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Denna rapport, som belyser användningen av mopedbilar och A-traktorer i
Sverige, är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond.
Ståndpunkter och slutsatser i rapporten reflekterar författaren och
överensstämmer inte nödvändigtvis med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser
inom rapportens ämnesområde.
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Sammanfattning
Denna studie ger samlad och ökad kunskap om användare och användning av
mopedbilar och A-traktorer med särskilt fokus på trafiksäkerhet. Studien är
finansierad med medel från Trafikverkets Skyltfond. Samarbete har skett med
branschorganisationen Svensk Försäkring.
Studien har skett genom data- och statistikinsamling, omvärldsbevakning,
enkätstudier med försäkringsbolag, körkortsutbildare och återförsäljare samt samtal
med nyckelaktörer och användare av mopedbilar och A-traktorer. Nedan punkter
sammanfattar studiens huvudsakliga resultat:
•

Antalet mopedbilar och A-traktorer har ökat snabbt de senaste åren och
fenomenet debatteras flitigt i media. Nationell sett har antalet mopedbilar
ökat med 312%, i vissa kommuner med upp till 1500% på tio års tid. Under
samma tid har antalet A-traktorer ökat med 162%.

•

Med ökat antal fordon har också olyckorna ökat, särskilt anmärkningsvärt
bland mopedbilar där antalet olyckor sedan 2009 ökat med 900%. 2019
skedde 10,6 olyckor/1000 fordon för mopedbilar. Motsvarande siffra för Atraktorer var 2019 5,6 olyckor/1000 fordon.

•

Fordonen fyller ett behov av självständighet och skapar tillgänglighet genom
att framförallt unga själva kan ta sig till träning, skola, fritid och få ihop en
familjs livspussel.

•

Bilden av motorintresserad ungdom stämmer inte på de som kör
mopedbilar, och i mindre utsträckning även för A-traktorer. Användarna av
är en heterogen grupp där deras fordon fungerar både som transport, socialt
element och individuell frihet med mindre beroende av föräldrar.

•

Många användare känner sig otrygga i trafiken och menar att de inte är
tillräckligt förberedda för trafiken när de lämnar körskolan. Särskilda
situationer som ofta nämns är omkörningar på större vägar och på
landsvägar.

•

Fordonen brister och/eller trimmas (framförallt A-traktorer) och
användarna saknar (ibland) riskmedvetenhet och trafikmognad.
Försäkringsbolag återger en kraftig ökning av ärenden med mopedbilar och
A-traktorer.

•

En bättre, mer anpassad utbildning efterfrågas av många och ses som en
avgörande pusselbit för ökad trafiksäkerhet för mopedbilar och A-traktorer.
Särskilda utbildningar för tvåhjuliga respektive fyrhjuliga eller för båda
efterfrågas brett.

•

Många aktörer är engagerade i frågan och förändrade lagkrav, nya
utbildningskrav osv. diskuteras. Även frågan kring max tillåten hastighet för
A-traktorer diskuteras flitigt där flera menar att A-traktorer, likt mopedbilar,
bör få gå i 45 km/h. Samtidigt varnar flera för att de större A-traktorerna ger
ökat krockvåld mot andra i trafiken vilket ökar än mer vid högre hastigheter.
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1 Inledning
1.1

FINANSIERING OCH MEDVERKANDE

Denna rapport, som belyser användningen av mopedbilar och A-traktorer i Sverige,
är framtagen med ekonomiskt bidrag från Trafikverkets skyltfond. Ståndpunkter och
slutsatser i rapporten reflekterar författaren och överensstämmer inte nödvändigtvis
med Trafikverkets ståndpunkter och slutsatser inom rapportens ämnesområde.
Projektet har genomförts av Koucky & Partners i samarbete med
branschorganisationen Svensk Försäkring. Svensk Försäkring har bistått med
data- och informationsinsamling samt förmedlat kontakt till försäkringsbolag.
STR (Sveriges Trafikutbildares Riksförbund) var behjälpliga projektet genom att
sprida en enkät till körkortsutbildare.

1.2

SYFTE OCH MÅL

Syftet med studien är att öka kunskapen om användarna och användning av
mopedbilar och A-traktorer. Dessa två fordonstyper har gemensamt att de får
framföras av förare så unga som 15 år, har fyra hjul samt kaross som skyddar mot
väder. Studiens mål är att svara på följande frågor:
•
•
•
•

1.3

Vilka är användarna av mopedbilar och A-traktorer och hur använder de
sina fordon?
Hur upplevde användarna körkortsutbildningen för AM-körkort?
Hur upplever användarna trafiken och trafiksäkerhet?
Vilka tankar har nyckelaktörer som Transportstyrelsen, Trafikverket,
Polis, återförsäljare, körkortsutbildare, försäkringsbolag med flera om
trafiksäkerhet för mopedbilar och A-traktorer, dagens körkortsutbildning
m.m.?

METOD OCH DISPOSITION

Projektet har genomförts genom:
•
•
•
•
•
•

Litteraturöversikt och informationsinsamling
Sammanställning och analys av olycksstatistik
Enkät med försäkringsbolag
Enkät med körkortsutbildare
Enkät med återförsäljare
Intervjuer och datainsamling med nyckelaktörer

För tre exempelkommuner – Kungsbacka, Gävle och Osby – har en fördjupad
lägesbeskrivning tagits fram genom intervjuer med användare, föräldrar,
kommunrepresentanter, Polis, körkortsutbildare och återförsäljare.
Studien ger inledningsvis en kontextbyggande bakgrund till mopedbilar och Atraktorer innehållandes fordonsöversikt, lagstiftning och klassificering samt
omvärldsbevakning med några korta exempel från Europa. Därefter presenteras
resultaten från enkäter, intervjuer samt de fördjupade kommunexemplen.
Rapporten avslutas med sammanställning, diskussion och förslag på fortsatt
forskning.
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2 Bakgrund
I detta kapitel presenteras en översikt av mopedbilar och A-traktorer och deras
körkortskrav, hur antalet fordon utvecklats över tid och vilka geografiska mönster
som går att se. Därefter presenteras jämförbara exempel från Europa och en
genomgång av krocksäkerhetstester och övrig fordonssäkerhet. Kapitlet avslutas med
en presentation av aktuella initiativ gällande fordonens trafiksäkerhet samt korta
exempel från aktuell debatt i media.

2.1

FORDONSÖVERSIKT OCH KÖRKORTSKRAV

Nedan ges en översikt över moped klass I, mopedbil och A-traktor med information
om körkortskrav.
Moped klass I
Moped klass I är ett motorfordon med 2-4 hjul konstruerat för en högsta hastighet
om 45 km/timmen. Moped klass I är registreringspliktigt och skall ha
registreringsskylt baktill. Upp till en (1) passagerare är tillåten om plats finns och
fordonet registrerats med sådan. Om fordonet saknar kaross råder hjälmkrav på
förare och passagerare. Moped klass I får framföras på väg men inte på motorväg,
motortrafikled eller cykelbana. Moped klass I behöver ej kontrollbesiktigas eller
fordonsskattas. Däremot krävs trafikförsäkring.
För att få köra moped klass 1 krävs AM-körkort eller högre behörighet som Bkörkort. Traktorkort tagit innan 1 oktober 2009 är också giltigt. Privat
övningskörning är ej tillåten utan får endast ske hos behörig utbildare.
AM-körkort kräver utöver att personen fyllt 15 år:
• Körkortstillstånd
• Permanent bosatt eller studerande i Sverige sedan sex månader
• Genomgått utbildning hos behörig utbildare
• Ett godkänt kunskapsprov från Trafikverket1
Uppkörning för AM-körkort görs på tvåhjulig EU-moped. Det finns möjlighet att av
medicinska skäl söka dispens (trafikvillkor 79.022) för att genomföra utbildning på
tre- eller fyrhjuling där också körkortet blir limiterat till tre- och fyrhjulingar.
Mopedbil
En mopedbil är ett fyrhjuligt motorfordon som klassificeras som moped klass I3 och
följer samma regelverk avseende maxhastighet 45 km/h4. En mopedbil får väga max
425 kg och ska utrustas med registreringsskylt och LGF-skylt baktill. Upp till en (1)
passagerare är tillåten om plats finns och fordonet registrerats med sådan. Till
skillnad från öppen moped krävs ej hjälm för mopedbil med kaross. Om fordonet är
utrustat med bälte måste detta användas5. Om hjälm används finns inget krav på att
använda bälte6. Mopedbil får framföras på väg men inte på motorväg, motortrafikled
eller cykelbana. Krav på vinterdäck saknas.
1

https://ntf.se/konsumentupplysning/mopeder/mopedbil/
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202012_60k.pdf
3
Mopedbilar inom moped klass II berörs inte i denna studie
4
https://transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/Korkort/ta-korkort/moped-snoskoter-terranghjuling-ochtraktor/am-korkort-for-moped-klass-i/
5
https://lagen.nu/1998:1276#K4P10S1
6
https://nyhetsrum.folksam.se/sv/2020/02/20/allt-fler-olyckor-med-mopedbilar/
2
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Mopedbilar behöver ej kontrollbesiktigas och är ej skattepliktiga. Däremot krävs
trafikförsäkring och möjlighet att därutöver halv- eller helförsäkra fordonet finns7.
Mopedbil registrerad som moped klass I får framföras av personer över 15 år med
AM-körkort eller högre behörighet (B körkort etc.). Inom ramen för AMkörkortsutbildningen krävs ingen praktisk övning i att köra mopedbil.
A-traktor
A-traktor (även känt som EPA-traktor8) är en ombyggd personbil med tillåten
maxhastighet 30 km/h. Den klassas som motordrivet fordon och tillhör kategori
traktor a, på samma sätt som traktorer äldre än 2003. LGF-skylt bak och
registreringsskylt fram krävs. Inget bälteskrav finns. A-traktor får köras på väg men
ej på motorväg, motortrafikled eller cykelbana. Samma krav på vinterdäck gäller som
för personbilar.
Efter ombyggnation från bil till traktor måste fordonet registreringsbesiktigas. Från
och med 1 februari 2021 ska den person som hastighetsbegränsat fordonet närvara
vid registrering och skriftligen intyga sitt arbete. Därefter ska fordonet
kontrollbesiktigas inom 48 månader följt av vartannat år. A-traktor måste också ha
trafikförsäkring och är fordonsskattepliktig. Baksäte och bagagelucka får ej finnas
och måste antingen byggas bort eller på annat sätt göras oanvändbart. Antal tillåtna
passagerare i fordonet är inte definierat i lag. Fler än en passagerare är tillåtet så
länge alla är placerade säkert i fordonet och ej skymmer förarens sikt.9
Sedan 15 juli 2020 har reglerna för strypning av hastighet moderniserats. I praktiken
innebär förändringarna att modernare bilar nu lättare kan konverteras och att
mekanisk ombyggnad inte längre är nödvändig. Strypning av maxhastighet kan nu
ske elektroniskt och har bland annat öppnat upp för att konvertera automatväxlade
bilar. A-traktor får framföras med bilkörkort oavsett behörighet, AM-körkort eller
traktorkort. Inom ramen för AM-körkortsutbildningen krävs ingen praktisk övning i
att köra A-traktor.
Sammanfattande tabell
Tabell 1 sammanfattar fordonsöversikt och körkortskrav m.m.
Krav
Körkortsbehörighet

Mopedbil
AM-kort, bilkörkort
eller traktorkort
45 km/h
Moped klass I

A-traktor
AM-kort, bilkörkort
eller traktorkort
30 m/h
Traktor

Min ålder
Besiktningskrav
Krav på
Trafikförsäkring
Bälteskrav

15 år
Nej
Ja

15 år
Ja
Ja

Ja

Nej

LGF-skylt

Ja

Ja

Max tillåten hastighet
Fordonsklass

Kommentar

A-traktor registreras som
traktor med
karrosserikoden
”ombyggd bil”

Används hjälm i
mopedbil krävs inte bälte

Tabell 1 Sammanfattande tabell mopedbil och A-traktor

7

https://www.if.se/privat/forsakringar/fordonsforsakringar/mopedbilsforsakring
EPA-traktor klassificering tillhör ett äldre regelverk från 1940 som möjliggjorde ombyggnation av
personbil till traktor. En bil kunde byggas om och registreras som EPA-traktor fram tills 1 april 1975
(därefter är det enbart möjligt att nyregistrera A-traktorer). Även EPA-traktor har en högsta tillåten
hastighet av 30 km/h. EPA-traktorer utgör dag en mindre del av kategorin A-traktor/EPA-traktor.
9
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/trafikforordning19981276_sfs-1998-1276
8

7

KOUCKY & PARTNERS AB 2021
MOPEDBILAR OCH A-TRAKTORER, DESS ANVÄNDARE OCH TRAFIKSÄKERHET

2.2

UTVECKLINGEN I SVERIGE

Mopedbilar och A-traktorer är inga nya fordon i trafiken. Mopedbilen har funnits
sedan mitten av 70-talet, liknande fordon än längre. I vissa europeiska länder blev de
populära som ett billigt alternativ till bil eller som en möjlighet till motorisering för
personer utan eller med indraget bilkörkort. På den svenska marknaden
introducerades fordonstypen i nämnvärd skala först efter Sveriges inträde i EU 1995.
Fram till mitten av 2010-talet har antalet varit relativt liten.
A-traktorn har en betydligt längre historia i Sverige. Fordonstypen har funnits
sedan 1920-talet (fram till 1975 kallad EPA-traktor), med en ökande popularitet
under 1930-talet. 1940 kom EPA-traktorkungörelsen (1940:440) om "hänförande av
vissa automobiler till fordonstypen motorredskap"10.
Genom åren har mopedbilens och A-traktorns nyttor och målgrupper ändrats till att
idag framförallt vara populära bland ungdomar. Med AM-körkort, som går att ta vid
15 års ålder, får ungdomar köra EU-moped, mopedbil och A-traktor.
Ökat antal registrerade fordon
Antalet A-traktorer har vuxit stadigt från runt 13 000 fordon 2009 till över 33 000
fordon 2020, med en särskilt tydlig ökning under 2019 och 2020. Mellan 2009 och
2020 har antalet registrerade A-traktorer ökat med 162%.
Antalet registrerade mopedbilar har endast ökat långsamt från runt 4 000 till 6 000
mellan 2009 och 2015. Sedan dess har antalet ökat kraftig till över 15 000 år 2020.
Mellan 2009 och 2020 har antalet registrerade mopedbilar ökat med 312%.
Statistiken över registrerade fordon är sammanställd av Trafikanalys och baseras på
data ur Vägtrafikregistret som Transportstyrelsen förvaltar. Sifforna avser antal
registrerade fordon i slutet av varje kalenderår och inkluderar både fordon i trafik
och avställda fordon. Mopedbil och A-traktor är inga egna fordonsslag utan
registreras i de större kategorierna Moped klass 1 och Traktor. För att identifiera
mopedbilar och A-traktorer krävs därför manuella sökningar på fabrikat,
cylindervolym eller karosserikod.
Utvecklingen av antalet registrerade fordon i Sverige mellan 2009 och 2020 visas i
Figur 1.11

Antal registrerade fordon

33 209
35 000
30 000
25 000
20 000
15 338
12 686
15 000
10 000
3 726
5 000
0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
A-traktorer

Mopedbilar

Figur 1: Antal registrerade fordon per helår 2009-2020

10

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kungorelse1940440-om-hanforande-av-vissa_sfs-1940-440
11
https://www.trafa.se/vagtrafik/hur-manga-mopedbilar-och-A-traktorer-finns-det-11202/
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Från 2019 syns en tendens till att ökningstakten av antalet nyregistrerade
mopedbilar har avtagit. Aktuella uppgifter visar på ett trendbrott i antalet
registrerade mopedbilar jämfört med hur utveckling sett ut de senaste åren. Mellan
januari och maj 2021 nyregistrerades 615 st mopedbilar jämfört med 760 st
föregående år. Siffrorna motsvarar en minskning av nyregistrerade fordon med ca
20%.
Sedan de nya reglerna för registrering av A-traktorer infördes i juli 2020 syns här i
stället en tydlig ökning av antalet registrerade fordon. Mellan juli 2020 och maj 2021
har ca 7800 A-traktorer registreringsbesiktigats vilket motsvarar en ökning av det
totala antalet fordon på ca 27%.12
I slutet av 2020 fanns flest registrerade mopedbilar i Sundsvalls kommun (549 st),
Stockholm Stad (394 st) och Kungsbacka kommun (356 st). Flest registrerade Atraktor fanns i Sundsvalls kommun (660), Piteå kommun (506 st), och Örnsköldsvik
kommun (434 st).

Figur 2 Antal mopedbilar och A-traktorer per 1000 inv. och kommun 2020

Figur 2 visar antalet mopedbilar och A-traktorer i förhållande till
befolkningsmängden i respektive kommun. Antalet mopedbilar per 1000 invånare är
högst i Osby kommun i Skåne med 9,54 mopedbilar. Därefter kommer Danderyd i
Stockholms län och Timrå i Västernorrlands län med 6,11 respektive 6,01 mopedbilar
per 1000 invånare. Lägst antal mopedbilar per 1000 invånare finns i kommunerna
Lund (0,11), Sundbyberg (0,15) och Malmö (0,17). Ett visst geografiskt mönster går
att urskilja, med högre förekomst av mopedbilar i kommuner längs ostkusten norr
om Stockholm och i Västerbottens län.
Jämfört med mopedbilar följer antalet A-traktorer per 1000 invånare ett tydligare
geografiskt mönster. Av de 20 kommuner som visar högst antal per invånare ligger
samtliga i Svealand eller Norrland med tydliga kluster i Norrlands inland. Flest Atraktorer per 1000 invånare finns i Åsele (22,46), Vilhelmina (20,34) och Ånge
(17,77) kommun. Lägst antal A-traktorer per invånare finns i Solna (0,08),
Stockholm (0,17) och Malmö (0,18).

12

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Nyhetsarkiv/2021/rekordokning-av-A-traktorer/
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2.3

OMVÄRLDSBEVAKNING

Mopedbilens popularitet är inte ett isolerat svenskt fenomen. Mopedbilen har
egentligen en tydligare roll i flera andra länders trafiksystem och en stark förankring
historiskt.
Krav på konstruktion och körkort regleras idag på EU-nivå. Direktiven innebär att
kravspecifikationer för fordon såsom vikt, hastighet samt körkortskrav är samma i
EU. Säkerhets- och miljöskyddskrav regleras exempelvis av EU-direktiv 168/201313
om typgodkännande och marknadsövervakning av två-, tre- och fyrhjuliga fordon.
Syftet är att harmonisera typgodkännande av dessa fordon i EU. I EU-direktiv
2006/12614 definieras vad som gäller för AM-körkort. Enligt detta direkt är
åldersgränsen för körkortet 16 år.
Det finns dock vissa skillnader gällande exempelvis ålderskrav och
körkortsutbildningens innehåll. I exempelvis Sverige och Finland gäller 15 årsgräns
för AM-körkort. I Österrike kan AM-körkort tas vid 15 år vid samtycke av
vårdnadshavare, annars vid 16 år och i Tyskland varierar det mellan olika regioner. I
Finland, Norge, Frankrike och Österrike ställs krav på en särskild
mopedbilsutbildning, däremot inte i Sverige och Tyskland. Nedan ges några
varierande exempel från dessa länder:
Frankrike
Frankrike är landet med störst antal registrerade mopedbilar. 2007 fanns det ca.
150 000 ’voiturettes’ (motsvarar begreppet mopedbilar)15. Sedan dess och fram till
2017 har 12 000 – 15 000 nya mopedbilar registrerats per år16. Frankrike är även
landet med de största tillverkarna som Ligier, Aixam och Microcar. När det gäller
åldersgräns för körbehörighet görs skillnad mellan vanlig moped (14 år) och
”fyrhjulingar” (16 år). Körkortskraven för fyrhjulingar innefattar teoretisk utbildning
med prov samt 7 timmar praktisk utbildning som innefattar fordonsspecifikationer,
besiktning och underhåll, samt en timmes körning. Det är möjligt att använda sin
egen mopedbil under utbildningen17.
Tyskland
I Tyskland fanns det den 1 januari 2020 totalt cirka 110 00018 registrerade
”Leichtkraftfahrzeuge” (fyrhjuliga lättfordon) där mopedbilar och fyrhjulingar ingår.
Antalet har ökat något sedan 2010 då det fanns ca 98 806 fordon registrerade. En
större ökning kan observeras åren innan 2010. 2002 fanns det totalt bara 1 636
fordon19. Körkortsutbildningen för AM-körkort görs med tvåhjulig moped och det
finns inga krav på särskild utbildning för mopedbil20. I Tyskland är lätta fordon
såsom mopedbilar undantagna från besiktningskrav och registrering och
fordonsskatt behöver inte betalas. Dessa fordon kräver ingen registreringsskylt utan
försäkringsskylt är tillräckligt21.
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https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32013R0168
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006L0126&from=EN
15
GDV (2007) https://udv.de/fahrzeug/weitere-fahrzeuge/leichtkraftfahrzeuge-sind-gefaehrlich
16
https://fr.statista.com/statistiques/478987/voiturettes-nouvellement-immatriculees-france/
17
https://www.equal-mobility.com/the-association
18
Kraftfahrbundesamt – Fahrzeugzulassungen 2020 (publicerad 2020-01-01):
https://www.kba.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ/2020/fz21_2020_pdf.pdf?__blo
b=publicationFile&v=6
19
Kraftfahrbundesamt – Fahrzeugzulassungen 2010 (publicerad 2010-0101)https://www.kba.de/SharedDocs/Publikationen/DE/Statistik/Fahrzeuge/FZ/2010/fz21_2010_pdf.pdf?__
blob=publicationFile&v=7
20
ADAC (2018): https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/autotest/autos-ab-16/
21
Mopedautos, die Vorteile. Und Risikos von Leichtfahrzeugen (pubicerad 2018-03-13): https://www.aktivonline.de/ratgeber/leichtfahrzeuge-die-vorteile-und-risiken-von-mopedautos-2114
14
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Österrike
I Österrike finns det ca 11 280 registrerade mopedbilar (april 2021). Antalet har
minskat sedan 2012 då det fanns 14 378 registrerade mopedbilar 22. Mopedbilar får
framföras från 15 år om vårdnadshavaren samtycker, annars från 16 år. I Österrike
krävs teoritest och praktisk körutbildning med fyrhjuling för AM118-körkort. I
utbildningen ingår 6 praktiska lektioner på trafikövningsplats och 2 på allmänna
vägar.
Finland
Antalet mopedbilar uppgick 2017 till ca 7 600 registrerade mopedbilar. Sedan dess
har antalet minskat och 2019 fanns ca 5 800 mopedbilar i Finland23 . I Finland
gjordes 2018 ett försök att tillåta unga från 15 år att köra ”lätta personbilar”, dvs.
ombyggda personbilar med max tillåten hastighet 60 km/h. Bland kraven var bland
annat att bilen som byggdes om inte fick vara mer än 10 år gammal. Syftet med
”lättbilar” var att skapa ett attraktivt alternativ med högre fordonsäkerheten för
användarna samtidigt som restriktioner om max 10 år gamla fordon skulle ge fordon
med mindre utsläpp.24 2019 stoppades försöket av EU och projektet lades tills vidare
ner25.
Norge
I Norge finns cirka 1600 registrerade mopedbilar. Behörighet är ”AM klass 147” (för
tre- och fyrhjulig moped) och körkort får tas från 16 år. Det relativt låga antalet
fordon kan förklaras av att det först 2019 blev möjligt för 16-åringar att ta kort för
mopedbil. Tidigare åldersgräns var 18 år26. Oavsett fordonsklass är det i Norge
obligatoriskt att genomföra en grundläggande trafikutbildning. Denna utbildning
kallas ”trinn 1” och tas på trafikskolor eller på kommunala skolor i klass 1027. Kursen
ger deltagarna kunskap om grundläggande trafikregler, övningskörning, beteende
och samspel i trafiken, trafikolyckor och första hjälpen.

Figur 3 Trafikupplärning i fem steg "trinn" (www.vegvesen.no)

Efter trinn 1, följer trinn 2 som ger färdigheter att kunna hantera och framföra
fordonet. Efter prov av trafikutbildare följer trinn 3 och 4 där ett ansvarsfullt
körande i olika trafikmiljöer ska visas upp och en sex timmars säkerhetsutbildning
ska genomföras. De praktiska delarna av utbildningen görs med tre- eller fyrhjulig
moped med vikt över 250 kg (utan batterier för eldrivna varianter). Avslutningsvis
genomförs ett teoretiskt förarprov28.
22

Statistik Austria (2021); ”Fahrzeugbestand (2012)
http://www.statistik.at/web_de/statistiken/energie_umwelt_innovation_mobilitaet/verkehr/strasse/kraftfahrz
euge_-_bestand/index.html
23
Trafikförsäkringens riskundersökning 2021 (publicerad 2020-09-25):
https://www.lvk.fi/document/155289/D1A3D401642F28320DB0BE083F29B6B969361BDE239D1BDB2E9
C87B2AA14FA7C
24
https://svenska.yle.fi/artikel/2020/08/25/lagen-om-latta-bilar-maste-havas-finland-fick-inte-undantagslovav-eu
25
https://www.hn.se/%C3%A5sikter/ledare/det-b%C3%B6r-vara-slutlekt-%C3%A4ven-medos%C3%A4kra-mopedbilar-1.32710513
26
Mail och samtal Statens vegvesen (2021-04-23)
27 Motsvarar årskurs 9 i Sverige
28
https://www.vegvesen.no/forerkort/ta-forerkort/veien-til-f%C3%B8rerkortet/3-og-4-hjulsmopedam147/teoriprove
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Kommentar omvärldsbevakning
Krav på mopedbilar gällande tekniska specifikationer och körkortsklass är till stor
del samma i olika europeiska länder, baserat på EU-krav. Krav och upplägg på
körkortsutbildning varierar dock något. I Sverige och Tyskland saknas särskilda krav
för praktiskt moment på fyrhjuling, istället tas körkortet genom uppkörning på
tvåhjulig moped. I Frankrike, Österrike och Norge separeras mopedbilar och vanliga
mopeder vid utbildningen. Bland dessa länder sticker Norge ut med ett mer
omfattande utbildningssystem för mopedbil som utgår från det specifika fordonet i
kombination med en grundläggande trafikutbildning.
I Finland har det förts diskussioner kring trafiksäkerheten och tänkbara vägar fram.
Försöket att tillåta 15-åringar köra ”lättbil” med begränsad hastighet på 60 km/h
stoppades dock av EU. Försöket påminner om de svenska A-traktorerna även om
skillnaderna, exempelvis gällande tillåten maxhastighet, är stora. Endast Sverige har
ett regelverk som tillåter en fordonstyp likt A-traktorerna. En jämförelse med andra
länder har därför inte gjorts.

2.4

FORDONSÄKERHET

Mopedbilar har testats i flera säkerhets- och krocktester av bland annat Euro NCAP29
och tyska bilistorganisation ADAC30.
Euro NCAP genomförde 2014 och 2016 krocktester med ett antal
mopedbilsmodeller. Krocktesterna visade på höga risker för dödlig eller allvarlig
personskada även vid låg hastighet. Mopedbilarnas säkerhet var överlag långt sämre
än för personbilar, även för små personbilar.
ADAC genomförde 2018 körtester med tre mopedbilsmodeller med liknande resultat
avseende trafiksäkerheten. Befintlig säkerhetsutrustning bedömdes som otillräcklig
och vid svängtester var två av tre bilar nära att välta. Det påpekas även att den
begränsade hastigheten, 45 km/h, är en säkerhetsrisk då andra personbilar inte kan
uppskatta hastighetsskillnader, framförallt på landsvägar utanför tätorter31.

Bild 1 Bild från Euro NCAP frontalkrocktester med mopedbilar (källa: www.euroncap.com)

För A-traktorer har inga krocktester hittats. För A-traktorer som är ombyggda
personbilar kan samma bevarad fordonssäkerhet som för originalbilen antas.
Originalbilen kan dock vara en äldre bilmodell utan modern säkerhetsutrustning.
29

https://www.euroncap.com/en/vehicle-safety/safety-campaigns/2016-quadricycles-tests/
https://www.adac.de/rund-ums-fahrzeug/tests/autotest/autos-ab-16/
31
GDV, Tysklands takorganisation för försäkringsbranschen, genomförde redan 2007 krocktester med
mopedbilar. Slutsatser var bl.a. att kraven på maxvikt omöjliggör ett tillräckligt stabilt fordon och
möjligheten att förse det med lämplig säkerhetsutrustning. GDVs rekommendationer för ökad
trafiksäkerhet var körbehörighet från 18 år för mer mogna trafikanter samt en höjd maxhastighet från 45
km/h till 55 km/h för bättre trafikflöden (GDV (2007) Untersuchung des Sicherheitsrisikos von
Leichtkraftfahrzeugen. https://udv.de/fahrzeug/weitere-fahrzeuge/leichtkraftfahrzeuge-sind-gefaehrlich
30
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För A-traktorer finns ingen viktbegränsning som för mopedbilar och de väger därför
betydligt mer vilket påverkar deras trafiksäkerhet. Samtidigt finns inget bälteskrav
för A-traktorer vilket kan innebära en ökad risk för obältade förare och passagerare
vid olyckor, även vid relativt låga farter.

2.5

INITIATIV OCH MEDIERAPPORTERING

Nedan presenteras tidigare initiativ rörandes mopedbilar och A-traktorer samt korta
exempel på medierapportering.
Initiativ för ökad trafiksäkerhet
Trafikverket tog 2020 initiativ till en kraftsamling för ökad säkerhet för fyrhjulingar
inklusive mopedbilar och A-traktorer32.
För högre trafiksäkerhet för mopedbilar anges ökad bältesanvändning,
förbättrad fordonssäkerhet samt information om användning av vinterdäck,
mopedbilens fordonssäkerhet kontra en personbil, att vägar med höga
hastighetsgränser innebär särskilda risker men även ökad information till andra
trafikanter om exempelvis vikten av att hålla avstånd vid omkörningar.
För ökad trafiksäkerhet för A-traktorer nämns ökad bältesanvändning,
uppföljning av effekten av infört besiktningskrav samt information gällande
fordonets förutsättningar, säker färd med passagerare, utbildningskrav samt risker
med alkohol och droger.
NTF (Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande) har genomfört en
enkätstudie bland mopedbilsanvändare som en del av underlag för
konsumentinformation (med 110 svarande). Studien visade bland annat att:
•
•
•
•

Många väljer mopedbil framför moped
ca 65% tycker trafiksäkerheten är bra, 35% att trafiken är osäker
ca 75% upplever att bilister tycker att de i mopedbil är i vägen
ca 50% upplever att körkortsutbildningen inte gav tillräckliga kunskaper för
att på ett säkert sätt köra mopedbil

Medierapportering
Mopedbilar och A-traktorer har uppmärksammats flitigt i media de senaste åren.
Inte minst har ett antal olyckor fått stor uppmärksamhet33. De mediala inslagen
lyfter exempelvis Trafikverkets syn på trafiksäkerheten och utvecklingen av ökat
antal olyckor och skador34, att ungdomar saknar praktiska moment för fyrhjuliga
fordon under körkortsutbildningen35, Polisens erfarenheter av trimning, buskörning
och otillåtet framförande av fordon med exempelvis fler passagerare än tillåtet36 37,
hur frågan engagerar politiken med förslag om exempelvis ökad maxhastighet för Atraktorer38, men också hur ungdomar berättar om sina fordon, hur en mopedbil eller
A-traktor möjliggör självständighet för dem men också hur de upplever faror och
risker i trafiken39 40 m.m.
32

https://www.trafikverket.se/om-oss/pressrum/pressmeddelanden/Nationellt/2020/2020-02/kraftsamlingfor-sakrare-fyrhjulingar-och-mopedbilar/
33
Se exempelvis: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/polisbil-krockade-med-epatraktor-tre-tillsjukhus (sökord ”mopedbil” på svt.se).
34
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/jonkoping/antalet-mopedbilar-okar-men-annu-finns-inget-kravvinterdack
35
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/dalarna/moped-i-fokus-nar-am-kortet-ska-tas-trots-att-de-flesta-kor-Atraktor-efterat
36
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/polisen-ungdomar-aker-med-i-bagageluckan-pa-mopedbilar
37
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/latt-att-trimma-A-traktorer-men-svart-for-polisen-attupptacka
38
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/forslaget-till-riksdagen-oka-maxhastigheten-for-epA-traktorer
39
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/halland/forare-blir-sedda-som-buskorare-men-flera-skoter-sig
40
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/med-epa-n-kan-vi-aka-dit-vi-vill
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3 Olycksstatistik
I detta kapitel presenteras statistik ur STRADA (Swedish Traffic Accident Data
Acquisition) som hanteras av Transportstyrelsen. Data i STRADA baseras på
uppgifter från två källor; polisens inrapporterade vägtrafikolyckor med
personskador, och akutsjukhusens inrapporterade uppgifter om personer som sökt
vård för skador i vägtrafikmiljö.41 I kapitlet nedan redovisas mopedbilsolyckor samt
A-traktorolyckor som jämförelse för åren 2010-2019.
Observera att det kan finnas ett mörkertal av olyckor som inte har rapporterats med
rätt fordonskategori eller att fordonskategorin inte har blivit specificerat vid
inrapportering.
Olycksstatistik
För 2019 rapporterades 143 olyckor med mopedbil i STRADA, 142 med A-traktor.
Statistiken visar en ökning av olyckor för båda fordonskategorier, men utvecklingen
skiljer sig åt:
För A-traktorer följer antalet rapporterade olyckor i stort sett utvecklingen av
antalet registrerade fordon, med en viss ökning av antalet olyckor per fordon. 2010
registrerades 59 olyckor, motsvarande 4,4 olyckor/1000 fordon för A-traktorer, För
2019 registrerades 142 olyckor, motsvarande 5,6 olyckor/1000 fordon.
För mopedbilar har däremot antalet olyckor ökar betydligt kraftigare än antalet
fordon. Mellan 2010 och 2019 ökade antalet mopedbilsolyckor med drygt 900%,
antalet fordon endast med 240%. 2010 registrerades 14 olyckor i STRADA,
motsvarande 3,5 olyckor/1000 fordon. 2019 ökade antalet till 143, motsvarande 10,6
olyckor/1000 fordon. För mopedbilar registrerades därmed i stort sett lika många
olyckor som för A-traktorer år 2019, fastän antalet fordon var hälften så stort.
Figur 4 visar utvecklingen av antal olyckor och antalet registrerade fordon.
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Figur 4 Registrerade fordon och olyckor per fordonstyp, 2010-2019
41

https://www.transportstyrelsen.se/sv/Om-transportstyrelsen/vart-uppdrag-ocharbetssatt/registerhallning/strada/
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Figur 5 visar inrapporterade olyckor mellan 2010 och 2019 fördelat på olycksgrad.
Totalt rapporterades 1519 olyckor i STRADA. 1254 olyckor rapporterades som
lindriga vilket motsvarar 83% av det totala antalet rapporterade olyckor. 249 olyckor
(16%) var allvarliga olyckor och 16 olyckor var dödsolyckor (1%).
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Figur 5 Olycksgrad per fordonstyp, 2010-2019

Figur 6 redovisar antalet STRADA-registrerade olyckor per 1000 fordon. Olyckor per
mopedbil har ökat kraftigt sedan 2015 medan antalet olyckor per personbil har
sjunkit något under samtliga redovisade år. Även antal olyckor per A-traktor har ökat
något, dock inte lika mycket som mopedbilsolyckor. 2010 var antalet olyckor per
1000 personbilar med 4,9 olyckor något högre än siffrorna för mopedbilar (3,5) och
A-traktorer (4,4). Siffrorna för 2019 visar att klyftorna mellan de olika fordon har
ökat sedan dess. Då var det 10,6 olyckor per 1000 mopedbilar. Mopedbilen har alltså
gått om A-traktorer (5,6 olyckor) och personbilar (2,9 olyckor). Medan även antalet
olyckor per A-traktorer har ökat något sedan 2010 så har siffrorna för personbilar
konstant minskat sedan dess.
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Figur 4 Olyckor per 1000 fordon 2010 – 2019 (källa SCB42 , STRADA43 , Trafa44 )
42https://scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/transporter-och-

kommunikationer/vagtrafik/fordonsstatistik/pong/tabell-och-diagram/fordonsbestand/
https://www.transportstyrelsen.se/sv/vagtrafik/statistik/olycksstatistik/statistik-over-vagtrafikolyckor/
44 https://www.trafa.se/vagtrafik/fordon/
43

15

KOUCKY & PARTNERS AB 2021
MOPEDBILAR OCH A-TRAKTORER, DESS ANVÄNDARE OCH TRAFIKSÄKERHET

Majoriteten av samtliga vägolyckor med mopedbilar skedde på kommunala vägar, se
figur 7. För A-traktorolyckor ser bilden lite annorlunda ut. 51% av A-traktorolyckor
skedde på statliga vägar, betydligt fler än för mopedbilar där 37% av olyckorna
skedde på statlig väg. Även på enskilda vägar var andelen olyckor med A-traktorer
nästan dubbelt så stor jämfört med andelen mopedbilsolyckor. 17% av olyckorna
med A-traktor skedde på enskild väg jämfört med 9% av mopedbilsolyckorna.

Andel olyckor per väghållare
Mopedbilsolyckor

9%

A-traktorolyckor

54%

17%

0%

37%

32%

20%

Enskild väg

40%
Kommunal väg

51%

60%

80%

100%

Statlig väg

Figur 7 Andel olyckor per väghållare, 2010-2019

Nära 90% av alla rapporterade olyckor med A-traktor sker med förare i åldrarna 0-17
år medan ca 75% av olyckorna med mopedbil sker i samma åldersgrupp. Skillnaden
indikerar att mopedbilar, i större utsträckning än A-traktorer, även används i
åldersgrupper äldre än 18 år.
Statistiken visar också på en viss snedfördelning av olyckor beroende på kön. Män är
överrepresenterade i antalet A-traktorolyckor med 77% av olyckorna. Bland
mopedbilsolyckorna syns ingen betydande skillnad mellan könen.
Kommentar olycksstatistik
Det finns utmaningar med att dra slutsatser från tillgänglig statistik på relativt få
fordon som också saknar egen fordonskategori. Det vi kan läsa ut ur statistiken är en
tydlig trend mot ett ökat antal mopedbilar och A-traktorer i trafiken. Populariteten
har ökat under de senaste 4-5 åren och detta syns även i det ökande antalet
inrapporterade olyckor. Ett trendbrott i mopedbilens popularitet kan dock skönjas
med cirka 20% färre registrerade fordon de inledande månaderna av 2021 i
jämförelse med de tre senaste åren. Samtidigt har antalet A-traktorer ökat med cirka
27%.
Antal olyckor för de båda fordonstyperna låg 2019 på samma nivå. Detta är
anmärkningsvärt då det finns ungefär dubbelt så många registrerade A-traktorer
jämfört med mopedbilar. Antalet mopedbilsolyckor har ökat kraftigt framförallt
under de senaste 5-6 åren.
Fram till 2012 var antalet årliga STRADA-registrerade olyckor per fordon runt fyra
stycken per 1000 fordon för både mopedbilar, A-traktorer och personbilar. Sedan
dess visar olyckstalen per fordon en ökande trend för både A-traktorer och
mopedbilar, samtidigt som olyckstalen per personbil har sjunkit. Trenden är särskilt
tydlig för mopedbilar där antalet olyckor per fordon mer än fördubblats. Den
genomsnittliga årliga körsträckan för A-traktorer och mopedbilar är inte känd, men
kan antas vara lägre än för personbilar. Risken för en allvarlig trafikolycka per körd
kilometer var därmed redan 2010 troligtvis högre för förare i en A-traktor eller
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mopedbil än för bilförare, men skillnaden har ökat kraftigt sedan dess. Om det
förenklat antas att den genomsnittliga årliga körsträckan för en mopedbil är 5 500
km per år, hälften av den för en personbil45, så var olycksfrekvensen per körd sträcka
år 2019 över sju gånger högre för mopedbilar än för personbilar. För A-traktorer är
olycksfrekvensen per kilometer runt fyra gånger högre än för personbilar med
samma antagande. Observera att detta endast avser STRADA-registrerade olyckor,
det vill säga olyckor med relativt allvarlig påföljd.
Mopedbilsolyckor sker oftast på kommunala vägar och A-traktorolyckor sker oftast
på statliga vägar. Ett antagande är därför att mopedbilsolyckor oftast sker inom
tätort och A-traktorolyckor mer ofta på landsvägar.

45

Genomsnittlig årlig körsträcka personbil 2020: 1 100 mil. Källa: Trafikanalys, Körsträckor 2020. Inga
uppgifter för mopedbilar eller A-traktor har kunnat hittas.
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4 Synpunkter från nyckelaktörer
I detta kapitel presenteras resultat från:
•
•
•
•

4.1

Enkät med försäkringsbolag
Enkät med körkortsutbildare
Enkät med återförsäljare
Intervjuer med nyckelaktörer inom branschen

ENKÄTRESULTAT FÖRSÄKRINGSBOLAG

För att få förståelse över hur försäkringsbolag uppfattar mopedbilar och A-traktorer
utifrån försäkringsärenden genomfördes en enkät med kvalitativa frågor med fem
försäkringsbolag. En sammanfattning av enkätresultaten redovisas nedan.
Användare och användning
Flera försäkringsbolag beskriver gruppen mopedbilsförare främst som ungdomar
som behöver lösa transport till träning eller andra fritidsaktiviteter. En mindre
användargrupp som nämns är vuxna som av någon anledning inte kan ta B-körkort.
Användarna av mopedbilar, framförallt ungdomar som kör, beskrivs som en grupp
med låg riskmedvetenhet utan större vana av att köra fyrhjuliga fordon.
Användare av A-traktorer beskrivs i högre utsträckning som motorintresserade
ungdomar. Utmaningar som nämns är höga hastigheter och att trimning är vanligt
förekommande.
Olyckor med mopedbilar och A-traktorer
Antalet olyckor med mopedbilar och A-traktorer ökar. Anledningar som anges, både
för mopedbilsförare och A-traktorförare är bristfällig utbildning. För A-traktorer
anges även trimning som förklaring till en betydande andel av olyckorna och
betydligt vanligare än hos mopedbilar. Flera försäkringsbolag uppskattar att 50% av
alla A-traktorer inblandade i olyckor är trimmade.
Olyckor med mopedbilar sker oftare inom tätort medan olyckor med A-traktorer
oftare sker utanför tätort.
Singelolyckor med mopedbilar orsakas framförallt av förarens oaktsamhet och
avsaknad av trafikvana. Brister i fordon och infrastruktur anges också vara orsaker.
Exempelvis anges mopedbilens konstruktion vara bristfällig där allvarliga
fordonsskador kan uppstå redan vid lättare kollisioner och att fordonet vid vissa
manövrar riskerar välta.
Singelolyckor med A-traktorer orsakas också av oaktsamhet och brister i fordonet
men härleds till större del till trimning. Olyckor med fler inblandade sker inte sällan
när förare kör in i varandra vid större samlingar på parkeringsplatser eller
skolgårdar. Olyckor sker ofta nattetid med förare påverkade av alkohol.
Person- och fordonsskador
Bland både mopedbilar och A-traktorer är personskador i samband med olyckor
relativt sällsynta. Andelen personskador vid olyckor uppskattas till totalt 5-20%.
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Det är vanligare att mopedbilar behöver skrotas efter olycka än A-traktorer.
Skadorna är inte lika stora hos A-traktorer och de är lättare att reparera då tillgången
till reservdelar är god.
Utveckling framöver
Samtliga försäkringsbolag anser att utbildningen för mopedbilar måste förbättras
genom att fokusera på målgruppen, inkludera upplärning genom obligatorisk
övningskörning samt körprov med mopedbilar och riskutbildning. Dessutom bör
säkerhetskraven för fordonen höjas.
När det gäller A-traktorer anger samtliga försäkringsbolag att mer vikt bör läggas på
utbildning för förändrade beteenden och högre riskmedvetenhet samt att de vill se
”hårdare tag” för att få förare att sluta trimma. En försäkringsbolagsrepresentant
menar:
”Det absolut största problemet är att vi har förare som kör vanliga
personbilar i vanliga hastigheter ute i trafiken på ett mopedkort”
Det anses att både mopedbilar och A-traktorer kommer att fortsätta öka i
popularitet, framförallt bland ungdomar vilket troligtvis kommer att innebära att
även antalet olyckor kommer att öka.

4.2

ENKÄTRESULTAT KÖRKORTSUTBILDARE

För att fånga körkortsutbildarnas perspektiv genomfördes via Sveriges
Trafikutbildares Riksförbund (STR) en enkätundersökning bland STR-anslutna
utbildare som erbjuder utbildning för AM-körkort. Enkäten besvarades av 121
utbildare. Enkäten bestod framförallt av öppna frågor med syftet att ge utbildarna
möjlighet att fritt dela erfarenheter och utveckla resonemang utifrån sin roll som
utbildare och sina möten med elever. Resultaten visar att nio av tio utbildare de
senare åren upplevt en ökning av antalet elever som genomgår körkortsutbildning
för att köra mopedbil eller A-traktor.
Utbildning
Drygt hälften av utbildarna som svarade på enkäten uppger att det tycker att
utbildningen fungerar dåligt i förhållande till de som tar AM-körkort för att köra
mopedbil eller A-traktor. En respondent jämför med de skilda körkortskraven för
bil- och motorcykelkörkort:
”Man borde avlägga särskilt körprov för körning med mopedbil eller Atraktor. Nu är det som att man tagit MC-kort och sedan automatiskt får köra
bil”
Framförallt lyfts problemet med att de praktiska momenten i utbildningen
genomförs på tvåhjulig moped, alltså med ett annat fordon än de som många elever
sedan framför i trafik. Endast 5% av utbildarna uppger att de tycker att utbildningen
är väl anpassad till mopedbil- och A-traktorförare. En utbildare utvecklar:
”Fyrhjuliga fordon, framförallt EPA eller A- traktor är ju som fordon
betraktade något helt annat än en smal och smidig moped. En EPA eller Atraktor kan ju i värsta fall vara en fullstor ombyggd lastbil som man helt
plötsligt får framföra på allmänna vägar. Om man ska köra fyrhjuling
borde man rimligtvis dels ha läst om att framföra fyrhjuliga fordon och
sedan dessutom ha övat med den typen av fordon”
Majoriteten uppger dock att den teoretiska delen av utbildningen fungerar bra och
att de trafikregler som lärs ut är samma oavsett vilket fordon eleven efter
utbildningen använder. 80% av utbildarna anser också att förare av fyrhjuliga fordon
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har fördelar när de senare genomgår utbildning för B-körkort. Majoriteten av dessa
respondenter anser att A-traktorförare kommer bättre förberedda till utbildningen
för B-körkort jämfört med elever som tidigare kört mopedbil. Framförallt lyfts vana
av att växla och att framföra större fordon i trafik som fördelar. 20% av utbildarna
anser att elever med vana av att köra mopedbil har större fördelar. Fördelar är
exempelvis att mopedbilsförare har mer vana av högre hastigheter och en bättre
känsla för trafikrytm i de praktiska momenten än elever som tidigare kört A-traktor.
Framtida utveckling
Utbildarna ombads också resonera kring hur de tror att attraktiviteten hos de två
fordonsslagen kan komma att utvecklas kommande år. 77% av utbildarna tror att
intresset för mopedbilar skulle minska om den tillåtna hastigheten för A-traktor
höjdes till 45 km/h. Av de utbildare som anger motivering säger majoriteten att Atraktorn är säkrare och billigare och därför blir mer attraktiv jämfört med mopedbil
om de får framföras i samma hastighet.
”Intresset skulle svalna för mopedbil då en A-traktor är mer säker. Enda
fördelen med mopedbil i dagsläget är att den får gå i 45 km/h”
Utbildarna som intervjuats inom ramen för denna studie bekräftar att andelen elever
som tar AM-körkort för att köra mopedbil eller A-traktor ökar markant. Majoriteten
av utbildarna uppger att utbildningen, som den är utformad idag, inte är anpassad
efter användargruppen. Flertalet utbildare uppger att de på olika sätt försöker
anpassa utbildningen efter de nya användargrupperna men önskar att regelverket
förändras.
”Det är mycket stor skillnad på hur man kör tvåhjuligt jämfört med
fyrhjuligt. Utbildning för mopedbil och A-traktor borde vara upplagd på
samma sätt som utbildning för bil”
Kommentar enkätresultat körkortsutbildare
En övervägande majoritet av utbildarna ser en stor ökning av andelen elever som tar
AM-körkort för att köra mopedbil eller A-traktor. Merparten upplever att
utbildningen i sin nuvarande form inte är anpassad efter dessa fordon. Framför allt
brister de praktiska delarna av utbildningen då den genomförs på tvåhjulig moped
och inte med de fordon som eleverna sedan använder i trafiken.

4.3

ENKÄTRESULTAT ÅTERFÖRSÄLJARE

Baserat på återförsäljarlistor från mopedbildföretagens hemsidor skickades en enkät
ut till handlare. Enkäten bestod av både flervalsfrågor och öppna frågor där
återförsäljare ombads beskriva sina erbjudanden och kunder samt hur de tror
försäljningsutvecklingen kommer att utvecklas framåt. Enkäten fick 21 svar.
Majoriteten av återförsäljarna uppger att den typiska kunden är ungdomar i åldrarna
15-18 år. De respondenter som i fritext beskriver typiska egenskaper hos kunden
lyfter fram att de ofta är idrottande ungdomar som bor på landsbygd och saknar
goda bussförbindelser till skola och fritidsaktiviteter. Tre respondenter uppger att de
har andra grupper än ungdomar som kunder. Dessa handlare uppskattar att 15-20%
av användarna är äldre män eller övriga vuxna utan möjlighet att ta B-körkort.
Användarnas prioriteringar
Återförsäljarna ombads uppskatta hur användaren prioriterar olika aspekter av
fordonet inför köp. Respektive kategori graderades på en skala där 1 symboliserar
lägst prioritet och 5 symboliserar högst prioritet.
Resultaten, se Figur 8, visar att återförsäljarnas kunder vid köp av mopedbil främst
prioriterar väderskydd, tätt följt av trafiksäkerhet och bra stereo. Pris prioriteras i
relativt låg utsträckning och bagageutrymme prioriteras minst.
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Användarnas prioriteringar
Väderskydd
Trafiksäkerhet
Stereo
Bagageutrymme
Pris
0%

20%

40%
1

2

3

60%
4

80%

100%

5

Figur 8 Användarnas prioriteringar vid köp av mopedbil. 1=lägst prioritet/5=högst prioritet.

Trafik- och fordonssäkerhet
75% av återförsäljarna uppger att de informerar kunden om trafiksäkerhet kopplat
till fordonets tekniska specifikation och utrustning. Flera återförsäljare
rekommenderar i samband med denna information uppgradering av krocksäkerhet i
form av air-bag i ratten och dubbade vinterdäck. 25% av respondenterna uppger att
de utöver teknisk information är noggranna med att förklara regler kring
framförandet av fordonet och att det exempelvis är förbjudet att ha passagerare i
bakluckan.
Samtliga återförsäljare som svarade på enkäten erbjuder rutinmässig service av
mopedbilar. Majoriteten uppger att service av bromsar och reparation av
karosskador är de vanligaste åtgärderna. Karosskadorna beskrivs främst som lättare
skador på stötfångare och andra plastdetaljer orsakade av krock eller
parkeringsskador. En återförsäljare beskriver sitt erbjudande så här:
”Vi är en fullservice återförsäljare så vi hanterar våra mopedbilar på samma
sätt som för våra övriga bilmärken […]. Vi jobbar aktivt i våra kanaler att få
ägare av mopedbilar att hålla efter sina fordon”
Försäljningsutveckling
Knappt hälften av återförsäljarna spår att försäljningen av mopedbilar kommer
fortsätta att öka de kommande fem-tio åren. Flera återförsäljare menar att det finns
ett enormt behov av denna typ av fordon och att det behovet kommer att stå fast.
Två handlare tror att eldrivna mopedbilar kommer att ta marknadsandelar i takt
med att miljökraven höjs. Ytterligare en handlare tror att intresset skulle öka om det
i körkortsutbildningen blev möjligt att välja körprov anpassat för just mopedbil och
inte som idag med tvåhjulig moped.
Fem återförsäljare är osäkra på utvecklingen framöver och menar att den är direkt
avhängig hur reglerna för A-traktorer kommer att utvecklas. En respondent
utvecklar:
”Går förslag igenom med höjd tillåten hastighet på A-traktor kommer
försäljningen minska drastiskt”
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Ytterligare fem återförsäljare spår en minskad försäljning av mopedbilar framöver.
De främsta orsakerna som nämns är de förenklade möjligheterna till att registrera Atraktor och mopedbilarnas höga kostnader i inköp och försäkring.

4.4

INTERVJUER NYCKELAKTÖRER

Nedan återges tankar från nyckelaktörer om användarna och användningen av
mopedbilar och A-traktorer, trafiksäkerhet samt om dagens körkortsutbildning för
AM-körkort med utvecklingsförslag utifrån intervjuer.
Intervjuer har genomförts med representanter från:
•
•
•
•
•
•
•
•

Trafikverket
Transportstyrelsen46
NTF
NTF Väst
Sveriges Trafikutbildares Riksförbund (STR)
Polisen
Körkortsutbildare
Importör av mopedbilar

Fordonsanvändare och fordonsanvändning
De intervjuade nyckelaktörerna har en samstämmig bild av att det framförallt är 1516 åringar som kör mopedbil och A-traktor. Att det är blandat killar och tjejer för
både fordonstyperna även om det tros vara något fler tjejer som kör mopedbil
respektive fler killar som kör A-traktor. Detta tros vara under förändring med en
ökande popularitet för A-traktorer bland tjejer.
Andra grupper, främst intresserade av mopedbilar, är äldre med transportbehov som
av olika anledningar inte kan eller får ta B-körkort. Inte sällan menas det vara barn
till en äldre förälder som tar initiativet till mopedbil för att föräldern ska kunna ta sig
till affären, stugan eller vänner. En ytterligare grupp är de som av medicinska skäl
inte kan köra tvåhjulig moped och istället behöver köra mopedbil47.
Sett till varför mopedbilar och A-traktorer är intressanta fordon anges möjligheter
som att lösa transportbehov till skola, jobb, fritid, kompisar samt en ökad
självständighet. För A-traktorer tros även motorintresse vara en drivande faktor.
Flera menar att A-traktorer är mer vanliga på landsbygd och på mindre orter och
mopedbilen mer vanlig i större orter. En återförsäljare menar att:
”Om man generaliserar lite så är mopedbil vanligast i tätort och exempelvis
rika villaområden och A-traktor mer utanför tätorter, i mindre byar och på
landsbygden. Detta håller på att ändras i och med möjligheten att registrera
i stort sett vilken vanlig personbil som helst. Nyare, fina och då också dyrare
personbilar som registreras som A-traktorer blir allt vanligare”
Vidare menar flera aktörer att det i många fall är föräldrarna som är drivande i
införskaffandet av mopedbil eller A-traktor för att minska skjutsandet genom att ge
barnen ett eget fordon som de kan använda året runt. I vissa fall anges ett socialt
tryck finnas.
Både återförsäljare och importörer menar att en stor del av de som köpt mopedbil de
senaste 4-5 åren stått mellan att köpa moped eller mopedbil, snarare än mellan
mopedbil och A-traktor. En importör av mopedbilar återger framväxten av och
intresset för mopedbilar på följande sätt:
46
47

Svar från Transportstyrelsen inhämtades via mejl 2021-04-09
https://www.transportstyrelsen.se/TSFS/TSFS%202012_60k.pdf
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”Mopedbilen ses som bra alternativ för de som vill lösa transporten för sina
tonåringar. 85-90% är familjer med tonåring med stort behov av att lösa
transporter till skola, fritid och annat. Alternativet till mopedbil är att bli
skjutsad eller att köra moped. Vilket, i relation till mopedbil inte är så
attraktivt på vintern. Ofta ”aktiva” familjer som jobbar mycket, har många
fritidsåtaganden vilket smittar av sig på barnen. Inte sällan behov av att ha
med grejer till golf, hockey eller annat. Ofta upplevs kollektivtrafiken inte
tillräckligt bra eller ta barnen tillräckligt nära målet. Föräldrarna är därför
ofta drivande till köpet. Kostnader och tid är faktorer i livspusslet… vad
väger tyngst? Kanske värt att betala lite för att underlätta? Ungdomarna
tycker också att det är roligt att bli mer självständiga”
Samtidigt menar flera att det är fler som ser A-traktorer som ett mer tillgängligt
alternativ än tidigare då det går att köpa och registrera en trafiksäker personbil till Atraktor av god kvalité utan behov eller intresse av att meka.
Flera av de intervjuade aktörerna menar att de på olika sätt märkt av den tydliga
ökningen av mopedbilar, framförallt de senaste 5 åren samt ökningen av A-traktorer
det senaste året. Importör av mopedbil menar att mopedbilar fram till 2014 var
relativt ovanliga. Anledningar till det ökade antalet anges vara marknadsföring
gentemot ungdomar, bättre fordon och motorer, fler smarta funktioner, högre
komfort men också förbättrad säkerhet i jämförelse med tidigare.
Polisen är en av de aktörer som återger hur de märkt en kraftig ökning inte bara i
antal mopedbilar och A-traktorer men även i användningen av dem. Polisen menar:
”Det är många som kör väldigt mycket. De kör till skolan fram och tillbaka
varje dag och under dagen kör de kanske till McDonalds och sen tillbaka till
skolan. Efter skolan till någon kompis eller aktivitet och sen hem igen. På
kvällen för att träffa en kompis. En del av förklaringen är att skolorna ligger
centralt vilket skapar många resor”
Om inget ändras tror många att mopedbilars och A-traktorers popularitet kommer
att hålla i sig. Vissa aktörer tror att A-traktorerna kommer att öka mer än
mopedbilarna de kommande åren på grund av pris, det förenklade regelverket samt
fler, mer varierade fordon att välja mellan samt A-traktorns högre fordonssäkerhet.
Mopedbilen tros dock fortsatt vara populär, inte minst bland vissa köpstarka grupper
och de med transportbehov framför motorintresse. Samtidigt menar STR att
”gränsen [mellan olika intressen] har suddats ut med de nya reglerna för A-traktorer,
även nya bra bilar blir ok för transport från A till B. Du måste inte meka längre”.
Trafiksäkerhet
Bland de intervjuade lyfts flera utmaningar gällande trafiksäkerhet för mopedbilar
och A-traktorer. Polisen delar denna bild. En polis menar samtidigt att antalet
allvarliga olyckor och olyckor med dödlig utgång är få även om förekomsten av
mindre incidenter sker regelbundet. Vanligast är singelolyckor. Anledningar till att
olyckorna inte får ett mer allvarligt utfall tros förklaras av mopedbilens konstruktion
och tillåtna maxvikt, dess relativ låga krockvåld och att mopedbilen ”studsar” bort
vid kollision.
Vid köp av mopedbil menar både importör och återförsäljare av mopedbilar att de
vanligaste frågorna bland föräldrar handlar om trafiksäkerhet och ekonomi och
bland ungdomar mer om teknik och stereo. Det anges att samtliga som köper
mopedbil även köper till vinterdäck, även fast att det inte finns något krav.
Återförsäljare menar att de allra flesta har förståelse för fordonets förutsättningar i
att den exempelvis främst består av plast och vikten av att exempelvis inte trimma
eller ha fler än en passagerare.
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Flera av nyckelaktörerna målar upp en liknande bild av A-traktorer gällande
trafiksäkerhet. Positivt menas vara att en personbil i grunden är ett säkrare fordon
än en mopedbil, inte minst för föraren själv och att högst tillåtna hastighet 30 km/h
bedöms som en rimlig hastighet för målgruppen. Negativa sidor som anges är att
fordonet innebär ett större krockvåld mot andra, att den låga hastigheten får stor
påverkan på övrig trafik, att tillåtna fordon kan vara stora pickups och att trimning
är relativt vanligt och dessutom svårt att upptäcka. Transportstyrelsens omtolkning
av reglerna har gjort det lättare att registrera en A-traktor. Samtidigt menas det att
”de nya elektroniska spärrarna är mycket svårare att hitta och följa” och att ”det
finns appar som kontrollerar en spärr så det går att köra hur som helst och sen bara
klicka på vid kontroll”.
Flera aktörer lyfter även trafiksäkerhet utifrån användarna av mopedbilar och Atraktorer. En aktör menar att ”de har huvudet under armen, de är ”inte där”, de är
inte tillräckligt mogna… alla är ute på tunn is”. En annan beskriver utmaningen på
följande vis:
”... de är unga, de har ingen trafikerfarenhet i jämförelse med de som är
några år äldre och som kanske övningskört en del samtidigt som de får köra
en bredd av fordon. Från 30 till 45 km/h med olika förutsättningar med
fordon som tar olika plats i trafiken. De är trafikomogna men behöver kunna
ta ett stort ansvar”.
Nyckelaktörerna har många tankar och idéer om hur trafiksäkerheten och
kunskaperna bland förare kan bli bättre (se mer under Körkortsutbildning):
•

Representant från Trafikverket menar exempelvis att tekniska lösningar som
bältespåminnare och antisladd-system skulle göra mopedbilen säkrare och
något som borde ingå då ”kostnaden för en mopedbil ju är som en bra
mindre personbil”. Vidare menar flera aktörer att mopedbilar borde
innefattas av vinterdäckskrav.

•

Flera kommuntjänstemän tror på ökad dialog, ökat föräldraengagemang
samt bred samverkan mellan olika aktörer med riktade åtgärder kring
trafiksäkerhet för de som kör moped, mopedbil och A-traktor.

•

Intervjuad Polis skulle gärna se initiativ som engagerar förare av mopedbilar
och A-traktorer genom att skapa fler möten mellan dem och andra. Detta
skulle kunna bidra till en ökad ömsesidig förståelse och respekt48 49.

•

Importör av mopedbilar menar att fler positiva inslag i media kring
mopedbilar och A-traktor skulle ge användarna högre status i trafiken och
därmed öka trafiksäkerheten. Medierapportering kring mopedbilar och Atraktorer anges i stort sett endast belysa negativa sammanhang som
buskörning eller olyckor.

Tillåten hastighet
Något som diskuterades med samtliga nyckelaktörer var hur en högre tillåten
hastighet för A-traktor skulle påverka intresset för A-traktorn respektive
mopedbilen.
Gemensamt för mopedbil och A-traktor beskrivs vara att de båda tydligt påverkar
den övriga trafiken. Inte minst på landsvägar där det är svårt att köra om eller vid
48

Se exempelvis: https://www.tidaholm.se/nyheter/nyheter/2021-04-06-projektet-epa-levererar--for-digsom-kor-epa-och-A-traktor.html
49
Se även: https://destinationostersund.se/slow-delivery/
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2+1-vägar. A-traktorernas högsta tillåtna hastighet på 30 km/h anges innebära att de
även i tätorter stoppar upp trafiken men att mopedbilen på fler platser, då de får
köras i 45 km/h, fungerar bättre med övrig trafik.
En majoritet av de intervjuade tror att om tillåten hastighet för A-traktor skulle höjas
från dagens 30 km/h till, som för mopedbil, 45 km/h skulle det innebära ett kraftigt
ökat intresse för A-traktorer och ett betydligt lägre intresse för mopedbilen.
Körkortsutbildning
Dagens körkortsutbildning för AM-körkort och förarnas trafikkunskaper är en fråga
som engagerar samtliga intervjuade aktörer.
Intervjuade körkortsutbildare anger att de frågar sina kursdeltagare om vilket fordon
de ska köra och vittnar om en tydlig ökning för mopedbil och A-traktor. Sällan har
kursdeltagarna några särskilda frågor under utbildningen om det fordon de ska köra,
dock förekommer reaktioner på att de inte kommer att få köra mopedbil eller Atraktor under utbildningen.
Körkortsutbildarna anser att teoridelen av utbildningen är bra och ger adekvat
kunskap. Problem med dagens utbildning är avsaknaden av praktiska moment med
fyrhjuliga fordon och hur de ska framföras i trafiken, placering på vägen med mera.
En körkortsutbildare menar att denna brist även påverkar körkortstagarnas
attityder:
”Utbildningen idag når inte deltagarnas attityder och inställning till
fordonen och trafiken. Förarna är inte där mentalt. De kör för fort på fel
platser. De är för många i bilarna. Detta kommer inte fram så länge
utbildningen görs på EU-moped”
En annan menar att:
”En del 15 åringar är nästan vuxna. Många är fortfarande barn. Vid 16 har
de rätten att övningsköra personbil, kanske mer rimligt att även ålder för
mopedbil skulle vara där? Då blir det mer som att du kan övningsköra
hemma med förälder och sedan köra mopedbilen på egen hand…”
En körkortsutbildare menar att ett obligatorium såsom regler, lagar eller nya krav på
utbildningen krävs för att få till en riktig förändring. Det finns även exempel på
körkortsutbildare som tillsammans med återförsäljare vid köp av mopedbil erbjudit
riskutbildning, dock har intresset i stort sett varit obefintligt. En anledning tros vara
att ungdomarna när de fått sitt körkort hellre är ute och kör än frivilligt åker på
ytterligare en kurs. En annan återförsäljare erbjuder vid köp av mopedbil en timmes
gemensam körning för de som har körkort eller när de tagit sitt körkort och uppger
att cirka hälften av alla köpare tackar ja till erbjudandet.
NTF Väst har, inom ramarna för ett regionalt projekt i Västra Götaland, genomfört
en riskutbildning för mopedbil vid Stora Holm Trafikövningsplats50. Under tillfället
fick deltagarna testa praktiska moment såväl som information om mopedbilar.
Projektet gav även möjlighet till dialog om trafiksäkerhet och framförandet av
mopedbilar. Kursen klargjorde enligt NTF Väst att många av ungdomarna har en
”omogen syn på trafik”, att de ”saknar förståelse för att hastigheten behöver anpassas
efter väg och situation” och ”svårigheter att bedöma risker”.
Transportstyrelsen berättar att när den nuvarande utbildningen för AM-körkort
utformades 2009 var mopedbilar relativt ovanliga. Istället lades fokus på att utforma
utbildningen för tvåhjulig moped. Då antalet mopedbilar har ökat kraftigt sedan
50

https://vast.ntf.se/nyheter/riksutbildning-for-mopedbilar-testas-pa-stora-holm/
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2009 ser Transportstyrelsen ett ”stort behov av att se över utbildningen för AMkörkort” och att det kan vara ”rimligt att det ska finnas utbildning speciellt för
mopedbilar och även A-traktorer”. Ett särskilt mopedbilskörkort eller krav på
särskild kompletterande utbildning för mopedbil och A-traktor lyfts av flera av de
intervjuade.
Utformning av körkortsutbildning för mopedbil och A-traktor har utretts under de
senaste åren och förslag har varit på remiss, bland annat hos STR. STRs inspel och
nu ett förslag som Transportstyrelsen lyfter är en utbildning för antingen tvåhjuling
eller fyrhjuling eller en utbildning för båda fordonstyperna, men då i en något utökad
version. Vidare menas utbildningen behöva bli mer riskbaserad, likt den
riskutbildningen som gäller för körkort för motorcykel och personbil51.
Kommentar intervjuer
Frågor berörande mopedbilar och A-traktorer är något som engagerar och samtliga
intervjuade nyckelaktörer har lyft flera utmaningar som de ser men även flera förslag
för ökad trafiksäkerhet.
Det mest centrala är den breda samstämmigheten kring behovet av en mer anpassad
utbildning för mopedbilar och A-traktorer. Utbildningen anges ha en direkt
påverkan på trafiksäkerheten där bättre förarkunskaper med en ökad kunskap och
förståelse för fordonens förutsättningar säkerligen skulle få god effekt.
Om inget ändras kommer mopedbilens och A-traktorns popularitet att hålla i sig.
Många tror att A-traktorn, i och med de förenklade reglerna för registrering, kommer
att öka kraftigt de kommande åren. Ändrade regler såsom högre krav på utbildning
eller nya krav på fordonen kan också påverka intresset. Något som många tror skulle
påverka intresset stort är om A-traktorn skulle, likt mopedbilen, få gå i 45 km/h.
Detta tror många skulle innebära ett ytterligare ökat intresse för A-traktorn och ett
betydligt lägre intresse för mopedbilar.

51

I dagsläget finns ingen prognos men arbetet kommer inledas senare 2021.
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5 Kommunexempel
För kvalitativa intervjuer med användare valdes de tre kommunerna Kungsbacka,
Gävle och Osby. Gemensamt för kommunerna är att förekomsten av både
mopedbilar och A-traktorer är relativt högt både i totalt antal fordon och antal
fordon per 1000 invånare i jämförelse med andra svenska kommuner. Dessa
kommuner har även sett en kraftig ökning av både mopedbilar och A-traktorer de
senaste åren. Kommunerna valdes även för att få en geografisk spridning i Sverige
samt för att få kommuner med varierande förutsättningar52.
I kommunerna har användare, föräldrar, kommunrepresentanter, områdes- eller
trafikpolis, återförsäljare och körkortsutbildare intervjuats och artiklar om
mopedbilar och A-traktor i lokalpress har samlats in. Intervjudelen för varje
kommun berör de intervjuades tankar och erfarenheter av:
•
•
•
•
•

5.1

Vem som kör mopedbil och A-traktor och varför?
Fordonsanvändning
Körkortsutbildning
Trafiksäkerhet
Erfarenhet av olyckor

KUNGSBACKA

Figur 9 visar antalet registrerade mopedbilar och A-traktorer i Kungsbacka sedan
2009. 2016 började intresset för mopedbilar tillta och antalet har ökat kraftigt sedan
dess. Sedan 2009 har antalet mopedbilarna i Kungsbacka kommun ökat med cirka
1500%.
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kommun
356

400
300

199
200
100

63
22

0
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Mopedbil

Kommunsnitt

A-traktor

Kommunsnitt

Figur 9 Registrerade fordon i Kungsbacka kommun jämfört med kommunsnitt

Även för A-traktorerna syns en tydlig, men mindre ökning under de senaste åren.
Sedan 2009 har antalet registrerade A-traktorer ökat med cirka 215%. Jämfört med
52

. Se den socioekonomiska analysen av Sveriges kommuner (SEKOM), genomförde av Statisticon på
uppdrag av Regeringskansliet 2017: http://www.sou.gov.se/wp-content/uploads/2017/05/Socioekonomiskanalys-av-Sveriges-kommuner-slutrapport-2019-09-23.pdf
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den genomsnittliga utvecklingen i svenska kommuner syns ett betydligt större antal
mopedbilar medan utvecklingen av antal A-traktorer närmre följer kommunsnittets
utveckling. Sedan 2019 syns tecken på ett eventuellt trendbrott, då antalet Atraktorer ökat snabbare medan ökningen av mopedbilar mattats av något.
Medierapportering
I Norra Hallands Tidning som fokuserar på Kungsbacka har mopedbilar och Atraktorer, framförallt under 2020, debatterats flitigt. Debatten har varit polariserad
mellan de med en positiv respektive negativ bild av dessa fordon.
De som debatterar emot mopedbilarna har ofta svårt att förstå varför mopedbilarna
tillåts på vägarna då de är som ”en rullande konservburk” som utsätter förarna själva
och andra i trafiken för fara vid varje tillfälle de färdas på vägarna53, att de låga
hastigheterna skapar ”köer, farliga omkörningar och irritation bland andra
trafikanter” 54, samt att mopedbilar på grund av låg trafiksäkerhet ej borde tillåtas då
förarna ”invaggas in i en falsk säkerhet” 55.
I ett annat inlägg debatteras mot A-traktorerna och menar att det är ”högst
anmärkningsvärt att denna fordonstyp får finnas kvar” och påvisar att det historiska
behovet av dessa fordon som jordbruksmaskiner inte längre finns56. Samma debattör
menar att mopedbilar däremot är ”anpassad både motor- och viktmässigt för att
köras i låga hastigheter” och borde ges högre status då de är ”tuffa, miljövänliga och
framförallt snygga”. Ett annat perspektiv som lyfts in i debatten är att
mopedbilsförarna inte är problemet utan att det är de snabba och lättirriterade
bilisterna som gör de farliga omkörningarna och att de då utgör en trafikfara för
andra samt att ”om det är någon typ av fordon som skall förbjudas är det stora
personbilar, som kör för fort och skapar så mycket oväsen omkring sig”.
I en längre artikel i Norra Hallands tidning57 intervjuas mopedbilsföraren Alice om
sin mopedbilsanvändning och tankar om trafik och trafiksäkerhet. Hon beskriver hur
mycket mopedbilen betytt för henne och hur den möjliggjort resor till skola såväl
som till fritidsintressen. Om trafiksituationen och trafiksäkerhet i Kungsbacka menar
Alice att hon ”blir chockad när någon visar hänsyn i trafiken, vilket är tråkigt” och att
”… det kan vara riktigt otäckt [i trafiken]. Flera gånger har bilar som kört om mig
varit nära att krocka, och i så fall ryker ju jag också”. Alice pekar framförallt på
trafiksituationen längs med väg 158 med mycket trafik och att många farliga
omkörningar görs trots heldragen linje58.
Intervjuer med användare och aktörer
I Kungsbacka genomfördes samtal med användare, föräldrar, representant från
kommunen, lokal trafikpolis, körkortsutbildare samt återförsäljare av mopedbilar.
Bland användarna intervjuades endast mopedbilsförare.
Fordonsanvändare
Av de användare som intervjuades i Kungsbacka var en 15 år och fyra var 16 år
gamla. Även en före detta mopedbilsförare intervjuades, nu 19 år gammal och med
B-körkort men med erfarenhet av mopedbil från 15 till 18 års ålder.
Samtliga intervjuade var tjejer som tagit sitt AM-körkort direkt eller inom sex
månader efter sin femtonårsdag. Användarna bor i olika delar av kommunen såsom
Onsala, Kullavik men också centrala Kungsbacka. Samtliga intervjuade användare i
53

Norra Halland (2020-06.26):https://norrahalland.se/debatt-mopedbil-hor-inte-hemma-pa-vagen/
Norra Halland (2020-08-11): https://norrahalland.se/debatt-hur-kan-man-tillata-mopedbilar/
55
Norra Halland (2020-08-20): https://norrahalland.se/debatt-mopedbilar-ar-inte-sakra/
56
Norra Halland (2020-07-04): https://norrahalland.se/debatt-dags-att-sluta-anvanda-A-traktorer/
57
Norra Halland: 2020-08-11) https://norrahalland.se/mopedbilsforaren-alice-jag-blir-chockad-nar-nagonvisar-hansyn/
58
Se även: https://norrahalland.se/allt-fler-skaffar-mopedbil/
54
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Kungsbacka menar att det främst är tjejer som kör mopedbil även om det
förekommer killar. Killar sägs oftare köra A-traktor, även om detta håller på att
förändras och fler tjejer börjar bli intresserade av att köra A-traktor. En av de
intervjuade berättar:
”Jag ville ha mopedbil. Alla mina kompisar fyller år innan mig och fick
mopedbil när de fyllde år. Jag behöver inte ha en för en särskild hobby eller
så. A-traktor var aldrig aktuellt, hastigheten är för långsam. En mopedbil är
roligare och enklare. Skulle de få gå i samma hastighet skulle det varit mer
intressant med A-traktor. En vanlig fräsch bil skulle ju vara schysst”
Bilden av vem som kör mopedbil och A-traktor i Kungsbacka är snarlik bland alla
intervjuade och samtliga återger att de upplevt att intresset för fordonen ökat kraftigt
de senaste åren. Ökningen upplevs vara tydlig i trafiken, på vägar som binder
samman mindre orter med Kungsbacka tätort och inte minst vid skolor i centrala
Kungsbacka.
Fordonsanvändning
Under samtalen med användarna framkom flera liknande berättelser om varför de
var intresserade av mopedbil och hur de idag använder sitt fordon. Flera menar att
mopedbilen var det mest intressanta fordonet för dem för att kunna bli självständiga
och för att, oavsett väder, kunna ta sig till fritidsintressen. Samtliga av de intervjuade
kör också dagligen till skolan.
Vid samtal med föräldrar bekräftas bilden av mopedbilen som en möjliggörare för
ungdomarna för resor till skola, kompisar och framförallt fritidsintressen. Liknande
bild målas upp av återförsäljare som understryker att en mopedbil främst köps för
att lösa transportbehov bland aktiva ungdomar. Flera av de intervjuade tror att det
sociala trycket är stort, både bland ungdomarna själva och bland föräldrar. Föräldrar
ser andras ungdomar ha mopedbil med fördelar som mindre behov av att skjutsa och
mer egen tid. Bland de intervjuade användarna har inte priset för en mopedbil
upplevts som ett hinder.
Användarna kör både på landsbygd och inom tätort. En användare kör i stort sett
endast inom tätort och beskriver att det är stora skillnader i upplevelse då
hastigheterna i trafiken på landsbygden är högre än inom tätort. De flesta
användarna menar att använder sin mopedbil väldigt mycket::
”Jag kör till skolan varje dag. Från Onsala till Kungsbacka och till kompisar,
till hobby, en del fotbollsträning men också till jobb. Känns skönt att vara
självständig och inte behöva vänta på buss eller på att få skjuts”
Ingen av användarna upplever att det finns en särskild kultur eller ett sammanhang
kring mopedbilar och mopedbilsanvändning. Samtidigt lyfter flera att de blev
intresserade när kompisar fick eller köpte mopedbil. Någon menar också att de som
har mopedbil ofta åker ihop ”för man vill ju vara med sina kompisar” och en annan
att ”det blir lätt att man umgås tillsammans med sina bilar, med andra som också
har bilar”.
Ett par användare uppger att deras intresse för mopedbilen inte innefattar att meka
eller att få ökade kunskaper om motorer utan snarare vad fordonet kan erbjuda dem.
Hastigheten lyfts av flera som ett viktigt argument för mopedbilen och något som
talar emot A-traktorn. A-traktor har även ett visst rykte kring sig av att kräva intresse
och kunnighet om motorer.
Förutom hastigheten är det viktigaste argumentet för mopedbil bland användarna
väderskydd. Alla utom en menar att A-traktor skulle vara betydligt mer intressant
om den fått gå lika snabbt som en mopedbil. Detta eftersom framförallt
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trafiksäkerhet men även pris då blivit mer påverkande faktorer än vad de var när de
köpte sina mopedbilar. Denna bild delas av de andra intervjuade aktörerna.
Exempelvis tror körkortsutbildare att A-traktorerna snabbt skulle ta
marknadsandelar från mopedbilen om de skulle få framföras i samma hastighet där
trafiksäkerhet och även pris skulle vara mer avgörande än vad de är idag samt att
den variation av möjliga bilar som kan byggas om till A-traktor är intressant för
många. Återförsäljare av mopedbilar menar att de nya reglerna kring A-traktorer
säkerligen ger ett ökat intresse för A-traktorer men att så länge mopedbilen får gå
snabbare kommer den att vara mer intressant för vissa grupper och trenden med fler
mopedbilar fortsätta öka.
Körkortsutbildning
Samtliga användare som intervjuades tog sitt AM-körkort när de fyllde 15 år eller
strax därefter. Alla klarade både praktik- och teoriprov på första försöken. En
återkommande upplevelse var att de inledningsvis kände sig ovana och nervösa i att
köra moped under uppkörningen, även fast de först fått köra på manöverbana. En
användare hade viss erfarenhet av att köra moped sedan tidigare.
Samtliga intervjuade mopedbilsförare återger att de under utbildningen funderade
kring varför de endast körde tvåhjulig moped på trafikskolan. Någon visste det sedan
tidigare, för någon annan var det något som uppdagades under utbildningen. Flera
menar att trafikskolan frågade vilket fordon de skulle köra med sitt AM-körkort, men
ingen minns att de fick specifik information om mopedbil. Flera anger att de gärna
skulle fått någon särskild information om mopedbilskörning. En av användare
menar att ”jag visste verkligen inget om hur det var att köra mopedbil när jag tog
mitt körkort” och att ”körkunskaper för moped är inte överförbara till mopedbil, då
det är svårt att parkera och backa i början”. En användare återger:
”Tyckte det var konstigt att det inte var en extra kurs för mopedbil. Hade
varit bra med mer info om mopedbil och att köra, backa. Några gånger
körde vi hemma på en parkering och en del ute på vägen … tog ett tag att
lära sig backa. Kändes kul att köra iväg själv, men man var lite rädd och
försiktig”
Körkortsutbildare har märkt av en ökning av elever för AM-körkort, framförallt
under det senaste året. Även om utbildningens innehåll är samma oavsett om de ska
köra moped, mopedbil eller A-traktor ställs frågor om vilket fordon de primärt
kommer att köra. Även återförsäljarna får frågor kring körkortsutbildningen,
framförallt från föräldrar som är intresserade av att köpa en mopedbil. Återförsäljare
menar att många föräldrar har frågor om trafiksäkerhet och körkortsutbildningen
och reagerar ofta på att ungdomen inte kommer köra mopedbil under utbildningen.
Återförsäljare menar att de alltid rekommenderar föräldrar att åka med sin ungdom i
början.
Flera ungdomar och föräldrar anger också att de kört tillsammans innan
ungdomarna kört själva. En användare menar att ”det var bra att prata med någon
om att köra mopedbil, exempelvis om timing: när ska jag köra? När ska jag vänta?”.
En ungdom menar att första gången hon körde var när hon körde hem själv efter att
hämtat ut sin mopedbil hos återförsäljaren. En förälder menar att det var ungdomen
som sa att den gärna ville åka med någon i början och en annan förälder att de hade
det som krav för att vara säkra på att ungdomen kunde köra på ett bra sätt, inte
minst då mindre syskon får skjuts till skolan.
Gällande huruvida mopedbilskörning ger användarna goda kunskaper, ökad
trafikvana och bra förutsättningar inför B-körkortet är ungdomarna övertygade om
att de lär sig mycket genom att köra mopedbil. Den användare som intervjuades som
körde mopedbil från att hon var 15 år till dess att hon tog sitt B-körkort berättade:
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”Det var väldigt bra och en stor fördel, det har hjälpt mig mycket. Körde
mycket mopedbil och fick vana och erfarenhet av trafik. Jag hade långt till
stall och skola. Blev van vid trafiken, att läsa av trafiken och vart jag skulle
placera mig m.m.”
Bland flera av de nu aktiva förarna finns liknande tankar om att de lär sig framföra
ett fordon med ratt, att lära sig fordonets storlek och platsen den tar i trafiken, att
backa, parkera och placering i vägen. En förälder med ungdom som kör mopedbil
berättar:
”Vi började även övningsköra för B-körkort vid 16, men det kändes för
tidigt. Började igen vid 17 efter ett år till körande med mopedbil. Då hade hon
[ungdomen] en annan trafikmognad och vägvana. Hon fick mycket gratis
gällande regler och placering genom att köra mopedbil”
Trafiksäkerhet
Flera av användarna menar att situationer som upplevs otrygga framförallt är när de
blir omkörda av bilar, bussar och lastbilar på större vägar. Omkörningar sker
dagligen och inte sällan över heldragen linje, vid endast ett körfält och trots mötande
trafik. Flera av användarna menar att de ofta känner sig trängda ut på vägrenen. En
förare beskriver hur hon alltid försöker hålla sig så långt ut på kanten som möjligt
men att det ibland får effekten att många kör om oavsett om det är läge för det eller
inte. En annan menar att många missbedömer hur fort en mopedbil går och att det
ibland händer att andra kör ut snävt framför dem. Dessa och liknande situationer
där användarna känner sig i vägen skapar för några av dem stress och oro. Andra
menar att de vant sig och inte längre bryr sig.
Flera föräldrar uppger att de återkommande pratar hemma om att köra mopedbil,
olika trafiksituationer eller om det har hänt någon olycka och framförallt olyckor
som skett i närområdet. En förälder återberättar:
”Vår ungdom pratar ofta om hur otrygg hon känner sig i trafiken. Det
händer frekvent. Framförallt handlar det om att hon tvingas ut i vägren.
Delvis beror väl oron på att hon inte har trafikvana än, även om hon får det
mer och mer. Delvis beror det på den trafiksituation som råder. Hennes
pappa har kört mopedbilen en del och har liknande upplevelser att bli
trängd”
Den lokala trafikpolisen återger en snarlik bild med mycket trafik mellan tätorterna
som leder till mycket omkörningar. På landsvägar med 70- eller 80 km/h menar
Polisen att mopedbilar och A-traktorer ”gör vad de kan” och att ”frustrationen till
stor del ligger hos andra trafikanter”. Representant från Kungsbacka kommun pekar
också på att kommunen är trafiktung där många kör mycket varje dag, vilket skapar
högt tryck på de större vägarna och vägar som binder samman kommunens tätorter.
Kommunen menar att de har en stor utmaning framför sig gällande ökande
trafikvolymer och fler unga trafikanter:
”2022 ska högstadieelever från Vallda gå i centrala Kungsbacka med ökat
tryck på vägar, t.ex. 158:an. Kommunalt beslut att flytta skolan, men hur
kommer kommunen jobba med trafikfrågan och de ungdomar som börjar
köra själva och som får längre till skolan? Svårt att ta i den frågan, går ju
inte säga nu ska ni gå i skolan här, men snälla kör inte hit med egna fordon
utan ta bussen”
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Polisen och Kungsbacka kommun jobbar tillsammans med så kallade
”Medborgarlöften”. Ett utpekat tema är trygghet i trafiken59 60 och insatser som
planeras är:
•
•
•

Särskilda förebyggande informationsinsatser om trafiksäkerhet för unga
Åtgärdsplaner för skolor för att hantera buskörning inom och vid
skolområden
Minst en trafikkontroll i veckan med särskilt fokus på kontroll av mopeder,
mopedbilar och A-traktorer gällande hastighetsöverträdelser,
beteendeövervakningar samt nykterhetskontroll.

Vidare menar kommunen att mopedbilar och A-traktorer tidigare inte varit så många
att antalet utgjort några problem. Den kraftiga ökningen under de senaste 3-4 åren
har dock lett till en rad problem, exempelvis gällande parkering vid skolor och i
centrala Kungsbacka61. Bland de intervjuade användarna återges en samstämmig
bild att det inom tätort inte är några problem att köra mopedbil eller att det finns
några särskilda situationer som känns osäkra.
Erfarenhet av olyckor
Ingen av de intervjuade användarna har erfarenhet av olyckor i mopedbil med
personskador som följd, däremot finns flera exempel på fordons- och karosskador.
Exempel är allt från mindre skråmor när mopedbil gått emot staket eller elskåp till
att någon kört in i en refug med följden att mopedbil blev så pass skadad att den
behövde bli inlöst av försäkringsbolaget. Samtliga förare är tydliga med att de är
medvetna om vilken typ av fordon de framför.
Polisen delar bilden av inga eller väldigt få allvarliga olyckor men att mindre
incidenter sker regelbundet62. Vanligast är singelolyckor även om det förekommer
olyckor med annan. Inte sällan kopplas singelolyckor till vårdslöst framförande av
fordon som oftast uppstår vid buskörning.
Polisen anger att de regelbundet genomför olika typer av kontroller av mopedbilar
och A-traktorer. Både i trafikkontroller av hastighet och mobil- och
bältesanvändning samt ”flygande besiktning” vid skolor med fordonskontroller63.
Polisen anger att de driver dessa insatser för att behovet är stort. Många använder
mobilen under färd och många använder inte heller sitt bälte. Dessutom är
fordonsbrister vanligt, framförallt bland A-traktorer även om det förekommer även
bland mopedbilar.
De flesta förarna anger att de alltid använder bälte, där en menar att hon ”brukar
använda, men ibland är det bråttom och då sätter jag inte på det”. Angående att
använda mobiltelefon under färd för samtal eller för att lyssna på musik anger
samtliga att de på lika sätt använder telefonen under färd men att det går att koppla
in telefonen i mopedbilen och styra musik och samtal via displayen. Flera berättar att
de använder mobilen för att byta musik.
Några användare medger att de haft fler i mopedbilen än tillåtet, men då att det
endast skett någon gång samt att sträckan de kört varit väldigt kort och endast inom
tätort och inte på större vägar. En användare menar att:
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https://norrahalland.se/loftet-2021-tryggare-sakrare-och-nyktrare/
https://www.kungsbacka.se/Omsorg-stod-och-hjalp/Trygg-och-saker/Brottsforebyggande/OPK--Overenskommelse-polis-och-kommun/medborgarlofte-2021-2022/
61
https://norrahalland.se/p-avgift-for-mopedbilar/
62
Se artiklar på Norra Hallands Tidning (https://norrahalland.se/), sökord ”mopedbil” och ”A-traktor”
63
Exempel från Norra Hallands tidning: https://norrahalland.se/stor-kontroll-av-mopedbilar-och-Atraktorer/
60
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”… det händer att man åker någon extra om man måste, tre fram är säkrare
än att ha någon där bak så då tränger vi ihop oss. Jag gör det helst inte men
man måste va schysst ibland”.
Trimning är ovanligt även om alla ”har hört” om någon som kört fortare än vad
mopedbilen ska kunna gå i. Flera användare menar att det är mer vanligt med
trimning bland A-traktorer. Detta är en bild som även Polisen delar, där en del Atraktorer har en brytare som gör det enkelt att sätta på och av
hastighetsbegränsningen och att det finns exempel på att det kan styras genom en
app.
Samtliga menar att de använder vinterdäck även fast det inte råder vinterdäckskrav
enligt lag.

5.2

GÄVLE

Figur 10 visar antalet registrerade mopedbilar och A-traktorer i Gävle sedan 2009.
2013 började intresset för mopedbilar öka följt av kraftigare ökning från och med
2016. Sedan 2009 har mopedbilarna ökat med drygt 1400% i Gävle kommun.
Antalet A-traktorer har sedan 2009 legat på betydligt högre nivå än genomsnittet
bland kommunerna och ökat i ungefär samma takt som kommunsnittet. Sedan 2018
syns en kraftigare ökning och totalt har antalet A-traktorer ökat med 215% sedan
2009. Ökningen av mopedbilar visar istället tecken på avmattning sedan 2018.
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Figur 10 Antal fordon Gävle kommun jfr. riksgenomsnitt per kommun.

Medierapportering
I lokaltidningen Arbetarbladet har insändare delat med sig av tankar kring
användningen av mopedbilar och A-traktorer. Framförallt berör insändarna en rad
problem och utmaningar i trafiken gällande dessa fordon och användningen av dem.
Återkommande problem som lyfts bland insändare är buskörning på olika platser,
låg regelefterlevnad av regler där ”rödljus, fartbegränsningar eller körriktning”64 inte
respekteras, att det är vanligt med fler passagerare än tillåtet65 samt körning nattetid
med hög musik. En annan insändare menar att mopedbilar utgör en trafikfara, inte
64

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-buskorning-med-mopedbilar-i-valbo-dar-petitesser-somrodljus-eller-korriktning-inte-respekteras
65
https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-ak-ut-och-kontrollera-mopedbilarna-oftare-och-botfall-vidtrafikforseelser
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minst vid omkörningar samt vid vinterväglag med begränsat vägutrymme66. Dessa
insändare vänder sig både till Polisen och efterfrågar fler trafik- och
fordonskontroller samt till användarnas föräldrar med uppmaningen att prata med
ungdomarna om deras trafikbeteende.
I en artikel i Gefle Dagblad67 intervjuas användare av mopedbilar. De berättar att de
ofta upplever farliga och olagliga omkörningar och att de möter många med en
negativ bild av mopedbilar. I artikeln berättar användarna också om det positiva
med mopedbilen för dem och hur de kunnat bli mer självständiga och lösa resor till
skola, jobb, kompisar och fritidsintressen.
Andra perspektiv som lyfts fram i media berör mopedbilars och A-traktorers tillåtna
hastighet. Flera insändare argumenterar för en högre tillåten hastighet för Atraktorer och lägre hastighet för mopedbil. En insändare menar att högre tillåten
hastighet för A-traktorer skulle ge ”bättre trafikflöde och folk slipper klaga på att de
är som en bromskloss för andra trafikanter” samt att en högre tillåten hastighet
skulle minska intresset för trimning68. En annan insändare menar att det utifrån
fordonens trafiksäkerhet är mer logiskt att en mopedbil går i 30 km/h och en Atraktor i 45 km/h69.
Intervjuer med användare och andra aktörer
I Gävle genomfördes intervjuer med användare av mopedbilar och A-traktor, flera
representanter från Gävle kommun, lokal områdespolis samt körkortsutbildare varav
en med deltidstjänst på gymnasialt fordonsprogram.
Fordonsanvändare
Av de användare som intervjuades i Gävle var en 15, två 16 och två 17 år gamla. Av
dessa fem användare var det två tjejer och två killar som kör mopedbil och en tjej
som kör A-traktor.
Samtliga tog sitt AM-körkort direkt eller inom ett par månader från att de fyllt 15 år.
De intervjuade ungdomarna bor i Centrala Gävle och i mindre närliggande tätorter
som Lindbacka och Hedesunda. Användarna menar att det är fler tjejer som kör
mopedbil och fler killar som kör A-traktor men att det är ganska blandat. En
liknande bild återges av körkortsutbildare som också menar att intresset för Atraktorer bland tjejer troligtvis kommer att öka i och med de nya reglerna då en ny Atraktor är säker och kräver mindre kunskap om att meka än en ”traditionell” Atraktor.
Fordonsanvändning
De intervjuade användarna menar att de behöver sina fordon för att ta sig till sina
fritidsintressen, inte sällan med behov av att få med sig utrustning. Andra vanliga
resor är att åka till och med kompisar. Att kunna åka året runt oavsett väder anges av
flera som viktiga argument för mopedbil och A-traktor. De flesta användarna kör
både på landsväg och inom tätort. En av användarna kör bara inom tätort och har
endast en gång kört utanför tätort på större landsvägar. En mopedbilsanvändare
beskriver sin användning:
”Jag kör mest till hockeyn och bara inom Gävle. Inte så mycket till skolan på
grund av pandemin. Handlar om att kunna ta sig till olika ställen och att åka
hem till kompisar. Inte ute sent på kvällarna och kör eller hänger på någon
parkering”
66

https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-hur-ar-det-mojligt-att-trafikfaror-som-mopedbilar-far-korapa-landsvag
67
https://www.gd.se/logga-in/gavle-kryllar-av-mopedbilar-stort-hat-fran-de-vuxna
68
https://www.arbetarbladet.se/artikel/insandare-lat-A-traktorerna-ga-fortare-an-30-km-h
69
https://www.arbetarbladet.se/artikel/sank-hastigheten-for-moppebilarna
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Representant från Gävle kommun menar att de märkt av en kraftig ökning av
mopedbilar och A-traktorer med exempelvis fler A-traktorer på landsvägar, fler
mopedbilar inom tätort samt ökade problem vid parkering utanför och i närheten av
gymnasieskolor. Många boende i närheten av skolor klagar på det stora antalet
fordon som parkeras och felparkeras men även på trafiksituationer som uppstår med
exempelvis buskörning. Flera stora gymnasieskolor ligger centralt i Gävle och med
ökat antal fordon som resor till och från skolorna synliggörs en del utmaningar. En
representant menar:
”Traditionell moped har alltid gett ungdomar frihet och självständighet, men
har kanske inte märkts så mycket. Samma roll har nu mopedbilen som
kommit mer och mer, dock på ökad bekostnad av andra på grund av att
mopedbilen är större och tar mer plats i trafikmiljön”
Kommunen kommer i kontakt med användare bland annat genom ”School Chance”70
där ungdomar engageras i samråd inför detaljplaner för nya skolor. Gävle kommun
antog 2021 en mobilitetsnorm som bland annat anger parkeringstal 0 (noll) för
elever vid skolor samt beskriver hur kommunen ska värna de hållbara resorna och
prioritera gång, cykel och kollektivtrafik framför individuella, motorburna
transporter. Samtidigt menar ungdomar vid exempelvis samråd att deras behov av
parkering vid skolor inte tillgodoses. En representant beskriver:
”Vi kommer i kontakt med användare främst vid samråd. Där kommer
frågan om dessa fordon [mopedbilar och A-traktorer] upp och var ytan för
dem ska vara där ungdomarna menar att ”ingen tänker på oss som kör
mopedbil”. Samtidigt säger våra riktlinjer att vi ska värna de hållbara
färdsätten. Här finns en utmaning”
Huruvida det finns någon särskild kultur kring användningen av mopedbilar och Atraktorer beskrivs ur några olika perspektiv. De flesta mopedbilsanvändare menar att
de främst använder sina fordon för transport men att de ibland åker tillsammans
med kompisar, men inte att det förekommer särskilda mopedbilsträffar. En annan
menar att även mopedbilsförare åker på bilträffar och tillsammans med de som kör
A-traktor samt att en del mekar med sina mopedbilar även om det är mer vanligt
bland de som kör A-traktor. En mopedbilsanvändare menar att:
”Ibland träffas man på en parkering eller åker hämtar någon och åker runt.
Man åker med alla och alla åker tillsammans. Det är blandat killar och
tjejer. Mest tjejer som kör mopedbil och mer killar med A-traktor. Intresset
för A-traktor har ökat, mer och mer vanligt med en Volvo eller en Nissan
Navara, det är inte alla som gillar att meka”
En A-traktorförare menar:
”Är inte motorintresserad egentligen. Tycker det är kul med fordon och att
köra, men det är svårt med motorer. Man får lära sig. Man åker ganska
mycket i grupp. Hade en förebild när jag var barn som hade en grön King
Cab A-traktor… nu har jag en egen pickup ”
Representant från Gävle kommun menar det finns tydliga kulturer kring mopedbilar
och A-traktorer som inte bara handlar om ett transportbehov eller ett motorintresse,
utan minst lika mycket om normer, attribut, kläder, och styling. Detta anges även
märkas i marknadsföring av dessa fordon. Mopedbilen menas till stor del
marknadsföras ”som en accessoar, ett sätt att vara” snarare än ett fordon som ska
framföras i trafik.

70

https://www.interregeurope.eu/schoolchance/
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En körkortsutbildare menar att de som kör A-traktor är mer motorintresserade än de
som kör mopedbil. Användarna själva återger en snarlik bild där de flesta menar att
de kör mopedbil för transport och inte har något intresse av motorer eller att meka.
En användare menar att han har ett motorintresse och att han gärna skulle lära sig
mer samt att de som är motorintresserade oftare kör A-traktor och då även gillar
”styling” av sitt fordon. A-traktorföraren som intervjuades menar att hon främst
skaffade sitt fordon för transport men att det är kul med motorer och att hon vill lära
sig mer om hur det fungerar.
Argumenten för mopedbil bland de intervjuade användarna varierar. Flera menar att
väderskydd och max tillåtna hastighet var viktiga faktorer för dem samt
bagageutrymme. En av användarna menar att driftskostnad påverkade då den kör
mycket och att en A-traktor skulle bli mycket dyrare att köra. Om en A-traktor skulle
få gå i samma hastighet som en mopedbil menar flera av mopedbilsförarna att de
hellre skulle vilja ha en sådan. Här är det flera som säger att fordonsäkerhet skulle
vara mer avgörande då. Föraren av A-traktor menar att hon helt enkelt ville ha en Atraktor av en viss bilmodell. En mopedbilsförare återger att:
”Jag ville ha en mopedbil. Hade bestämt mig innan. Spelar hockey så
behöver alla grejer. Funderade lite på men hastigheten med 30 km/h kändes
som lite för sakta. 45-50 km/h är mycket bättre. Känns som att fler pratar
om att ha A-traktor för att det går att ha vilken bil som helst, men
fortfarande är det mer för de som gillar ”styling”
En annan mopedbilsförare menar:
”Jag ville först ha en A-traktor utifrån säkerhet. Pappa ville det också.
Anledning till att det blev en mopedbil var att mamma flyttade en bit bort
och jag fick längre väg att köra. Mopedbil är snabbare och billigare i drift än
en A-traktor. Hade A-traktorn gått lika fort som mopedbilen hade jag valt Atraktor”
Bilden av de viktigaste argumenten för mopedbil överensstämmer mellan
användarna själva och erfarenheter från de andra intervjuade aktörerna. Argumentet
som idag gör mopedbil intressant för många är dess hastighet. Samtliga intervjuade
tror att om en A-traktor fick framföras i samma hastighet som mopedbil skulle
intresset för mopedbil kraftigt minska. Istället skulle faktorer som säkerhet och pris
bli mer avgörande vilket skulle innebära ett större intresse för A-traktor där
fordonssäkerheten är högre och där det också finns ett stort spann gällande priser
som kan locka många olika användare.
Körkortsutbildning
Samtliga av de intervjuade användarna tog sitt AM-körkort direkt eller inom ett par
månader från att de fyllt 15 år. Flera av dem pratar om att teoridelen var svår och att
det krävdes mycket studier. En av mopedbilsförarna klarade teoriprovet på fjärde
försöket.
Flera av de intervjuade hade kört moped eller motocross hemma innan de körde upp
på moped under utbildning för AM-körkort. För några var det under uppkörningen
första gången som de körde moped vilket av en användare beskrevs som ”nervöst,
lite spännande men också läskigt”.
Flera av mopedbilsförarna anger att de upplevde det som ovant de första gångerna
de körde mopedbil efter att de tagit sitt AM-körkort. En ovana som märktes både i
att röra sig i trafiken men också en ovana av fordonet, dess storlek och exempelvis
avstånd till kanter. En ungdom berättar:
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”Första gångerna hade man ingen kontroll på vart man hade bilen och
fronten och det var svårt med avstånd till kant. Det hade gjort skillnad att
köra upp med mopedbil, såklart. En moped är liten och enkel. En mopedbil
större och mer som en bil med alla funktioner.. det hade varit mycket bättre
att få köra mopedbil på uppkörningen”
Körkortsutbildare menar att de alltid pratar med de som ska gå kurs för AM-körkort
om vilket fordon de kommer att köra och har de senaste 4-5 åren märkt en kraftig
ökning i intresset för mopedbilar och A-traktorer. De nya reglerna för A-traktor
märks tydligt bland kursdeltagarna. En utbildare menar att många tycker det är
konstigt att de inte ska eller får köra mopedbil under utbildningen. Likt användarna
menar körkortsutbildarna att de flesta klarar praktikdelen utan några större problem
men att det är många som får kämpa med teoridelen. En körkortsutbildare menar
att:
”Processen att ta AM-körkort med praktik och kanske tre timmar i trafik och
godkänd teori sedan får de köra iväg… den processen är egentligen för snabb
för många. De hinner inte lära sig att läsa trafik, vilket för exempelvis Bkörkort är många många timmar i bilen tillsammans med någon som kan
berätta, visa, förklara… tyvärr är det nog få som kör sin mopedbil
tillsammans med förälder”
En körkortsutbildare menar att de tillsammans med en lokal återförsäljare har testat
att vid köp av mopedbil erbjuda gratis riskutbildning. Tyvärr har intresset varit
relativt lågt. Utbildarna tror också att intresset varit lågt då ungdomarna inte vill
lägga någon tid på det eftersom det inte är något krav samt att ungdomarna måste ha
tagit sitt AM-körkort innan en sådan kurs kan erbjudas.
Huruvida ungdomarna körde mopedbil tillsammans med en förälder efter att de
tagit sitt AM-körkort varierar. En ungdom menar att de dels pratade mycket om
trafik, trafiksäkerhet och dylikt hemma under utbildningen och att de även körde
mycket tillsammans med mopedbilen innan hon körde själv. En annan menar att
han första gången hade sin pappa med sig, men främst för att åka och lära sig tanka.
En användare anger att han aldrig åkt med någon av sina föräldrar utan körde iväg
själv direkt vilket ”kändes läskigt men man vande sig ganska snabbt”. En annan
menar ”jag åkte inte med mina föräldrar utan med mina kompisar som kört en del
innan mig, så de har lärt mig det mesta”.
En användare menar att hon genom att köra mopedbil ”får körvana inför B-körkort
gällande exempelvis placering i vägen men även trafikskyltar” men menar samtidigt
att ”en personbil är något annan än en mopedbil”. A-traktorföraren menar att en
mopedbil är ”som en go-kart, kul, men ingen riktig bil” och en av mopedbilsförarna
menar att en ”A-traktor är roligare än en mopedbil då det är som en riktig bil med
växlar och pedaler”. Körkortsutbildare anger:
”… är osäker på om mopedbilskörning ger ungdomarna bra vana inför Bkort. För vissa absolut men inte generellt. Mopedbil är bara framåt eller
bakåt. Inga växlar eller koppling mm. De som kör A-traktor får bättre
träning. Generella problem för de som kör mopedbil är att de har svårt för
avstånd och att bedöma andras hastigheter”
Trafiksäkerhet
Alla intervjuade användare beskriver olika situationer i trafiken som de upplever
otrygga eller olustiga. Flera av användarna kör dagligen på landsväg och menar att
farliga situationer framförallt uppstår vid omkörning och än värre blir det om det
saknas vägren. Finns vägren menar flera att det känns bättre eftersom det blir
enklare för andra att köra om. En användare menar dock att hon upplevt svårigheter
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med att ” komma ut i vägen igen, exempelvis vid vänstersvängar”. En användare
menar:
”Det känns lite läskigt när det är mycket trafik, många som är stressade och
vill köra om men framförallt är det läskigt när lastbilar ska köra om då den
lätta mopedbilen tar mycket vind. Ibland tror man att man ska flyga iväg”
Att köra inom tätort beskrivs som lugnare av flera av användarna. Samtidigt är det
några som menar att de inom tätort måste ha koll på mycket som kan hända. Det är
fler skyltar, korsningar och människor. Det anges vidare att det även inom tätort är
många som är stressade i rondeller eller korsningar och att många ligger nära och
ibland även tutar.
Den lokala trafikpolisen delar användarnas bild av trafiken med farliga omkörningar,
framförallt längs större landsvägar. Polisen kommer i kontakt med användare vid
trafikkontroller och fordonsinspektioner och återger att de har sett en kraftig ökning
av både mopedbilar och A-traktorer de senaste åren. Det menas att det främst är Atraktor som trimmas och som mer ofta än mopedbilar uppvisar bristfälligheter.
Polisen ser också att fler och fler mopedbilar trimmas och ”fixas” med på olika sätt,
dels för att gå snabbare, dels för att göras mer ”personliga”. Polisen menar även att
den ökade förekomsten inte bara märks i trafiken men att även mopedbilar och Atraktorer är en alltmer vanlig syn vid olika formella och informella bilträffar71.
Informella bilträffar arrangeras via sociala medier och lockar många vilket har
medfört en rad problem, inte minst gällande trafiksäkerhet där exempelvis
buskörning är vanligt. En körkortsutbildare menar:
”Många ungdomar har för dåliga kunskaper av att röra sig i trafiken. Så
enkelt är det. De får inte lära sig ordentligt. En mopedbil kanske inte
trimmas men de kör lite hur som helst. Inte sällan att de tippar eller i alla fall
vickar till i kurvor eller rondeller”
Erfarenhet av olyckor
Ett par av de intervjuade ungdomarna har erfarenhet av olika typer av olyckor. En
användare berättar om hur han i ett kraftigt regn försökt bromsa men tappat
kontrollen över sin mopedbil och kört in i en taxi. Taxin fick ingen skada,
mopedbilen en spricka i fronten som behövde lagas. Föraren klarade sig. En annan
användare har en snarlik erfarenhet där han körde bakom en sopbil och när sopbilen
bromsade in hann föraren ej bromsa och körde in i sopbilen. Mopedbilen fick lösas
in då den inte gick att laga.
De andra användarna har inga personliga erfarenheter av olyckor men en användare
har varit passagerare i en personbil som var med i en krock och en användare
berättar om en kompis som kört av vägen med sin mopedbil med följden att
mopedbilen fick skrotas.
Intervjuad polis menar att de ser mycket av det negativa med mopedbilar och Atraktorer dels då det förekommer olyckor med dessa fordon, dels att de ofta uppvisar
brister i fordonssäkerhet vid inspektioner och trafikkontroller. Vanligt
förekommande är även trimning av framförallt A-traktorer. Fordonsinspektioner och
trafikkontroller samt uttryckning på olyckor menas vara vanligt och ge en stor
belastning på polisen och rättssystemet.
Föraren av A-traktor menar att hon är noggrann med att sköta fordonet och att följa
regler såsom krav på vinterdäck. Vidare menar användaren att hon inte trimmat sitt
fordon men berättar att det är vanligt och att hon ”ofta hamnar efter då de flesta kör
71

Se även: https://www.svt.se/nyheter/lokalt/gavleborg/hundratals-ungdomar-samlades-pa-stor-biltrafffler-vuxna-behover-vara-pa-plats
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fortare”. Vidare menar hon att hon använder sin mobiltelefon en del under färd
eftersom ”man blir lite uttråkad på långa vägar när det går så långsamt”.
Samtliga intervjuade användare av mopedbilar använder vinterdäck under vintern.
Samtliga menar även att de alltid använder bälte även om en användare menar att
han ”glömt det någon gång”. Detsamma gäller mobilanvändning under färd där
samtliga mopedbilsförare menar att de kopplar sin mobil till mopedbilens display
eller använder handsfree.
Gällande att ha fler passagerare än tillåtet berättar flera av de intervjuade
användarna att de har haft fler passagerare än tillåtet vid ett eller ett par tillfällen. En
menar att han ”gjorde det en gång och mopedbilen blev ostabil … man gör inte om
det om man testat en gång” och en annan anger att
”Jag har gjort det några gånger i den lilla byn där jag bor, men aldrig i stan
eller på stora vägar… bilen blir tung, långsam och känns överlastad”
Angående trimning är det ingen som själv har ett trimmad fordon men alla
intervjuade anger att de vet andra med trimmade fordon och att det framför allt är
vanligt med trimning av A-traktorer.
Samtliga menar att de använder vinterdäck även fast det inte råder
vinterdäckskravför mopedbil.

5.3

OSBY

Figur 11 visar antalet registrerade mopedbilar och A-traktorer i Osby kommun sedan
2009. Osby har länge legat under kommunsnittet i antal fordon. Sedan 2016 syns en
kraftig ökning av framför allt mopedbilar, men även antalet A-traktorer ses öka de
senaste fem åren. Sedan 2009 har mopedbilarna ökat med cirka 1700% och Atraktorerna med 70%, båda från relativt låga nivåer. I likhet med
kommungenomsnittet syns sedan 2019 tendenser till avmattning av ökningen för
mopedbilar medan ökningen av A-traktorer blivit större.
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Figur 11 Antal fordon Gävle kommun jfr. riksgenomsnitt per kommun.
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I Osby genomfördes intervjuer med användare, representanter från Osby kommun,
Polis, räddningstjänst och återförsäljare. Bland användarna var det både
mopedbilsförare och A-traktorförare.
Fordonsanvändare
Av användarna som intervjuades i Osby var två 15 år och tre 16 år. Av de fem som
intervjuades 3 killar som kör A-traktor och 2 tjejer som kör mopedbil. Killarna kör Atraktor men har även moped. En av tjejerna som kör mopedbil körde moped innan
köp av mopedbil. Samtliga tog sitt körkort vid när de var 15 år. De som kör A-traktor
bor i mindre tätorter utanför Osby tätort och förarna av mopedbil bor i Osby tätort.
Kommunpolis i Osby menar att de märkt av en ökning av både mopedbilar och Atraktorer och att det både är tjejer och killar som kör. Det senaste året har
fordonsflottan blivit mer varierad med fler nya personbilar som Volvo och BMW som
går som A-traktorer. Polisen menar att typ av fordon som är populärt varierar mellan
generationer. Tidigare har det skiftat mellan moped och A-traktor, men nu är även
mopedbilen ett populärt fordon. Även representanter från Osby kommun menar att
de märkt av en ökning av förare av både mopedbilar och A-traktorer där det bedöms
vara fler tjejer som kör mopedbil respektive fler killar som kör A-traktor.
Fordonsanvändning
De intervjuade mopedbilsförarna menar båda att de ville ha ett fordon som de kan
åka i året runt oavsett väder. Ingen av dem har egentligen ett behov av att kunna få
med bagage men tycker ändå att det är smidigt samt att det är trevligare att åka med
en kompis i en mopedbil än på en moped. En menar att både hastighet och
driftskostnader var viktiga faktorer eftersom hon har skilda föräldrar och det blir en
del åkande mellan olika boenden.
Användarna av A-traktorer har snarlika berättelser om varför de ville ha A-traktor.
De viktigaste skälen anges vara väderskydd, värme och säkerhet. Flera av dem har
också erfarenhet av att köra moped och återger att det, framförallt på vintern, är kallt
och blött att köra moped. En användare menar också att det är skönare att åka Atraktor vid längre sträckor då en moped inte har samma komfort.
Förarna av mopedbil kör främst till skolan och oftast inom tätort. Ibland åker de
även utanför Osby och menar att det är stor skillnad eftersom ”utanför [Osby] kör
alla för hela tiden, så det är stor skillnad på trafiken… inne i byn händer inget”.
Samtliga förare av A-traktor kör främst till skolan och till kompisar och blandat inom
tätort och på landsväg. Representanter från Osby kommun menar att det är stora
ytor och långa transportsträckor och att det ”i jämförelse med en tätare kommun
eller större orter krävs tillgång till någon form av motorfordon för att själv kunna ta
sig till skola, jobb, aktiviteter m.m.”.
Samtliga förare av A-traktor menar det att finns en särskild kultur kring A-traktorer
som främst handlar om att träffas och umgås med sina kompisar och att åka
tillsammans till olika platser. Det menas att en kultur skapas eftersom många kör
och att det ger en gemenskap. En användare återger:
”Det finns en kultur, de som har A-traktor träffas på kvällar och helger och
kör runt. Kulturen handlar inte så mycket om att skruva med bilarna, mer
om att det är roligt att köra. Många är också mest intresserade av att bara
stanna nånstans och prata”
En A-traktorförare pratar om att det också finns ett motorintresse bland de som kör
A-traktor och menar att han själv gillar att skruva lite, men att det roligaste ändå är
att träffa kompisar och att köra runt. Representanter från Osby kommun menar att
det finns en stark motorkultur i kommunen och att det även syns bland ungdomarna.
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Finns ett par ställen där både mopedbilar och A-traktorer ofta samlas. Det beskrivs
som en ”hänga på parkeringsplats”-kultur. De intervjuade mopedbilsförarna
upplever inte att det finns en särskild mopedbilskultur. En menar ”visst åker man
tillsammans med andra men inte på grund av att någon har mopedbil eller ej utan
för att träffa kompisar eller åka till något ställe” och en annan menar att ”det är
blandat mopedbilar och mopeder som åker tillsammans, även någon som har Atraktor”. De intervjuade mopedbilsförarna menar att de inte har något motorintresse
utan mopedbilen är framförallt intressant för att lösa ett transportbehov och för att
kunna ta sig till olika platser på egen hand.
Sammantaget bygger intresset för A-traktorer främst på att fordonet erbjuder
användaren väderskydd och komfort, att det är en gemensam faktor för att umgås
med kompisar. Flera användare pratar också om att en A-traktor är säkrare än både
en vanlig moped men också säkrare än mopedbilar.
Polisen i Osby menar att kommunen är vidsträckt och att ”det är inte konstigt att
fordonen är populära här” , inte minst då skolorna ligger i tätorterna. Detta skapar
trafikflöden och säkerligen är det många som kör själva fast att de har rätt till
skolskjuts. Polisen menar även att mopedbilar men kanske framförallt A-traktorer
är relativt vanliga vid bilträffar. Polisen försöker alltid vara närvarande och föra
dialog med användarna vid sådana tillfällen och menar också att ”man ska vara glad
att någon vill va ute på kvällarna, användarna är samhällets ”ögon”.
Körkortsutbildning
Samtliga intervjuade användare tog sig körkort när de var 15 år. Det återges en
samstämmig bild att utbildningen var ganska lätt även om det krävdes en hel del
läsning inför teoriprovet. En menar att ”…det var jättebra och snälla utbildare. Jag
lärde mig mycket bara för att det var så roligt”. Ingen av användarna hade några
problem med att köra moped under uppkörningen. Flera hade sedan tidigare hade
erfarenhet av att köra moped.
En användare menar att ”det hade varit bra att få köra A-traktor på skolan istället för
moped. Man borde kunna välja vad man ska köra” och en annan ”.. hade önskat mer
praktisk och mer övning i en bil. Som det är nu fick jag ju inte köra förrän jag tagit
kortet”. En mopedbilsförare är inne på liknande spår och menar angående att köra
mopedbil under utbildningen:
”… ja, varför inte? Körde en del hemma med förälder för att lära mig om
placering, backa och lite annat… man var ju ovan i början så behövde lära
sig”
En annan mopedbilsförare menar:
"Jag tror inte det skulle gjort så stor skillnad. Det tar ändå tid att vänja sig
att köra”
Polis i Osby menar att de flesta möten med användarna i trafikkontroller och
fordonsinspektioner är positiva även om det förekommer en del buskörning. Polisen
menar att många problem som uppstår grundar sig i att ungdomarna får för dåliga
kunskaper med sig från utbildningen då de inte lär sig något specifikt om det fordon
de kör om de kör exempelvis mopedbil eller A-traktor. Polisen menar även att åldern
är en riskfaktor i sig där många 15 eller 16 åringar ”egentligen inte är tillräckligt
mogna”.
Även återförsäljare av mopedbilar i Osby menar att det är lika viktigt både för de som
ska köra mopedbil eller A-traktor att få en adekvat praktisk utbildning för det fordon
ungdomarna ska köra. Idag är variationen stor inte bara mellan vilka typer av fordon
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som tillhör AM-körkortet men även variation inom exempelvis vilka fordon som kan
gå som A-traktor.
Mopedbilsförarna menar att deras upplevelse är att de får bra körkunskaper av att
köra mopedbil. Samtidigt menar en att
”… man kanske blir lite ”lat” av att köra mopedbil då man inte tänker så
mycket när man kör. Tror ändå att man lär sig. Den har ju ratt och bromsar
och så där… men visst, det är bara framåt eller bakåt och du behöver inte
tänka så mycket egentligen”
Trafiksäkerhet
Mopedbilsförarna menar att de känner sig säkra i trafiken vilket kan förklaras av att
de mest kör inom tätort. När de kör på landsvägar utanför ”byn” beskriver en
mopedbilsförare att:
”Omkörningar känns oftast ok, men det är många som inte blinkar när de
kör förbi eller så och alla lastbilar är läskiga. Men, man kan stanna på en
busshållplats eller liknande… det är många som är stressade och det kan bli
jobbigt”
Användarna av A-traktorer anger att de på det stora hela känner sig säkra och trygga
i sina fordon. En användare menar:
”Jag upplever inga problem med omkörningar. De flesta blinkar ju också när
dom ska köra om så man vet det och då är det inga problem egentligen. Det
brukar inte bli några köer heller. Det känns tryggt”
Samtliga har erfarenhet av att även köra moped. En användare som idag kör mest
moped i väntan på att bygga färdigt sin A-traktor återger:
”Mitt på dan är det rätt tryggt att köra moped. På natten är det annat.
Bilisterna visar dålig respekt och kör för fort, kör för nära och gör dumma
omkörningar. Hoppas känna mig mer trygg när jag börjar köra A-traktor.
Då kommer andra bilister ta mindre risker när de kör om för de måste
övertill andra filen”
Flera av A-traktorförarna pratar om fordonssäkerhet och att de känner sig mer
trygga i en A-traktor än på moped. En användare menar även att en A-traktor känns
betydligt säkrare än en mopedbil ”som ju bara är gjort i plast”. Flera menar också att
de tycker det är ”trist” att en säker A-traktor bara får gå i 30 km/h samtidigt som en
mer osäker mopedbil får gå snabbare.
Återförsäljare av mopedbilar i Osby är en av få i Sverige som köper in och renoverar
skadade mopedbilar från försäkringsbolag. Under de senaste åren har de sett en
kraftig ökning av antalet mopedbilar som blir inlösta av försäkringsbolag på grund
fordonsskador. Återförsäljaren återberättar även att de upplever att köpare är väl
medvetna om mopedbilens förutsättningar och att det är ok att köra inom tätort och
på mindre vägar men att man kanske ska undvika större vägar med mycket trafik.
Att antalet allvarliga personskador ändå är relativt lite i jämförelse med antalet
ordentligt skadade fordon tros delvis hänga ihop med mopedbilens lätta
konstruktion som får fordonet att ”studsa iväg” om de kör in i något eller blir
påkörda.
Återförsäljare tror nog att en A-traktor i 30 km/h skapar fler problem i trafiken då de
går långsammare och i många fall tar upp större plats, är svårare att köra om och
innebär också ett större krockvåld. En mopedbil går i många fall också långsammare
än den övriga trafiken men har ändå lättare för att ha ett bättre flöde.
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Återförsäljaren är övertygad om att A-traktorerna skulle bli mer populära om de fick
gå i 45 km/h.
Erfarenhet av olyckor
Ingen av de intervjuade förarna har erfarenhet av olyckor. Flera av de som kör Atraktor menar dock att de dock har vänner som exempelvis har kört av vägen, dock
utan personskador men med mindre fordonsskador.
Representant från räddningstjänsten menar att de märkt av den ökade förekomsten
av mopedbilar och A-traktorer. Antalet olyckor eller händelser där mopedbilar eller
A-traktorer varit inblandade är få. Dock har flera uttryckningar blivit påverkade av
mopedbilar och A-traktorer där räddningstjänst inte kommit fram på grund av
köbildningar och liknande. Polisen menar att de incidenter som skett oftast är
lindriga singelolyckor orsakade av trafikovana och otillräckliga körkunskaper.
För A-traktorer finns inget bälteskrav. Användarna av A-traktorer anger också att de
inte heller använder bälte då ”det är inte så noga med det” och ”man tänker liksom
inte på det”. En användare menar att man kanske använder bälte om man ska köra
längre sträckor. Mopedbilsförarna uppger att de alltid använder bälte.
En A-traktorförare menar att mobilanvändning ”beror på hur säker man känner sig i
att köra… jag är rätt säker men brukar inte riskera att köra med mobilen i handen”
och andra menar att det händer att de använder mobilen under färd.
Mopedbilsförarna menar de brukar koppla in sin mobil och sköta samtal och musik
via fordonets display.
Mopedbilsförarna har inte trimmat sina fordon och vet inte heller någon vars
mopedbil är trimmad. Användarna av A-traktorer menar att de alla kör lagligt men
att det förekommer trimning och att andra gör det ”för att komma fram snabbare
helt enkelt”. En användare av A-traktor menar att den ”aldrig sett nån som trimmat
en mopedbil”. En annan menar att:
”I min ålder är det inte så många som kör olagligt. Men de äldre brukar göra
det. De tycker nog att det blir för drygt att köra runt i 30 tror jag. Vi får se
sen men jag vill nog inte riskera att trimma”
En annan menar att det främst är mopeder som trimmas eftersom det är lättare att
smita från polisen med trimmad moped eftersom det går att ta genvägar och
skogsvägar. Polisen menar att trimning av A-traktorer är mer vanligt än att
mopedbilar trimmas även om det inte är lika vanligt. Anledning till detta menas
bland annat vara att en mopedbil ju får gå fortare än vad en A-traktor får. Polisen
försöker vid trafikkontroller kolla om fordon har spärrar eller andra lösningar för att
kunna justera ett fordons hastighet.
Mopedbilsförarna menar att det har hänt att de haft två passagerare men att det är
väldigt sällan. En menar att ”en eller kanske två gånger har jag haft två kompisar i
mopedbilen… det har bara hänt i ”akutfall” när man behövt åka någonstans
tillsammans”. A-traktorförarna berättar att det ”har hänt ibland men inte så ofta”.
En A-traktorförare menar att ”om nån inte har nån att åka med får man ju ställa
upp”.
Gällande vinterdäck är det ingen av mopedbilsförnara som brukar sätta på det
eftersom ”det är ju inget krav så har inte blivit så. Det är väldigt sällan snö här och
man undviker vissa vägar om det är dåligt väder och på mindre vägar i byn går det
också långsammare”. En annan mopedbilsförare menat att ”Nej, har inte tänkt på att
man skulle behöva det”. Samtliga A-traktorförare menar att de använder vinterdäck
och att alla som de vet som kör A-traktor har det.
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5.4

SAMMANFATTNING KOMMUNEXEMPEL

Presenterade kommunexempel från Kungsbacka, Gävle och Osby visar på en rad
likheter, men även vissa skillnader. Nedan ges några sammanfattande exempel på
tankar och perspektiv om användning, trafiksäkerhet m.m. bland intervjuade
användare av mopedbilar och A-traktorer:
•

Det finns en samstämmig bild bland användarna i kommunexemplen att det
är fler tjejer som kör mopedbil och fler killar som kör A-traktor.
Samtidigt menas detta förändras till att fler tjejer kör A-traktor, inte minst
sedan Transportstyrelsens nya regler för registrering av A-traktor.

•

Användningen av mopedbil är framförallt för att lösa ett transportbehov,
inte sällan till skola, jobb, fritid, kompisar med mera. Finns även de som
bara ”kör runt”. Generellt sett har mopedbilsförare ett lågt motorintresse.

•

Användningen av A-traktorer är lik den för mopedbil men med en
tydligare intresse bland användarna av att ”bara köra”. Här finns även ett
tydligare motorintresse bland användarna. Även detta tros ändras i och med
Transportstyrelsens nya regler då fler som endast vill lösa transportbehov
kan göra det med en A-traktor som inte kräver mekarkunskaper.

•

Det tycks finnas en mopedbilskultur. Den verkar dock ta andra uttryck
än A-traktorkulturen. Mopedbilskultur innebär skapandet av nya sociala
ytor och en möjlighet att umgås och göra saker med vänner som att åka till
särskilda platser. Mopedbilen i sig anges inte som viktig eller det som
förenar användarna.

•

A-traktorkulturen rör oftare ett motorintresse än bland
mopedbilsförare. A-traktorkulturen anges mer handla om att köra med
kompisar, mötas och hänga på vissa platser samt att med andra Atraktorförare lära sig och meka med sina fordon.

•

De flesta förare har en positiv bild av körkortsutbildningen och klarade teori
och praktik utan större problem. Flera upplever det som konstigt att de ej
fick särskild information om mopedbilar eller A-traktorer och att de inte
heller fick köra dessa fordon under utbildningen. En klar majoritet hade
önskat en mer anpassad utbildning.

•

Flera återger att de, framförallt i början, var ovana, osäkra och
saknade körkunskaper men att de lärde sig efterhand. Lika många
menar att det alltid känts bra att köra och andra att de hade erfarenhet av att
köra olika fordon redan innan de tog sitt körkort.

•

Det finns bland användarna en samstämmighet i att det är fler ”farliga”
och ”otrygga” situationer på landsväg än inom tätort. Framförallt
farliga snabba omkörningar av andra där bussar och lastbilar upplevs vara
värst samt de som är stressade och ska fram oavsett om det finns plats eller
är ett bra läge för omkörning eller ej.

•

Ingen av de intervjuade användarna har varit med i en allvarlig
olycka men det finns flera par exempel på mindre incidenter samt några
exempel på där mopedbil fått skrotas.

•

Mopedbilar trimmas generellt inte även om det finns berättelser om
mopedbilar som kört snabbare än vad de får eller ska göra. Trimning
bland A-traktorer anges vara relativt vanligt.
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•

Gällande antal passagerare i fordon uppger flera att de haft fler
passagerare än tillåtet med sig men endast ett fåtal gånger eller ”i
nödfall”.

•

Mobilanvändning anges inte vara vanligt men förekomma. Förare
av mopedbil anger att de kan koppla in sin mobil i fordonets display för att
sköta samtal och musik. En förare av A-traktor menar att mobilen används
eftersom det ”går så långsamt”.

•

Gällande vinterdäck anger alla intervjuade användare förutom
mopedbilsförare i Osby kommun att de använder vinterdäck vid
vinterväglag. Mopedbilsförarna i Osby menar att de inte tänkt på det då
det inte är något krav på vinterdäck för mopedbilar och att det sällan är
vinterväglag.
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6 Sammanställning och diskussion
I detta kapitel ges en samlad bild av rapportens huvudsakliga resultat i form av
lärdomar som kan skönjas följt av en diskussion. Avslutningsvis listas förslag på
ämnen och frågor för vidare forskning för ökade kunskaper om mopedbilar och Atraktorer.

6.1

SAMMANSTÄLLNING AV RESULTATEN

Rapporten visar på en rad lärdomar som berör användarna och användningen av
mopedbilar och A-traktorer samt trafiksäkerhet.
•

Mopedbilar och A-traktorerna är fordon med en ökande
popularitet. I Sverige har mopedbilar ökat med 312% och A-traktorer med
162% sedan 2009. Inrapporterade olyckor med dessa fordon mellan 2010
och 2019 har ökat med 900% respektive 240%.

•

Transportstyrelsens senaste tolkning av regler för registrering av
A-traktorer beskrivs som en trolig grund till det ökade intresset
för fordonet. Ökningen kan ses i antalet registrerade fordon. Samtliga
intervjuade delar uppfattningen att förekomsten av både mopedbilar och än
mer A-traktorer ökar.

•

Användare av mopedbilar och A-traktorer är främst unga (15-18
år) även om det, framförallt bland mopedbilar, finns andra målgrupper
såsom äldre utan möjlighet att ta B-körkort eller där medicinska skäl gör
mopedbilen till ett tillgängligt fordon.

•

Mopedbilen ses som en möjliggörare för att lösa ett
transportbehov och dess användare har inget särskilt motorintresse. Att
mopedbilen får gå i 45 km/h anges som särskilt intressant då resor helt
enkelt går snabbare än för en A-traktor. Mopedbilen löser inte endast
exempelvis en ungdoms behov av transport oavsett väder utan kan vara ett
sätt att lösa en familjs behov av resor: mindre skjutsande för föräldrar,
möjlighet att äldre syskon kör yngre syskon till skolan osv.

•

A-traktoranvändare tycks i större utsträckning än
mopedbilsförare ha ett intresse for fordon och motorer, även om
en A-traktor också löser ett transportbehov. Både Mopedbilen och Atraktorn kan spela en viktig del i en familjs vardagspussel på sätt som en
tvåhjulig moped inte kan.

•

Användarmönster och ”traditionell” syn på olika fordon och vem
som kör tycks luckras upp. Exempelvis lockar A-traktorer fler och fler
användare totalt sett men också fler tjejer. Enklare regler kring registrering
och den stora variationen av möjliga fordon antas bidra starkt till detta.

•

Fler mopedbilar tycks köras inom eller i anslutning till tätorter
(på kommunala vägar) och fler A-traktorer körs på landsväg (på
statliga vägar). Detta syns dels i statistik om vart olyckor skett men
återspeglas även i samtal med användarnas om vart och hur de använder
sina fordon.
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•

Det finns en bred efterfrågan av ny, anpassad utbildning för
mopedbilar och A-traktorer bland både nyckelaktörer och även bland
användare. Flera uppger att de saknade särskild information om dessa
fordon och möjligheten till praktiska moment under utbildningen.

•

Många nyckelaktörer menar att det vore rimligt med samma
högsta tillåtna hastighet för A-traktorer som för mopedbil, alltså
till 45 km/h. Det menas bland annat leda till bättre trafikflöden och
mindre benägenhet att trimma samtidigt som det finns farhågor kring att 15
åringar kör stora personbilar (pickups, suvar eller liknande). Användarna
själva menar att samma hastighet för mopedbil och A-traktor kraftigt skulle
öka intresset för A-traktorer.

•

Det finns många funderingar kring användarnas trafikbeteende
och attityder kring trafik och framförande av fordon där användare av Atraktor och mopedbil anses trafikomogna med otillräckliga kunskaper samt
ha låg riskmedvetenhet. Användarna själva återger att de på det stora känner
sig säkra i att framföra sina fordon även om flera menar att de, framförallt i
början, var ovana och osäkra.

•

Användning av mobil under färd, för många passagerare och
framförande av fordon under påverkan av alkohol och droger
beskrivs, inte minst bland Polisen, som vanliga problem bland både
mopedbilsförare och förare av A-traktorer. Trimning beskrivs som ett stort
problem bland A-traktorer. En majoritet av användarna menar att de ”sköter
sig” men att det har hänt att de åkt fler än tillåtet eller att de ibland kollar på
mobilen.

•

Körning på landsvägar upplevs bland användarna mer osäkert än
inom tätort och både mopedbilsförare och A-traktorförare upplever att de
utgör hinder för andra trafikanter.

•

Det finns bland användarna en uttalad förståelse för mopedbilens
begränsning i fordonssäkerhet och en tydlig negativ bild av
fordonsäkerheten bland nyckelaktörer såväl som bland debattinlägg i media.
Samtidigt finns bland flera en klar bild av att det främst är användandet och
exempelvis otillräckliga körkunskaper som skapar farliga situationer och
olyckor snarare än fordonen i sig.

•

Antalet olyckor med både A-traktorer och mopedbilar har ökat
sedan 2010, kraftigast för mopedbilar. Ökningen kan delvis förklaras
med ett ökat antal fordon, men även olycksfrekvensen per fordon har ökat.
För mopedbilar har antalet STRADA-registrerade olyckor per fordon mer än
fördubblats sedan 2010. Jämfört med personbilar kan frekvensen för
trafikolyckor med allvarlig påföljd år 2019 ha varit vara upp till sju gånger
högre per körd kilometer för en mopedbil och runt fyra gånger högre för Atraktorer jämfört med en personbil. Antagandet bygger på en uppskattad
årlig körsträcka på 5 500 km per år för mopedbilar, jämfört med 11 000 km
för personbilar.
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6.2

DISKUSSION

Nedan diskuteras fyra spaningar för mopedbilar och A-traktorer baserade på
genomförda intervjuer och insamlad information. Spaningarna är:
1) En mer anpassad utbildning ger ökad trafiksäkerhet och förändrade
attityder
2) Fler fordon innebär förändrade användningsmönster
3) Förhöjd åldersgräns och nya krav
4) Fortsatt debatt om olyckor och trafiksäkerhet
1) En mer anpassad utbildning ger ökad trafiksäkerhet och förändrade
attityder
Dagens körkortsutbildning bedöms inte vara tillräckligt anpassad för de fordon som
körkortet ger behörighet till. Utbildningens utformning beslutades 2009 då intresset
för A-traktorer men framförallt mopedbilar var betydligt lägre än idag. En
körkortsutbildning där samtliga praktiska moment utförs på tvåhjulig moped ger
troligtvis inte körkortstagarna adekvat kunskap, förståelse eller respekt för
framförandet av fyrhjuliga fordon. Dessa fordon, mopedbilar och A-traktorer, har
andra förutsättningar än en ”traditionell” moped.
Det finns en bred samstämmighet bland de intervjuade såväl inom branschen som
bland användarna själva om att dagens utbildning inte ger tillräckliga kunskaper
utan behöver ses över och anpassas. Möjlighet att välja utbildning för tvåhjulig
och/eller fyrhjuligt fordon skulle ge körkortstagarna mer anpassade kunskaper för
det fordon de ska köra vilket kan tänkas ge mer trafiksäkra trafikanter med
förhoppningsvis färre antal olyckor. Detta skulle troligen förutsätta att nya
behörighetsklasser införs, där behörighet att framföra tvåhjulig moped inte per
automatik gäller fyrhjulingar.
Anpassade kunskaper bedöms exempelvis vara moment som att parkera, backa och
placering av fordon på vägen. Detta kan anses vara grundläggande kunskap, dock
kunskap om framförande av fordon som tagare av AM-körkort idag inte får genom
körskolorna utan på egen hand eller med hjälp av förälder får lära sig hemma.
Det kraftigt ökade intresset för mopedbilar och framförallt A-traktorer de senaste
åren kommer säkerligen att hålla i sig de närmsta åren. Hur en anpassad och
differentierad utbildning för olika behörigheter skulle påverka intresset för dessa
fyrhjuliga fordon är svårt att säga. Intervjuade användare i denna studie menar också
att de gärna gått en bättre anpassad utbildning. Detta tolkas som att en utbildning
med andra krav än dagens utbildning inte nämnvärt skulle påverka ungdomarnas
möjlighet till självständig mobilitet.
Mer anpassade utbildning med ökade kunskaper om exempelvis fordonets
förutsättningar, framförande, risker m.m. skulle också påverka körkortstagarnas
attityder. Avsaknad av kunskaper kan ge attityder baserade mer på tyckande än
sakkunskap och i förlängningen en naiv inställning till framförandet av exempelvis
mopedbilar eller A-traktorer.
2) Fler fordon innebär förändrade användningsmönster
Såväl statistiken över registrerade fordon som upplevelser hos återförsäljare och
utbildare visar att trenden med ett ökat antal mopedbilar och A-traktorer ser ut att
fortsätta. A-traktorernas popularitet har skjutit i höjden framförallt det senaste året
och bedöms fortsätta öka de kommande åren. Även mopedbilen kommer att vara
fortsatt populär även om en viss avmattning kan skönjas i antalet registrerade
fordon.
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A-traktorns popularitet kopplas till en enklare process för registrering av fordon
samt det stora utbud av fordon som nu finns. Det stora utbudet innebär dels
möjligheten att för ett relativt lågt pris skaffa A-traktor men också möjligheten att
köra ett specifikt fordon och göra ett ”individuellt” val. Sedan Transportstyrelsens
senaste omtolkning av reglerna för registrering av A-traktorer har de ökat markant
medan antalet nyregistrerade mopedbilar stagnerat jämför med föregående år.
Hur nya regler eller fordonskrav kan påverka intresset för mopedbilar respektive Atraktorer är svårt att sia om. En regeländring som skulle möjliggöra att även Atraktorer får köras i 45 km/h skulle troligtvis öka A-traktorernas popularitet
ytterligare med följden att intresset för mopedbilar skulle minska. En högre tillåten
hastighet för A-traktorer skulle också kräva uppdatering av regler, där exempelvis
införande av bälteskrav för A-traktorer skulle bli än viktigare.
Statistiken och erfarenheter från intervjuade aktörer ger en bild av att A-traktorer
fortfarande är överrepresenterade i landsbygdskommuner och hög utsträckning
används utanför tätort. Detta mönster visar dock tecken på att förändras, och i takt
med att modernare bilar idag lättare kan omregistreras till A-traktor syns nya
användargrupper som inte hör till den traditionellt motorintresserade ungdomen.
Om A-traktorerna fortsätter att öka i antal är det sannolikt att fler av dessa tyngre
fordon också kommer att användas i tätare miljöer, i mer komplexa trafiksituationer
och med fler oskyddade trafikanter i närheten.
Fler mopedbilar och A-traktorer totalt tolkas som att fler målgrupper tilltalas av
dessa fyrhjuliga fordon vilket kommer att medföra en än mer heterogen grupp förare
och därmed en mer varierad fordonsanvändning. Utvecklingen visar att det finns ett
stort behov bland ungdomar att självständigt kunna transportera sig fritt oavsett
väder och utan att förlita sig på att en förälder ska skjutsa. En möjlig delförklaring är
också att ett eget fordon upplevs mer attraktivt för att ta sig till skola och
fritidsaktiviteter än att åka kollektivt.
3) Förhöjd åldersgräns för ökad trafiksäkerhet
I flera länder, såsom Österrike och Norge samt i vissa regioner i Tyskland gäller 16
årsgräns för mopedbil. Flera intervjuade nyckelaktörer lyfter även denna fråga och
menar att högre ålder ger fler mogna förare vilket ger ökad trafiksäkerhet både för
förarna själva och för andra i trafiken. Ett par nyckelaktörer menar att detta även
skulle innebära att många som kör mopedbil troligtvis samtidigt börjar övningsköra
hemma med förälder inför B-körkort. Detta skulle ytterligare bidra till en ökad
trafikmognad och trafikvana bland ungdomar.
Data på detaljerad fördelning av olyckor mellan åldrar, alltså hur stor andel av
samtliga olyckor bland mopedbilar och A-traktorer som sker bland exempelvis 15åringar, 16-åringar respektive 17-åringar och 18-åringar har inte undersökts. En
närmare analys skulle kunna bekräfta eller bestrida att en 16-åring är mer
trafikmogen och mindre inblandad i olyckor än exempelvis en 15-åring. En klar
majoritet av de intervjuade tog sitt AM-körkort strax efter att de fyllt 15 år. Sett till
användarnas berättelser finns det en bred, samstämmig bild att de kände sig ovana
och otrygga i början när de började köra och det finns även exempel på erfarenhet av
olyckor som skett under det första året de körde.
Intresset för motorfordon och framförallt mopedbilar och A-traktorer har ökat och
fortsätter öka. Om en högre åldersgräns skulle införas för dessa fordon men fortsatt
vara 15 år för tvåhjulig moped antas intresset för tvåhjuliga mopeder att öka kraftigt.
Hur intresset för att ändå gå över till fyrhjuligt fordon vid 16 års ålder är svårt att
uppskatta men det antas att intresset skulle vara fortsatt högt.
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4) Ökat antal olyckor och fortsatt debatt om trafiksäkerhet
Något som ofta lyfts fram som en oroande utveckling är olycksstatistik bland
mopedbilar och A-traktorer där framförallt mopedbilarnas förekomst i olyckor
sticker ut. Mopedbilar är i genomsnitt inblandade i olyckor mer än tre gånger så ofta
som personbilar. Statistiken visar att per 1000 mopedbilar sker 10,6 olyckor jämfört
med 2,9 olyckor per 1000 personbilar. Detta trots att mopedbilar rimligen körs
betydligt mindre sett till total körsträcka än en genomsnittlig personbil. Orsaker till
detta bedöms till stor del bero på otillräckliga körkunskaper och bristande attityder
och riskbedömning. Tyvärr bedöms denna utveckling kunna hålla i sig de kommande
åren såvitt inga större förändringar i regler eller krav sker.
Även det ökande antalet olyckor med A-traktorer är bekymrande. Att A-traktorer
mer ofta framförs på landsvägar och utanför tätort bekräftas dels i statistik kring vart
olyckor sker men också i samtal med användare och nyckelaktörer. Användare, både
av mopedbilar och A-traktorer, menar att flest farliga och otrygga situationer sker på
större vägar och landsvägar. Ett antagande är således att förare av A-traktorer, trots
att de mer ofta kör på vägar där de utsetts för risker exempelvis vid omkörningar är
inblandade i totalt sett färre olyckor per 1000 fordon än de som kör mopedbil.
En klar majoritet av mopedbilsolyckorna är lindriga, samtidigt vittnar
försäkringsbolagen om höga skadebelopp med fler och fler inlösta fordon. En
tolkning av detta är att fordonen i sig är en tydligt påverkande faktor för de relativt
höga utslagen i olycksstatistiken. Bland A-traktorer bedöms fordonssäkerhet främst
påverkas av om fordonen trimmas och sedan framförs av någon utan tillräckliga
körkunskaper.
I debatten kring mopedbilar och A-traktorer, inte minst i media, finns flera starka
åsikter om fordonens trafiksäkerhet. Exempelvis återger många förare av mopedbilar
och A-traktorer att de känner sig trängda och inte sällan hamnar i otrygga situationer
samtidigt som det finns en tydlig åsikt, som inte minst uttrycks i media, att dessa
fordon skapar köer och är i vägen och hindrar trafiken.

6.3

FORTSATT FORSKNING FÖR ÖKAD KUNSKAP

Nedan listas ämnen och frågor för vidare forskning som skulle bidra till ökad
kunskap och förståelse för mopedbilar och A-traktorer:
•

Geografiska analyser av fordonstäthet och användningsmönster för att öka
kunskapen om var och på vilka vägar fordonen framförs med analyser av
relationen mellan landsbygd och tätort.

•

Hur betalningsviljan och intresset för mopedbilar och A-traktorer skulle
påverkas av högre försäkringspremier, skatteplikt, besiktningskrav samt en
mer omfattande och krävande utbildning m.m.?

•

Vilka effekter skulle en höjd åldersgräns från 15 till 16 år för fyrhjuliga
fordon såsom mopedbilar och A-traktorer kunna få? Finns det lagutrymme
för en sådan förändring?

•

Fördjupade studier för ökad kunskap om olyckor bland förare av mopedbilar
och A-traktorer gällande vart och varför olyckor sker för respektive fordon
och vad som skulle kunna förhindra eller minska antalet olyckor för
respektive fordon.

•

I vilken utsträckning A-traktorer idag används som motorredskap? Finns det
anledning att se över reglementet avseende vilka personbilar, utifrån
viktklass och effektgränser, som är lämpliga för att omregistreras till Atraktor för att bättre svara mot ungas mobilitetsbehov?
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•

Hur påverkar tillgång till motorfordon ungdomars resvanor och syn på
mobilitet? Hur påverkas deras benägenhet till aktiva resor och transporter
som gång och cykel? Hur påverkas deras benägenheten att åka kollektivt?

•

Hur ser användare av mopedbilar och A-traktorer på miljöperspektiv
gällande fordonens utsläpp? Vilket intresse finns för förnybara bränslen och
eventuell eldrift? Hur ser teknikutvecklingen ut för mopedbilar? Vilka
miljökrav skulle vara rimliga att ställa på dessa fordon?

•

Förändringar i lagar och regler med exempelvis en annan körkortsutbildning
än den idag öppnar upp för ytterligare intressanta forskningsfrågor.
Exempelvis ”före- och efterstudier” med stora möjligheter att följa och
utvärdera körkortstagares kunskaper och attityder om fyrhjuliga fordon som
mopedbilar och A-traktorer.
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