
Sammanställning undersökning mopedbilar 110 svar (3 dubletter bortrensade)

1. Jag som svarar är

Förälder som har köpt mopedbil 
till mitt barn 24
Vuxen som har köpt mopedbil till 
mig själv eller annan vuxen 20

Under 18 år och har en mopedbil 66

2. Kön

Kvinna 39
Man 69
Annat alternativ 2

3. Varför köpte du en mopedbil?

Behöver kunna transportera 
utrustning, t.ex. till träningen 26
Behöver kunna transportera mig i 
alla väder 68
Det går ingen kollektivtrafik 26

Mina föräldrar slipper skjutsa mig 44
Annat skäl 12



4. Fanns det fler skäl till att du köpte mopedbil än de som räknas upp ovan? I så fall vilka?

32 svar
Kategorisering av öppna svar
Hastighet jmf m a-traktor 2

Kul/nöjesåka/kompisar 9
Frihet/åka större avstånd 1
Ta sig till jobb 1
Har pengar/ status 2
Säkrare 2
Känner sig vuxen 1
Förberedelse inför B-körkort/ få 
trafikvana 3
Hjälpmedel vid 
funktionsnedsättning/ sjukdom 2
Billigare drift än vanlig bil 3

5. När du köpte mopedbil, valde du mellan att köpa den istället för en bil eller moped?

Bil 14
Moped 76

Annat 20



6. Hur upplever du säkerheten kring att köra mopedbil i trafiken?

109 svar varav 70 tycker att säkerheten är bra el. ganska bra och 37 tycker att det är osäkert.

Kategorisering av öppna svar 
Vek kaross 9 Bra/ganska bra Osäker
Liten/syns ej 2 Vuxna 7 12
Risk att välta 1 Barn 44 20
Säkrare än moped el a-traktor 19 Föräldrar 18 5
Andra trafikanter/ dålig hänsyn/ 
missbedömer avstånd 18 Totalt 69 37
Säkerhetsutrustning saknas/ ej 
krocksäker/ej krocktestad 3
För långsam 1
Bromsar dåliga 1
Mobilanvändning vid körning 1

7. Har du någon gång varit med om att bilister tycker att du och din mopedbil är i vägen 
och inte visar dig den hänsyn som de borde?

Ja 78
Nej 20
Vet ej 12



8. För dig med körkort för moped klass I: Upplever du att förarutbildningen gav dig de 
kunskaper och färdigheter som du behöver för att köra mopedbil säkert?

Ja, i mycket hög grad 15
Ja, i ganska hög grad 35
Nej, i ganska låg grad 30
Nej, inte alls 19
Ej aktuellt, jag har annat körkort 11

varav

Ja Nej
Vuxna 7 7
Barn 32 33
Föräldrar 10 9
Totalt 49 49


