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Dialogunderlag moped 
För viktiga samtal om alkohol, droger och  
mopedkörning



2 | Don’t drink & drive – dialogunderlag moped Don’t drink & drive – dialogunderlag moped | 3

Innehåll
Inledning  

Diskussionsfrågor

Fyrahörnsövningar

Ta ställning 

Rollspel

Idéer om projekt i skolarbetet

sid 4

sid 6

sid 8

sid 12

sid 14

sid 20

Gräsmark var så
tyst och stilla
I filmen möter du ungdomar 
och vuxna vars liv aldrig blir 
sig lika efter just den här mid- 
sommarnatten. En natt när 
några ungdomar gör det dåliga 
valet att köra moped berusade. 

Beställ filmen ”Gräsmark var så 
tyst och stilla” via don’t drink & 
drives hemsida:  
www.trafikverket.se/ddd

Bra 
komplement

till dialog-
underlaget!
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Viktiga samtal om moped
För många ungdomar ger mopeden frihet, rörlighet och kanske till och med 
status hos kompisarna. För många är det en ny, rolig, häftig och ibland be-
rusande känsla att köra moped. Då är det inte lätt att värdera riskerna i 
trafiken och inse att man är en ovan förare. 

Mopedisten är en utsatt trafikant. Statistiken visar att risken att dö eller 
skadas svårt är mycket större när man åker moped än när man åker per-
sonbil. Att unga människor kör påverkade av alkohol, kör trimmat och utan 
hjälm är inte ovanligt. Genom att göra detta utsätter de sig själv och andra 
för stora och onödiga risker.  

Vem kan använda dialogunderlaget?
Det här materialet är till för dig som arbetar med ungdomar och som vill 
ha förslag på övningar som underlag för samtal om mopedkörning och tra-
fiksäkerhet. Övningarna manar till eftertanke och samtal. Genom reflek-
tion och dialog om svåra frågor skapas insikter och värderingar utmanas 
och bearbetas. Ungdomarna tränas i att uttrycka sina åsikter, motivera sina 
ståndpunkter, lyssna på andra och reflektera. Kort sagt, förbereda sig för 
svåra och ibland livsavgörande ställningstaganden och situationer. 

Anpassa materialet och 
var öppen 
Se övningarna i materialet som exempel. Välj ut och gör gärna om fråge-
ställningar och övningar så de passar din grupp, ditt tema och din tidsram. 

Stimulera deltagarna till att ta ställning och uttrycka sina åsikter, men 
gör det varsamt och med respekt. Som ledare är det viktigt att inte tala 
om rätt eller fel. Värdera inte de åsikter som kommer upp, var neutral. 

”Om jag själv formulerat svaret är jag mer benägen att agera än om någon 
talat om det för mig.”

Om don’t drink & drive
Don´t drink & drive är namnet på en rad aktiviteter som går ut på att ge 
ungdomar mellan 14 och 24 år styrkan och insikten att:

•	 aldrig köra när de är påverkade av alkohol eller droger

•	 vägra åka med en onykter förare 

•	 hindra andra från att köra påverkade. 

Med vänliga hälsningar

Trafikverket
Don´t drink & drive

Inledning
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Diskussionsfrågor
 
Om diskussionsfrågorna:
Se diskussionsfrågorna som underlag för samtal om mopeder, trafiksäkerhet 
och beteenden. Välj de frågor som passar för situationen. Försök fördela ordet 
jämt, oavsett storleken på gruppen. Se till att samtalet inte utvecklas till en 
diskussion mellan två eller bara några få. Värdera inte deltagarnas inlägg. 
Förhåll dig neutral. Försök få fram så många perspektiv och synpunkter som 
möjligt.
 
 

Förslag på diskussionsfrågor
 
Alkohol, droger och moped
•	 Hur sannolikt är det att du själv blir skadad i en trafikolycka inom de 

närmaste tre åren?

•	 Hur sannolikt är det att du skadar någon annan i en trafikolycka 
inom de närmaste tre åren? 

•	 Har du åkt med någon som varit påverkad? 

•	 Varför är det så farligt att köra moped när man är påverkad?

•	 Vad händer med kroppen när man dricker alkohol?  
Hur påverkar det körförmågan?

•	 Hur vanligt tror du att det är i din omgivning, att man kör moped 
påverkad?

Göra något själv
•	 Vad kan du göra för att undvika att någon kör moped påverkad,  

exempelvis efter en fest?

•	 Har du stoppat någon kompis från att göra något (vad som helst)  
som du tycker är farligt?

•	 Vad behövs för att fler ungdomar ska stoppa sina kompisar från att 
köra rattfulla eller att åka med någon som är rattfull?

Vem blir rattfyllerist?
•	 Kan vem som helst bli rattfyllerist? 

•	 Kan du bli rattfyllerist?

•	 Varför tror du att vissa personer väljer att köra rattfulla medan andra 
inte gör det, i exakt samma situation?

Trimning 
•	 Varför kör så många trimmat?

•	 Vilka risker finns med att trimma sin moped?

•	 Många föräldrar vet att deras barn har trimmade mopeder men låter 
dem köra ändå. Varför är det så? 

Hjälm
•	 Varför använder ungdomar inte alltid mopedhjälm?

•	 Vad ska man göra för att få ungdomar att alltid använda  
mopedhjälm?

•	 Hur ska man få alla att använda hjälmen rätt? Och inte köra t ex med 
uppknäppt spänne eller hjälmen uppskjuten på huvudet.

Att köra moped på fyllan är rattfylleri
Enligt lagen innebär rattfylleri att en person som kör ett motordrivet fordon  

 * har druckit så mycket alkohol att alkoholkoncentrationen är minst  
0,2 promille i blodet eller 0,1 milligram per liter i utandningsluften, 

 * har använt narkotika så att det finns något narkotiskt ämne kvar i blodet 

(gäller ej om substansen har använts enligt en läkares ordination), eller
 * är så påverkad av alkohol eller något annat medel att han eller hon inte 

kan köra på ett betryggande sätt.
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Förslag på 
fyrahörnsövningar

Scenario 1
En kompis tänker ta moppen för att häm-
ta pizza efter att ha druckit två starköl. 
Vad gör du?

1. Tar nycklarna ifrån honom eller 
henne 

2. Säger inget, men är rädd för att en 
olycka ska hända och väntar oroligt 
på att kompisen ska komma tillbaka

3. Ingenting – det är okej att köra moped efter två starköl

4. Öppet hörn – annat alternativ

Scenario 2
Din kompis har en moppe och frågar om du vill hänga med ner på en sväng 
ner på stan. Det låter kul, men din kompis har bara en mopedhjälm. Vad 
gör du?

1. Åker bara med om jag får ha hjälmen 

2. Hoppar på och åker med

3. Säger nej tack, kanske en annan gång om båda har hjälm

4. Öppet hörn– annat alternativ
 
Scenario 3
Du är på stan en kväll och en okänd man, kraftigt berusad, sätter sig bakom 
ratten i en bil och ska köra iväg. Vad gör du? 

1. Struntar i det

2. Ringer polisen

3. Går fram och säger åt mannen att inte köra

4. Öppet hörn – annat alternativ 

Fyrahörnsövningar
 
Om fyrahörnsövningarna: 
Övningen börjar med att ledaren beskriver ett scenario. Varje hörn av loka-
len symboliserar ett förslag på agerande. Ungdomarna ska ta ställning till 
vilket hörn som bäst stämmer överens med hur de själva skulle ha agerat i 
den beskrivna situationen.  

Ungdomarna ställer sig i olika hörn och berättar för varandra hur de tänkte 
och varför de valde just det hörnet. Därefter får de olika hörnen beskriva 
sitt val för varandra.  Det är självklart tillåtet att byta hörn under övningen. 
Olika åsikter, synsätt, attityder och överväganden kommer att synliggöras.  

Som ledare är det viktigt att inte tala om rätt eller fel. Värdera inte ungdo-
marnas åsikter. Var neutral. Övningen syftar till att utmana värderingar 
och träna svåra beslut.  

Visste du det här?
 * Var tredje dödad mopedist är onykter

 * Risken att dödas i trafiken är cirka femton gånger större när man åker 

moped än när man åker bil.

 * 40 procent av omkomna mopedister i åldern 0-17 har inte använt hjälm 

eller har inte haft den korrekt fastspänd. En riktigt fastspänd hjälm skulle 

troligen ha räddat livet på fler än hälften av dem.

 * En krock i 50 km/tim motsvarar ett fall från tredje våningen i ett hyreshus

 * Hälften av mopederna är trimmade och nio av tio föräldrar känner till detta.

 * Hälften av motorfordonsförarna som omkommer i singelolyckor har 

alkohol i kroppen



Straff och konsekvenserStraffet för rattfylleri är böter eller fängelse i högst sex månader. Dessutom 

återkallas körkortet under 1-12 månader. 
Vid grovt rattfylleri kan straffet bli fängelse i högst två år och körkortet kan 

återkallas under 12-36 månader. Grovt rattfylleri i kombination med grovt  

vållande till annans död kan ge åtta års fängelse. 
Inget körkortstillståndTransportstyrelsen beviljar körkortstillstånd om den som söker anses lämplig 

som förare med hänsyn till personliga och medicinska förhållande. Ett viktigt 

lämplighetskrav är att man är pålitlig i nykterhetshänseende. Den som exem-

pelvis har kört moped på fyllan eller kört trimmat kan nekas körkortstillstånd. Cykel
Alla som vistas i trafiken, även cyklister, ska rätta sig efter de allmänna regler 

som finns. Om man cyklar berusad och brister i omsorg och varsamhet kan 

man dömas för vårdslöshet i trafik och få dagsböter. 
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Scenario 7
En kompis till dig dricker väldigt mycket och är full nästan varje helg. Du 
vet att han eller hon brukar köra moped på fyllan. Vad gör du?

1. Ingenting – jag vill inte lägga mig i 

2. Pratar med kompisen och frågar om du kan hjälpa 

3. Pratar med kompisens föräldrar

4. Öppet hörn – annat alternativ

Scenario 4
Det är söndagsmorgon och dina föräldrar ska skjutsa till fotbollsträningen. 
Inga bussar går och det tar 30 minuter att cykla. Dina föräldrar var på fest 
kvällen innan. Vid frukostbordet – 20 minuter innan träningen – känner du 
att båda luktar alkohol. Vad gör du?

1. Vågar inte säga något och räknar med att mina föräldrar gör  
kloka saker

2.  Ringer runt för att fixa annan skjuts  

3. Tar cykeln och kommer för sent till träningen 

4. Öppet hörn – annat alternativ

Scenario 5
Flera av dina kompisar har trimmade mopeder och kör snabbare än du när 
ni är ute och åker. Vad gör du? 

1. Jag trimmar min moppe

2. Jag trimmar inte, utan tänker på att det är farligt att köra för fort, 
och att jag riskerar att inte få körkortstillstånd om jag gör det

3. Jag pratar med mina kompisar om riskerna och försöker få dem att 
sluta köra trimmat

4. Öppet hörn – annat alternativ 

Scenario 6
Din bäste kompis vill låna din EU-moppe. Han eller hon har inte 
något eget körkort. Vad gör du? 

1. Lånar ut moppen 

2. Säger nej – jag lånar inte ut min moppe till någon 

3. Säger att kompisen vän kan få testa när han eller hon gått utbildning 
och fått körkort

4. Öppet hörn – annat alternativ 
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Ta ställning 
 
Om övningen i att ta ställning:
Ledaren påstår något som ungdomarna ska ta ställning till. Instämmer jag 
eller inte? Efter en kort betänketid placerar ungdomarna sig på en linje (en 
skala 1-6) där ytterligheterna betyder ”instämmer helt” respektive ”instäm-
mer inte alls”. Ungdomarna kan även visa hur de ser på påståendet genom 
att skriva en siffra, räcka upp handen mer eller mindre etc. 

När ungdomarna tagit ställning får de diskutera med dem som tycker un-
gefär likadant, därefter får någon eller några från varje steg argumentera 
för sitt ställningstagande. Det är tillåtet att byta plats om man ändrar sitt 
ställningstagande under övningen. 

Även här är det viktigt att inte tala om rätt eller fel. Övningen syftar till att 
reflektera över sin egen attityd, träna på att argumentera och lyssna. 

Förslag på påståenden 
1. Att köra moped med alkohol i kroppen är ett allvarligt brott.  

instämmer helt – instämmer inte alls

2.  Jag kan tänka mig att åka med någon som har druckit två glas vin.  
instämmer helt – instämmer inte alls

3. Det är okej att trimma moppen. 
instämmer helt – instämmer inte alls

4. Även den som åker med är ansvarig för om någon kör berusad.  
instämmer helt – instämmer inte alls

5. Vem som helst kan bli rattfyllerist.
instämmer helt – instämmer inte alls

6.  För den som är duktig att köra moped spelar lite alkohol ingen roll 
för körförmågan.  
instämmer helt – instämmer inte alls

7.  Var och en borde få avgöra om man ska använda mopedhjälm eller 
inte när man kör moped. 
instämmer helt – instämmer inte alls

8.  Föräldrar bör sätta gränser och ha klara regler för sina barn när det 
gäller mopedkörning. 
instämmer helt – instämmer inte alls

Alkoholens påverkan

Alkohol dämpar hämningar och sätter ned omdömet, minskar självkritiken 

och förmågan att göra realistiska bedömningar. Alkoholen har också direkta 

effekter på prestationsförmågan: 

 * sämre synförmåga

 * sämre reaktionsförmåga

 * sämre koordination

 * sämre uppmärksamhet 

Några få öl påverkar körförmågan dra-

matiskt. Att köra moped berusad är en 

lek med livet som insats. 
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Rollspel 
 
Om rollspelen:
Rollspel är ett sätt att få med kroppsspråk och känslor och därigenom göra 
situationen än mer verklig. Rollspelen engagerar och ger en gemensam  
erfarenhet i gruppen som man sedan kan diskutera och lära av. Dela in 
ungdomarna i spelgrupper, fördela rollbeskrivningar och ge ungdomarna 
några minuter att läsa in och fundera över sina rollfigurer. Låt samtliga 
grupper spela samtidigt för att minska prestationskraven. Det är den egna 
upplevelsen och den efterföljande diskussionen som är det viktiga. 

Efter rollspelet får deltagarna i spelgruppen berätta för varandra hur de 
upplevt övningen, hur det kändes och vad som hände. 

Avsluta gärna i helgrupp där varje spelgrupp får säga något om sitt arbete 
och några gemensamma erfarenheter kan delas.

Förslag på rollspel

Rollspel 1
Rebecka, Erik och Frida är på fest i en sommarstuga. De har alla druckit 
ur en vinflaska som Erik hade med sig. På natten vill Rebecka köra hem på 
sin nya moped.

1. Du är Rebecka, har druckit en del vin men känner dig inte speciellt 
berusad. Du vill gärna åka hem och tänker inte lämna din nya moped 
vid sommarstugan över natten. 

2. Du är Erik och vill till varje pris hindra din vän från att köra på fyllan.  

3. Du är Frida och tycker att Rebecka får göra som hon vill, det är jobbigt 
att lägga sig i och det blir bara tjafs. 

Efter rollspelet: Diskutera gärna efter rollspelet hur man kan hindra andra 
från att köra påverkade, hur det känns att säga till någon som man tycker 
gör fel och hur det känns att strunta i det. 

Rollspel 2
Gustav är 15 år och har nyligen fått en moped. Gustav och hans pappa håller 
till i garaget och trimmar mopeden: ”Den kommer att göra minst 60 km/
tim”, säger båda lyckligt. Elin är Gustavs syster och vet att det är olagligt 
och livsfarligt att köra trimmat.

1. Du är Gustav och vet att det är olagligt att trimma. Samtidigt tycker 
du att det är häftigt att moppen kommer att gå fort.  

2. Du är Gustavs pappa, har själv haft en trimmad moppe som ung och 
tycker att det är kul att du och Gustav mekar tillsammans. 

3. Du är Elin och blir rasande när du ser vad din bror och pappa håller 
på med. 

Efter rollspelet: Diskutera gärna efter rollspelet skillnader i attityd till trim-
ning mellan killar och tjejer och mellan generationer. 
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Rollspel 3
Ali och Moa är grannar och goda vänner – de har känt varandra sedan dagis. 
Edi är nyinflyttad i stan. Ali och Moa vill vara schysta och bjuder hem Edi 
en fredagskväll för att lära känna honom. Det blir hämtpizza och några 
starköl, som Moa fixat. Kvällen går fort och de har trevligt. Klockan 23.00 
vill Ali att de ska hyra en videofilm: ”Jag tar moppen”, säger han. 

1. Du är Ali, 16 år. Du känner dig inte full och vill gärna åka och hyra 
filmen.

2. Du är Moa, Alis vän sedan många år. Du vet att han inte borde köra 
moppe efter att ha druckit två till tre öl. 

3. Du är Edi, nyinflyttad. Du anser att det skulle vara dumt att ta mop-
pen efter att ha druckit alkohol.

Efter rollspelet: Diskutera gärna hur vänskap påverkar vår kommunikation. 
Är det lättare eller svårare att säga att man tycker att någon gör fel om man 
känner personen väl? 

Rollspel 4
Oskar och Alex är på stan och ser en berusad kvinna kliva in i en bil för att 
sätta sig i förarsätet. Det känns inte bra och de går fram till kvinnan för att tala 
om att det inte är okej att köra i det tillståndet. Kvinnan sliter upp bildörren 
och blänger på Oskar och Alex.

1. Du är kvinnan som tänker köra, du blir förbannad när några 
snorungar talar om för dig vad som är rätt och fel. 

2. Du är Alex som till varje pris vill hindra kvinnan från att köra. Du 
tycker att ingen ska utsätta sig själv och andra för livsfara  genom att 
köra påverkad.

3. Du är Oskar som tycker att situationen är obehaglig och som helst 
vill gå därifrån.

 
Efter rollspelet: Diskutera gärna vilka sätt man kan ingripa på, vilka risker 
man kan utsätta sig för och hur det känns att ingripa.   
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Regler för moped klass IIDet finns två typer av moped klass II. Den EU-godkända mopeden är konstru-

erad för en hastighet av högst 25 km/tim och motorns effekt får vara högst 

1 kilowatt. Den andra typen är konstruerad för att köras i högst 30 km/tim 

och är godkänd i Sverige enligt äldre bestämmelser. Den sistnämnda kräver 

typintyg eller att den är godkänd vid mopedbesiktning. Föraren måste ha 

ett förarbevis för moped klass II, ett körkort eller traktorkort för att få köra. 

För att få ett förarbevis för moped klass II krävs att du har: * fyllt 15 år
 * gått en utbildning hos en behörig utbildare * blivit godkänd vid ett kunskapsprov hos en behörig provförrättare.

 
Vägmärken, vägmarkeringar och signaler för cyklister gäller. Med en två- 

hjulig moped klass II ska du normalt köra på cykelbanan, om inte annat anges. 

Trehjuliga mopeder, till exempel flakmopeder, får köras på breda cykelbanor 

med lite trafik. Finns det ingen cykelbana ska du köra på körbanan.Mopeder klass II ska vara trafikförsäkrade. Du måste ha trafikförsäkrings-

beviset med dig när du kör. 
Du får ha passagerare om mopeden är byggd för det. Både förare och pas-

sagerare ska ha godkända hjälmar, märkt med E eller SIS.Förarbevis kan återkallas vid trafikbrott.

Regler för moped klass I

Moped klass I kallas ofta ”EU-moped”. Den är konstruerad för en hastig-

het av högst 45 km/tim. Det krävs körkort med AM-behörighet för att köra 

moped klass I. För att få ett körkort med behörighet AM krävs att du har:

 * ett giltigt körkortstillstånd

 * fyllt 15 år

 * gått en utbildning hos en behörig utbildare

 * gjort ett godkänt kunskapsprov (teoriprov) hos Trafikverket

(Sedan 1 oktober 2009 gäller nya regler: Hade du förarbevis för moped 

klass I innan dess kan det bytas ut till ett körkort AM före utgången av 

2012. Om du har ett traktorkort som är utfärdat före 1 oktober 2009 har 

du också rätt att köra moped klass I.)

Du får inte köra moped klass I på cykelbanor, motorvägar eller motortrafik-

leder. I första hand ska du köra på vägrenen, i andra hand på körbanan.  

 
Mopeden måste vara registrerad, ha ett registreringsbevis och en regist-

reringsskylt. Den måste även vara trafikförsäkrad. Du får ha passagerare 

om mopeden är byggd för det. Det ska då framgå av registreringsbeviset.  

Både förare och passagerare ska ha godkända hjälmar, märkt med E eller SIS.

Förarbevis och körkort kan återkallas vid trafikbrott.
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Idéer om projekt i   
skolarbetet
 
Integrera gärna frågor om moped och trafiksäkerhet i olika skolprojekt. 
Nedan följer tips på arbeten, både ämnesövergripande och ämnesvisa. 

Filmer, broschyrer, böcker och annat material kan beställas på
www.trafikverket.se/ddd. 
 
Skicka gärna in material som ni tar fram (t ex texter, foton, filer) till
ddd@trafikverket.se, för publicering på www.trafikverket.se/ddd. 
Där kan vi sprida goda idéer och inspirera fler att på olika sätt ta upp 
riskerna med att blanda alkohol, droger och trafik.

 

Tips på arbeten

•	 Se filmen ”Gräsmark var så tyst och stilla”. Diskutera frågor om ris-
ker i trafiken, brott och straff, liv och död. 

•	 Klipp ut artiklar om trafikbrott och rattfylleri ur tidningar. Gör col-
lage eller skärmutställningar och diskutera 

•	 Bjud in en trafikpolis, räddningstjänsten, någon som drabbats av 
rattfylleri, föräldraföreningen mot narkotika, MADD – Mothers 
Against Drunk Driving eller någon annan som kan ge sitt perspektiv 
på alkohol och droger i trafiken. 

•	 Sätt upp en pjäs om mopedkörning, alkohol och dess konsekvenser 
 

•	 Ta reda på hur straffen ser ut för olika trafikbrott. Diskutera och ställ 
olika brott mot varandra. 

•	 Skriv ett reportage eller en novell om en olycka som har samband 
med alkohol. Plocka upp livsöden i exempelvis filmen ”Gräsmark var 
så tyst och stilla”.  

•	 Gör en film eller powerpointpresentation om hur man kan hindra 
någon från att köra när han/hon har druckit, risker med alkohol och 
trafik, konsekvenser om olyckan är framme etc.  

•	 Studera hastighetens påverkan, krockvåld, bromssträckor och accele-
rationens betydelse för konsekvenserna av en trafikolycka.  

•	 Gör studiebesök på en trafikövningsplats. Bjud in en trafikskola. 

•	 Ta upp alkohol, droger och trafik i samtal, på temadagar och andra 
aktiviteter kring etik, moral, kroppen, hälsan, trafiken etc.

En förare döms för grovt rattfylleri om han eller hon
 * har en alkoholkoncentration på minst 1,0 promille i blodet eller 0,5  

milligram per liter i utandningsluften, * annars är avsevärt påverkad av alkohol eller något annat medel, eller
 * körde på ett sådant sätt att det innebar påtaglig fara för trafiksäkerheten
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Kom ihåg att använda 
webben! 
Där hittar ni bland annat:
 

Designstudio
Skapa din egen don’t drink & drive-design, 
rösta på andras bidrag och vinn priser. 

Kontraktet
Skriv på kontraktet där du lovar dig själv att inte köra 
alkohol- eller drogpåverkad, eller åka med någon som är 
påverkad. Använd tipsfunktionen för att få dina vänner 
att ta samma beslut!

4-hörn – Hur skulle du göra?
Vet du hur du skulle agera i olika situationer? I fyra-
hörnsövningen får du ta beslut och se hur andra skul-
le ha gjort.

Ladda ner
Här kan du ladda hem snygga posters, mobilbakgrunder och 
bakgrundsbilder till din dator. Självklart är det helt gratis 
och fritt att sprida till alla du känner!

Skicka gärna in era 

egna projekt till don’t 

drink & drive!

www.trafikverket.se/ddd
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Trafikverket, 781 89 Borlänge, Besöksadress: Röda vägen 1
Telefon: 0771-921 921, Texttelefon: 0243-750 90 

www.trafikverket.se

Ytterligare material och användbar 
information hittar du på:

www.trafikverket.se/ddd


