra f risyren 
h ängde jag den 
över a rmen 
i stället för att ta 
den på mig.«

Louise Davoust som 14 år gammal kraschade 
med mopeden in i en lastbil. Än idag har hon 
svårt att komma ihåg saker, men hon är glad 
att hon överlevde.

Hur viKTig är 
HjälmeN 

?
D e flesta mopedolyckor är 

singelolyckor. Olycks orsaken 
kan vara att man kör på 

ett väghinder eller en trottoar kant, 
att man sladdar på löst grus eller en 
isfläck – eller att man oförklarligt 
tappar kontrollen. Huvudet får oftast 
ta den värsta smällen vid en moped
olycka. I de fall där den som skadas 
saknar hjälm, kan skadorna bli mycket 
allvarliga och leda till personlighets
förändringar, minnesförlust, talsvårig
heter, förlamningar – eller till döden.

Att köra moped utan hjälm är olag
ligt. Trots det finns det de som slarvar 
med hjälmen, antingen genom att 
skippa den helt eller att spänna fast 
den dåligt. I djupstudier av döds
olyckor med moped har man sett att 
nästan hälften av tonårsmopedist
erna inte har använt hjälm eller att 
hjälmen inte varit riktigt fastspänd. 
Under åren 2005–2008 dödades 
totalt 42 mopedister av vilka cirka 
45 p rocent saknade hjälm eller hade 
t appat hjälmen vid olyckstillfället.



se till att hjälmen är avsedd för 
mopedåkning. En hjälm godkänd för 
exempelvis cykel eller skidåkning får inte 
användas för moped.

en hjälm är personlig! När man 
provar ut en hjälm behöver den inte kännas 
speciellt skön, det viktigaste är att den sitter 
åt för att ge bästa möjliga skydd. Hjälmen 
formar sig efterhand efter huvudet. 

kom ihåg att många ungdomar 
skjutsas på mopeden. Har ditt barn en 
hjälm att använda om de åker med?  
Att använda en godkänd hjälm gäller 
även passagerare.

använd inte en hjälm som varit med 
om en olycka! En hjälm ska inte ens tappas 
i marken, då det kan leda till dolda inre sprickor 
som försämrar skyddsfunktionen.

regler  och krav!  Godkända hjälmar  har E eller  SISmärkning.

integralhjälm skyddar mer! De två sorters 
hjälmar som finns kallas integral och öppen hjälm. 
Integralhjälmen skyddar även ansiktet och käkpartiet.

det händer tyvärr 
att hjälmen flyger av vid 
en olycka. Kontrollera att 
hakremmen är ordentligt 
fastspänd. 

hjärnan är vårt viktigaste 
organ, men väger knappt 1,5 kilo. Den 
är mjuk, har en veckad yta och kan lätt 
skadas. Det är därför den ligger skyddad 
innanför huvudets hårda skelett. Se till 
att ta väl hand om den!

pålitligt  
skydd.  

Den som använder  

hjälm på rätt sätt  

får sällan svåra  

skallskador.
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Trimma
iNTE!Trimma
iNTE!Trimma
iNTE!

F örst och främst: det är 
olagligt att trimma en 
moped. När man googlar på 

”moped trimning” på nätet får man 
upp så många tips på hur man kan gå 
tillväga att man kan luras att tro att 
det faktiskt är ens fulla rätt. Men så är 
det alltså inte.

En moped klass I får högst gå i 45 
kilometer i timmen, men kan enkelt 
trimmas upp till hastigheter på mellan 
80 och 100. En femtonåring utan 
trafik vana – på en moped vars bromsar, 
däck eller ram är inte utformade för 

sådana hastigheter – är givetvis en 
fullständig livsfara. 

Men även en måttligt trimmad 
moped är en stor fara eftersom hög fart 
ökar risken för svåra olyckor. Att bli på
körd i 50 kilometer i timmen motsvarar 
ett fall från tredje våningen på ett hus. 
Hastigheten är avgörande för om en 
olycka ska få dödlig utgång eller inte.

olagligt – Men Vanligt
Faktum är att det är fler ungdomar 
som trimmar sina mopeder, än de  
som inte gör det. Hela 55 procent  

av mopedister under 18 år kör t rimmat. 
I åtta fall av tio vet föräldrarna om att 
barnen trimmar, och gör sig därmed 
skyldiga till ”tillåtande av olovlig kör
ning”, ett brott belagt med dagsböter. 
Och om en moped försäkras med en 
förälder som ägare blir kanske premie
beloppet lägre, men det betyder också 
att föräldern kan s traffas med kraftiga 
böter och indraget körkort om barnet 
trimmar mopeden. 

Christer Melvinsson är polis och 
tycker att det är upprörande att för
äldrar tillåter sina barn att köra med 

trimmade mopeder.”Ingen skulle 
drömma om att låna ut bilen till en 
femtonåring. Men faktum är att man 
är mycket mer oskyddad på en moped 
som går i 80–90 kilometer i timmen 
än i en bil”, säger han.

30 km/tim
Första våningen

50 km/tim
tredje våningen

70 km/tim
sjätte våningen

90 km/tim
tionde våningen

hastigheten är avgörande för olyckans 
utgång. En krock i 90 kilometer i timmen mot
svarar ett fall från tionde våningen.

tänk på  att försäkringen inte täcker några skador på en moped om den är trimmad!
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Fråga någon  
som vet!
Läs om vad andra föräldrar oroar sig för, undrar över eller vill veta mer 
om. Surfa gärna in på mopeden.nu där MCpolis C hrister M elvinsson, 
försäkringsrådgivare Lennart Sjöblom och trafikkonsulent Stefan Kaleby 
svarar på ännu fler frågor.

Vår femtonårige son berättade 
nyligen för oss att polisen tagit 
fast hans kompis för fortkör

ning på moped. Jag känner mig otrygg 
med att de t rimmar sina mopeder och 
att de ”buskör” när vi inte har koll. Jag 
u ndrar vad vi föräldrar kan göra innan 
det går så långt att polisen tar dem?
Annelie

Det finns flera saker du kan göra 
som förälder om du vill ha bättre 
koll på till exempel trimning. 

Testkör din sons moped då och då 
så märker du om den går att köra 
över tillåten hastighet, det är också 
ett utmärkt tillfälle att testa bromsar, 
styrfunktioner och blinkers. För att 
komma till rätta med ”buskörningen” 
som du kallar det, är det allra bästa 
att ni pratar mycket om trafikvett 
h emma. Vid de tillfällen då jag stoppar 
ungdomar ser jag till att komma hem 
till familjen och föra en diskussion vid 
köksbordet. Jag brukar säga att om 
jag måste stoppa deras barn igen så 
kommer jag att anmäla föräldrarna för 
olovlig körning. I så fall får de böter 
och Länsstyrelsen kan ha åsikter om 
deras körkortsinnehav. Det viktiga är 
att det är föräldern som har ansvar för 
att barnen inte trimmar sina mopeder 
och kör trafikfarligt.
Christer Melvinsson, MC-polis

Vad kan vi föräldrar göra för  
att hindra ”buskörning”?
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I år fyller vår dotter femton och 
ska köpa moped. Jag tycker att 
det är svårt att veta vilken för

säkring vi ska satsa på. Stämmer det att 
Trafikförsäkringen inte täcker stöld? 
Hur vanligt är det med mopedstölder? 
Är det värt att satsa de extra pengarna 
som det kostar?
Peter

Det kan upplevas lite som en 
djungel när man letar efter en 
försäkring, men är egentligen 

inte så komplicerat. När du försäkrar 
mopeden väljer du mellan trafikför
säkring, hel och halvförsäkring. En 
moped måste enligt lag alltid vara 
minst trafikförsäkrad. Den ersätter 
skador på föraren, eventuella passag
erare, andra trafikanter och annans 
fordon eller egendom som du skadar. 
Med en halvförsäkring får man dels 
det skydd som trafikförsäkringen 
ger, men även skydd för brand och 
glasskador, stöld och rättsskydd. 
Halvförsäkringen ger även ekonomisk 
hjälp om man hamnar i rättstvist 
eller behöver uppsöka psykolog efter 
en trafikolycka. Helförsäkringen är 

den mest heltäckande, men också 
mest kostsam. Då ingår allt skydd 
från halvförsäkringen, plus skydd för 
vagnskador. Det betyder att ni kan få 
ersättning för skador på mopeden vid 
en trafikolycka, eller vid dikes körning. 
Man kan också få ersättning vid 
skadegörelse på mopeden. 

Gällande din fråga om hur vanligt 
det är med mopedstölder så kan jag 
bara svara att det tyvärr är ganska van
ligt. Prata med din försäkringsrådgivare 
om vad de rekommenderar i just ditt 
område, de har färsk statistik att förlita 
sig på. Det är också viktigt att veta att 
din dotters handlingar påverkar ersätt
ningen. Vissa aktsamhets krav gäller vid 
ersättning, till exempel kan man få en 
nedskrivning av ersättningen om man 
inte låst mopeden enligt låskraven. 
Lennart Sjöblom,  
försäkringsrådgivare, Folksam

Ska man försäkra  
mot mopedstöld?

Behöver man oroa sig för 
rattfylla bland mopedkörande 
ungdomar, eller är det snarare 

ett bekymmer i senare åldrar?
Lotta

När man pratar med ungdomar 
om trafik och alkohol säger de 
allra flesta att de tar avstånd från 

rattfylleri. Men det finns undersök
ningar som visar att så många som 
fyra av tio intervjuade ungdomar 
tycker att det är okej att köra efter tre 
öl. Var tredje ung förare som dödas 
i trafiken är onykter. En onykter 
förare med 1,0 promille i blodet löper 
omkring sju gånger större risk att 
dödas i en trafikolycka än en nykter 
förare. För ungdomar i åldern 18–24 
år är olycksrisken 900 gånger högre 
vid 0,5 promille eftersom de förenar 
sin bristande körvana och erfarenhet 
med alkohol.

Många föräldrar bjuder sina 
ungdomar på alkohol hemma i ett 

avdramatiserande syfte. Studier har 
dock visat att de ungdomar som blir 
bjudna hemma både debuterar i 
alkohol sammanhang tidigare och 
har en högre konsumtion, än de som 
inte fått smaka hemma. 

Barn till de föräldrar som har tyd
liga regler och en restriktiv inställning 
till alkohol, konsumerar mindre alko
hol. Så var inte rädd för att säga nej. 
Barn både gillar och behöver tydliga 
gränser. Dessutom betyder det att de 
löper mindre risk att skadas i trafiken. 
Stefan Kaleby, 
trafikkonsulent, NTF Väst

» Fyra av tio ungdomar 
tycker att det är okej att 
köra efter tre öl.«
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 Att tänka på!
  Du som förälder är en viktig förebild! Även om det inte märks 

så både lyssnar och påverkas ditt barn av dina åsikter.

  Prata mycket trafikvett hemma med ditt barn och kom ihåg  
att det är du som förälder som har ansvaret för din tonåring.

  Se till att ditt barn får en bra förarutbildning och  
kan trafikreglerna.

  Provkör ditt barns moped då och då för att se hur fort den  
går. Passa också på att kontrollera bromsar och ljus.

   Hastigheten är avgörande för olyckans utgång. En krock i 
70 k ilometer i timmen motsvarar ett fall från sjätte våningen. 

  Se till att hjälmen är ordentligt fastspänd! Den som använder 
hjälm på rätt sätt får sällan svåra skallskador.

  Det är tillåtet att skjutsas på moped, men inte fler passagerare  
än vad mopeden är byggd för. Egenskaperna förändras när  
man är fler på mopeden, bland annat blir mopeden instabilare 
och bromssträckan längre.

  Har ditt barn hjälm om de skjutsas? Att använda en godkänd 
hjälm gäller även passagerare.

  Prata om faran i kombinationen dricka alkohol och köra moped.

» ta hand om 
era t onåringar, 
krama dem 
ofta och säg till 
dem att de är 
bäst i världen. 
för det är det 
vi vill.«
Tonåringen Fridah Jönsson i boken Sex, sprit och 
ätstörningar: tonåringarnas handbok till föräldrarna
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Läs mer på webben
mopeden.nu


