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Förord 
Rapporten är framtagen för att den ska vara Vägverket, men även andra organisationer och 

myndigheter, till hjälp när det kommer till att verka för ett trafiksäkrare vägtransportsystem för 

motorcyklister. 

Författare av rapporten har varit Alexander Hurtig och Mikael Lyckman (Utredare) på Vägverket. I 

datainsamlingen har följande personer medverkat, Kurt Johansson (Överläkare) Karolinska Institutet, 

Anders Wedberg (Fordonshandläggare) Transportstyrelsen samt David Wilde (Utredare) Vägverket. 
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Sammanfattning 
MC-åkning har under den senaste 10-årsperioden ökat markant. I samband med denna ökning har 

också antalet dödsolyckor gått upp. I Vägverket Region Stockholm som utgörs av Stockholms och 

Gotlands Län har 61 stycken mc-förare dödats mellan åren 2002 och 2008. Detta föranledde en 

djupare analys av omständigheterna kring dessa 61 dödade mc-förare. I innevarande studie 

framkommer det att majoriteten av alla mc-förare som omkommer gör detta på 

Supersportmotorcyklar. Dessa motorcyklar är av typisk tävling- och racekaraktär, vilket innebär att de 

är byggda för att framföras i höga hastigheter och har mycket goda vägegenskaper. Majoriteten av 

dödade förare har framfört sitt fordon i hastigheter över och mycket över rådande 

hastighetsbegränsningar. Detta är inte unikt för Supersportmotorcyklarna utan framkommer som ett 

tydligt beteende hos alla MC-förare i underlaget. 

En uppseendeväckande andel av dödsolyckorna har skett vägar med hastighetsbegränsning på 50 km/h 

och har varit mötesolyckor. På vägar och i miljöer som är begränsade till 50 km/h förväntas inte dessa 

typer av olyckor vara så frekventa. Även i dessa fall har hastigheten varit över eller mycket över den 

rådande begränsningen.  

En fjärdedel av de dödade MC-förarna hade aldrig varit innehavare av ett A-körkort, de hade alltså 

inte någon godkänd förarutbildning på motorcykel. I motsats till detta var i övrigt medelvärdet för A-

körkortsinnehav högt, 10 år. Sett till hela gruppen dödade mc-förare pekar detta då på att det finns två 

extremer, där en del av gruppen inte har färdigheter för att köra motorcykel och den andra delen som 

sett till körkortsinnehav har goda eller mycket goda kunskaper. Den fjärdedelen utan A-körkort stod 

också för hälften av alla identifierade riskbeteende (förekomst av uppenbart riskförhöjande beteenden 

bland mc-förare såsom exempelvis höga hastigheter, alkoholpåverkan, utan skyddsutrustning etc.). 
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Inledning 

Bakgrund 
2008 dödades 397 personer på Sveriges vägar och gator (SIKA, 2008). Utav dessa är mer än 10 % 

motorcyklister. Motorcyklister har en konstaterad överrisk i att dödas till följd av en olycka 

(Björketun, Nilsson. 2007). Utredning av dödsolyckor, så kallade djupstudier, sker i Vägverkets regi 

sedan regeringsdirektiv 1997. Djupstudieverksamheten bygger på att data samlas in för att kunna 

beskriva olycksförloppet och de skadeframkallande faktorerna. Analys av en djupstudie bygger på 

inhämtat material från Polis, Räddningstjänsten, Länsstyrelsen, Sjukvården samt även Vägverkets 

egen plats och fordonsundersökning. Djupstudieanalysen utgår från varje enskild olycka och har 

endast den specifika olyckan i fokus. Kännedomen av omständigheter kring MC-förare är delvis goda, 

då material har samlats in och dokumenteras i varje djupstudie. Dock saknas en större jämförelse och 

sammanfattning om karaktäristika kring dödade MC-förare i vägtrafikolyckor. Information finns att 

hämta för var och ett av dödsfallen men har inte samlats och dokumenterats på ett sammanfattande vis 

för att beskriva gruppen döda MC-förare. Behovet av en omfattande beskrivning kring dödade MC-

förares karaktäristika är stort. Resultatet kan användas för att på ett bättre sätt nå målgruppen som 

studeras i rapporten. 

 

Syfte 
Studiens syfte är att belysa omständigheterna kring dödade MC-förare i vägtrafiken. Den ska belysa de 

karaktäristika kring förare, fordon och vägmiljö som framkommer i Vägverkets djupstudier. Den 

kunskapen som framkommer ska användas för att på ett bättre sätt hitta lösningar som reducerar 

antalet olyckor med motorcykel i vägtransportsystemet. Resultat av innevarande studie kommer delvis 

att jämföras med de slutsatser som framkom i Vägverkets publikation 2005:21 (Strandroth, 2005). 

 

Mål 
Det övergripande målet för studien är att på ett så detaljerat och omfattande sätt som möjligt, utifrån 

tillgänglig dokumentation, beskriva karaktäristika för MC-förare som dödas i trafiken samt också 

olyckans art. 

 

Frågeställningar 
Följande frågeställning ligger till grund för denna rapport: 

Vilka omständigheter råder kring dödade MC-förare i vägtrafikolyckor, sett till fordonets och vägens 

egenskaper, olyckans karaktär samt människans tillstånd.  



5 
 

Metod och genomförande 
En djupstudie är en fallundersökning som görs när en vägtrafikolycka leder till dödsfall. Data från de 

olika källorna samlas i Vägverkets djupstudiedatabas. Tillgänglig data i Vägverkets djupstudiedatabas 

har sammanställts av den regionala gruppen som analyserar dödsolyckor på Vägverket Region 

Stockholm. Utifrån kunskaper som gruppen besitter har viktiga och intressanta parametrar/variabler 

valts ut för att studeras ytterligare.  

Datakällor 
Källor har varit Vägverkets djupstudiedatabas, Länsstyrelsen, Transportstyrelsens Vägtrafikregister 

(f.d. Vägverket).  

Vägverket Region Stockholms djupstudiegrupp 

På Vägverket Region Stockholm genomförs analyser av dödsolyckor i två olika steg och grupperingar. 

Den ena gruppen (fortsättningsvis kallad analysgruppen) arbetar med frågan varför en dödsolycka och 

skadehändelse uppstår. Den andra gruppen studerar lösningar och åtgärder på de eventuella brister i 

vägmiljön som identifierats. Båda grupperna är tvärfunktionella vilket ger bedömningar med god 

validitet. Kunskapsområdena för analysgruppen är Trafikmedicin, Beteendevetenskap, Trafiksäkerhet 

och Fordonskunskap. I åtgärdsgruppen ingår Trafiksäkerhet, Drift och underhåll, Trafikreglering och 

Vägutformning.  

En av de variabler som har undersökts bygger på en subjektiv bedömning och har gjorts utifrån 

kompetensen i den analysgrupp som hanterar varje djupstudie. Den bedömning som är subjektiv är - 

Skattad hastighet (bedömd hastighet i olycksögonblicket). Den bygger på medicinsk kunskap kring 

uppkomst av skador på den dödade MC-föraren, fordonskunskap utifrån skador på fordon samt också i 

viss mån tolkning gjord utifrån vittnesuppgifter.  

Vägtrafikregister 

För att få kunskap om fordonsstatus samt om körkortshistorik på den dödade har data samlats in från 

Länsstyrelsen samt Transportsstyrelsens vägtrafikregister. Det görs rutinmässigt för alla djupstudier. 

Slagningar på fordonsstatus har gjorts i Transportsstyrelsens register, som konstaterar om fordonskatt 

är betald, om bilen är förlagd med körförbud eller om något annat förbud förelåg vid tidpunkt för 

olyckan. Detta register har tidigare förvaltats (innan 2009) av Vägverket. 

Länsstyrelsen  

Information kring de dödade MC-förarnas ingripande och återkallelser av körkort och körkortstillstånd 

har gjorts tillgänglig hos Länsstyrelsen. Standardförfarandet är att Vägverket Region Stockholm 

inhämtar denna information via Transportstyrelsens vägtrafikregister.  

Fordonsundersökning 

I samband med att en dödsolycka inträffar genomförs en fordonsundersökning för att fastställa 

skadorna på fordonet som har uppstått i olyckan. Till djupstudien inhämtas också polisens tekniska 

fordonsundersökning där eventuella brister på fordonet studerats, vilka kan ha varit 

olycksframkallande eller förvärrat konsekvenserna vid olyckstillfället. Med stöd i denna undersökning, 

tillsammans med andra faktorer, ges en indikation på hastigheten vid kollisionsögonblicket.  

Rättsmedicinsk undersökning 

I varje dödsfall i vägtrafiken genomförs också en obduktion av den dödade MC-föraren. Skadorna och 

deras omfattning dokumenteras och inkluderas i utredningsunderlaget för djupstudien. Den 
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rättsmedicinska undersökningen stödjer analysgruppens slutsatser kring olyckans natur, som 

exempelvis omfattning av skador i relation till krockvåld.  

Sammanställning av underlag 
Sammanställningen av data i denna studie har genomförts på så sätt att varje djupstudie gicks igenom 

där utvalda variabler (se rubrikerna ”Urval och bortfall”, ”Variabler”) kontrollerades i rapporten och 

sammanställdes. Detta genomfördes av expertis inom områdena Trafikmedicin, Beteendevetenskap, 

Trafiksäkerhet samt Fordonsteknik.  

Urval och bortfall 

För studiens syfte har endast olyckor i Stockholms och Gotlands Län studerats. Dessa två län utgör 

Vägverket Region Stockholms ansvarsområde för att genomföra djupstudier av dödsolyckor. Alla 

vägtrafikolyckor med dödlig utgång för en motorcykelförare mellan 2002 och 2008 har ingått i 

studien. Av 61 dödsolyckor under perioden 2002-2008 där föraren har dödats, är det totalt 4 stycken 

som har fallit bort ur studien. Dessa fall har sorterats bort på grund av att underlaget i djupstudien inte 

har varit fullständigt.  

Variabler 

Variabler valdes utifrån Vägverket Region Stockholms djupstudiegrupps erfarenheter av att 

genomföra analyser av dödsolyckor. Dessutom gjordes det en bred ansats att få ett så heltäckande 

material som möjligt för att beskriva karaktäristika för dödade motorcyklister. Nedan följer en 

förklaring till variabler som har sammanställts ur djupstudierna. 

Fordon 

Variabler relaterade till den dödades fordon presenteras under denna rubrik.  

MC-klassificering 

Den klass som motorcykeln har enligt publikation ”Ett program för 

de europeiska motorcyklisternas trafiksäkerhet” (FEMA, 2004).  Motorcyklarna är indelade i sju 

klasser, Supersport, Cross, Touring, Sporttouring etc. 

Försäkringsklass 

Klass enligt försäkringsbolagens system. Skala på 1-7, där 7 ingår i den högsta premieklassen. 

Skattningen bygger på motorcykelns effekt i jämförelse med vikt, (se VTI rapport 566, s. 17) 

Tjänstevikt 

Motorcykelns tjänstevikt i kilogram. 

Motorcykelns körstatus 

Körförbud – icke godkänd besiktning av Bilprovningen. 

Försäkrad – hos ett försäkringsbolag. 

Brukandeförbud – avställt eller oregistrerat (eller att fordon importerat men inte registreringsbesiktad i 

Sverige.) 

Användningsförbud - fordonsskatten inte betald. 

Ägarförhållande 

Egen – den dödades egen motorcykel. 

Lånad – lånad. 

Lånad inom familjen – registrerad på släkting till den dödade. 

Stulen – anmäld stulen av ägare. 
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Olyckan 

Utvalda variabler i olyckan, samt kring vägens beskaffenhet. 

Hastigheten 

Den lagstadgade hastigheten på vägen där olyckan har skett. 

Underlag 

Våt, torrt, grusrester, halka. 

Väder  

Snö, regn, uppehållsväder. 

 

Ljus 

Dagsljus, mörkt, skymning, gryning. 

Tidpunkt 

Tid, dag och månad. 

Säker förare 

Villkoren hos föraren för att kategorisera denna som en säker förare. Beteenden eller förhållanden som 

indikerar riskbenägenhet hos föraren definieras i rapporten som riskbeteende. Ingen bedömning har 

gjorts på effekten av riskförhöjning för varje enskilt riskbeteende. Riskbeteendena är utvalda på grund 

av sin karaktär som enskilt förkommande faktorer som verkar negativt för säkerheten i allmänhet. 

Följande riskbeteende har identifierats: 

Hög hastighet, ej körkort, oregistrerad MC, alkohol/droger, stulen MC, avställd MC, utan hjälm, 

felaktig/olämplig omkörning, placering på väg, körförbud, utan bromsar, bakhjulskörning, 

användningsförbud, brukandeförbud, övningskörning utan godkänd handledare etc. 

Olyckstyp 

Kategorisering av olyckan – mötes-, singel-, korsnings-, upphinnandeolycka etc. (Larsson, 2006) 

Motpart 

Med vilket/vilka objekt kollision har skett.  

 

Förare 

Förhållande specifika för föraren som har framfört fordonet vid olyckstillfället. 

Alkohol 

Promillehalt i blod vid rättsmedicinsk obduktion eller från prov taget när den dödade anlänt till 

sjukhus.  

Droger/Läkemedel 

Droger, läkemedel eller förekomsten av båda.  

Skyddsutrustning 

Den obligatoriska utrustningen är hjälm. Denna variabel visar således på användningen av hjälm. 

Ingripande 

Om motorcyklisten har haft ingripande i sitt körkort, dvs. varning från Länsstyrelsen eller indraget 

körkort vid något tillfälle, redovisas det här.  
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Skattad hastighet 

I varje djupstudie uppskattas den hastighet som fordonet hade i kollisionsögonblicket. Inom, Över och 

Mycket över hastighetsbegränsningen. Inom, innebär att hastigheten inte översteg 

hastighetsbegräsningen. Över, innebär att fordonets hastighet var mellan 1 och 29 km/h över 

hastighetsgränsen. Mycket över är när hastigheten bedömts ha varit 30 km/h eller högre. 

 

Variabelbortfall 

Vissa variabler har fallit bort till följd av att materialet i djupstudiedatabasen är alltför svagt. 

Variablerna trimning och effekt på motorcykeln har blivit bortvalda från resultatdelen. 

Trimning 

Trimningen av motorcyklar är extremt svårt att visa av flera skäl. I de allra flesta fall är motorcyklarna 

i dödsolyckorna så skadade att det inte går att genomföra några som helst tester av trimning eller 

effekt. En misstänkt trimning kan inte verifieras och därför är det olämpligt att presentera några 

resultat kopplat till trimning. Det är ytterst få fall där det bevisligen har förkommit trimningar och 

därför väljs variabeln bort. 

Effekt 

Efter en genomgång av flertalet av olyckorna har det framkommit att många motorcyklar hade 

förvånansvärt låga effekter. Motorcyklar som förväntas ha effekter på uppåt 100 kW, uppvisade 

effekter på bara 30-40 kW. Troligen registreringsbesiktigas motorcyklarna med strypning (att man på 

mekanisk eller elektronisk väg minskar motorcykelns effekt) för att få en bättre premie hos 

försäkringsbolagen. Strypningen tas bort efter besiktningen är gjord. Detta medför därför en stor 

osäkerhet i denna variabel. Rapporten kommer att utgå från försäkringsbolagens premieklass och MC-

klassificering, vilka beskriver typ av motorcykel bättre. 

 

Felkällor 

Då vissa av variablerna bygger på bedömningar från djupstudiegruppen som genomför analyserna av 

dödsolyckorna kan det finnas en risk för fel. Dock tas alltid en marginal i beaktande när bedömningen 

görs. Råder det osäkerhet kring exempelvis vad den uppskattade hastigheten var för en trafikant så 

görs bedömningen med det i åtanke och med en viss marginal för fel. Detta innebär att dessa variabler 

konsekvent följer det mönstret och att det i hög grad går att lita på bedömningarna som gjorts. 
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Resultat 
Samtlig data som sammanställts baseras på de parametrar som studerats för varje dödad MC-förare. 

Totalt dödades 57 MC-förare under tidsperioden 2002-2008 vilket således är det totala antalet i varje 

enskilt diagram samt i löpande text. 

Person och vägdata 

Kön och ålder 

Samtliga dödade MC-förare var män, medelåldern var 32,6 år medan medianåldern 30 år. Den yngsta 

respektive äldsta MC-föraren som dödats var 16 och 58 år. 

Tid på dygn, ljusförhållanden, väderlek och hastighetsbegränsning 

53 stycken dödsolyckor har skett vid torr vägbana och av dessa 53 dödsolyckor har 48 skett i dagsljus. 

En majoritet av antalet dödsolyckor har skett mellan tidsperioden 18:00-24:00, enligt figur 1. Ungefär 

50 % av dödsolyckorna har skett på vägar med hastighetsbegränsningen 70 km/h, se figur 2.  

 

  

                                   

 

 

            

Figur 1, Tid på dygn 

Figur 2, Hastighetsbegränsning 
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MC-data 
MC-modeller och MC-klasser för varje enskild olycka återfinns i appendix 1.  

MC-klass 

Klassificeringen av motorcyklarna visar, enligt figur 3, att i nästan 60 % av dödsolyckorna har föraren 

färdats på en Supersport.  

 

 

 

Försäkringsklass 

58 % av MC tillhörde försäkringsklass 7 (Supersport). Den näst största försäkringsgruppen var klass 4 

(Custom) med 21 %. 

 Figur 3, MC - klass 
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Körstatus 

Utifrån resultatet i figur 4 visas att nästan var femte MC hade en otillåten körstatus.  

 

 

 

 

Ägarförhållanden 

32 % av MC framfördes av en förare som inte var registrerad ägare till fordonet.  

 

  

 

 

Figur 4, Körstatus 

 Figur 5, Ägarförhållanden 
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Olyckstyp, skyddsutrustning och människan 

Olyckstyp 

Mötesolyckor och avsvängandeolyckor är de olyckstyper som står för drygt hälften av dödsolyckorna, 

se figur 6. Singelolyckor utgör ca 20 % av dödsolyckorna.  

 

 

 

 

Motpart 

I de dödsolyckor med en motpart inblandad har typ av motpart sett ut enligt; 78 % personbil, 

12 % lastbil och övriga fordon/djur 10 %. 

Skyddsutrustning 

Vad gäller skyddsutrustning hade 86 % av MC-förarna burit hjälm vid tiden för dödsolyckan. 10,5 % 

av MC-förarna hade konstaterat inte använt hjälm.  I övriga dödsolyckor är hjälmanvändningen okänd. 

 

 Figur 6, Olyckstyp 
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Rätt körkortsbehörighet och körkortslängd 

Ungefär i var fjärde dödsolycka saknade MC-föraren körkort (aldrig haft A-körkort) för motorcykel 

enligt figur 7. Medeltiden för de MC-förare som haft A-körkort var 124 månader. Den MC-förare med 

kortast körkortsinnehav hade haft A-körkortet i en månad och den MC-förare med längst innehav hade 

haft A-körkortet i 492 månader. 

 

 

 

Ingripande, varning och återkallelse  

21 (18 ingripande, 3 varningar av Länsstyrelsen) MC-förare har fått en varning eller ett 

ingripande i körkortet innan olyckstillfället (från Länsstyrelsen), figur 8. Orsak till varning 

eller ingripande har varit; fortkörning, olovlig körning, kriminalitet och rattfylleri.  

Av de 18 ingripandena var fyra av dessa på körkortstillståndet. 

 Figur 7, Rätt körkortsbehörighet 

 Figur 8, Ingripande/varning 
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Klungkörning 

I ca 18 % av dödsolyckorna har MC-föraren färdats tillsammans med andra MC-förare dvs. i 

klunga. Vanligast var att MC-föraren färdades tillsammans med en annan MC-förare. Vid ett 

tillfälle färdades MC-föraren i klunga med tio andra MC-förare. 

 

Alkohol, droger och läkemedel 
Totalt sett var 12 stycken MC-förare antingen alkohol- eller drogpåverkade vid 

olyckstillfället.  

Alkohol 

En tydlig majoritet (91 %) av MC-förarna har inte varit alkoholpåverkade vid olyckstillfället, 

se figur 9. 

 

 

 

 Figur 9, Alkohol 
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Droger och läkemedel 

Vad gäller droger var 14 % av MC-förarna påverkade vid olyckstillfället, figur 10. Totalt sett 

var 81 % av MC-förarna varken drog- eller läkemedelspåverkade. 

 

 

 

  

Skattad hastighet 

Av de 57 MC-förarna har 47 stycken kunnat studeras utifrån skattad hastighet. Av dessa 47 

MC-förare har 35 hållit en hastighet över- eller mycket över hastighetsbegränsningen, figur 

11.  

 

  Figur 10, Droger och läkemedel 

 Figur 11, Skattad hastighet 
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Säker förare 

Totalt uppvisade 47 MC-förare ett riskbeteende. Av dessa 47 visade 25 MC-förare fler än ett 

riskbeteende. Exempel på riskbeteende var; bakhjulskörning, hög hastighet, felaktig omkörning, 

alkoholpåverkan, drogpåverkan, ej hjälm, ej körkort, stulen MC, inga bromsar, körförbud, avställd 

MC. Hos de 47 MC-förarna uppvisades totalt 82 riskbeteenden. 
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Diskussion 
Motorcykel är framförallt ett säsongsbetonat fortskaffningsmedel. Merparten av det totala trafikarbetet 

utförs under sommarhalvåret. Att en majoritet av dödsolyckorna sker under denna period är således ej 

förvånande. Under sommarhalvåret är det goda vägegenskaper för motorcyklister, med god friktion 

mot vägbana och ljust stora delar av dygnet. De yttre omständigheterna kring en majoritet av 

dödsolyckorna har skett vid goda väderleksförhållanden. Ur ett beteendeperspektiv inbjuder goda 

vägförhållanden till högre hastigheter. Friktion med vägen är en faktor som påverkas avsevärt när det 

exempelvis har regnat. Bekvämligheten att köra i höga hastigheter är bättre vid uppehållsväder än 

exempelvis vid regn. Högre hastigheter leder till högre risk att en kollision sker och att de inblandade 

skadas. 

Något som förvånat i denna studie är att ett stort antal av dödsolyckorna skett på vägar/gator med 

hastighetsbegränsningen 50 km/h. Att en vägsträcka är begränsad till 50 km/h är oftast för att det 

förekommer oskyddade trafikanter som gör anspråk att korsa vägen eller att det är en trafikmiljö med 

flertalet korsningar etc. Det har visat sig, sett till alla dödsolyckor, att ett återkommande riskbeteende 

hos MC-föraren varit höga hastigheter vilket även återses i denna 50-miljö. Genom att MC-förarna i 

det närmaste kan ses som oskyddade trafikanter (inget yttre skal som skyddar hela människan), har de 

höga hastigheterna i den mer komplicerade 50-miljön framförallt resulterat i mötesolyckor, 

avsvängningsolyckor och korsningsolyckor. Mötesolyckor är främst associerade med vägar med en 

lagstadgad hastighet på 70km/h eller högre, där det inte finns mötesseparering. Mötesolyckor var den 

mest frekventa olyckstypen bland de 57 olyckorna. Det som framkommer i studien är att mötesolyckor 

förekommer på 50km/h-vägar vilket inte normalt sett förväntas.  

Motorcyklar av typen Supersport är fortfarande ett vanligen förekommande fordon i dödsolyckor. 

Supersportcyklar har hög effekt, låg vikt, aerodynamisk utformning och kan med ett samlande namn 

benämnas som racing- och tävlingsmotorcyklar. I jämförelse med resultat i VV publ 2005:21 

vidmakthåller Supersportcyklar majoriteten (sett till motorcykeltyp) i dödsolyckorna. 

Supersportcykeln är utformad för att köras mycket snabbt och är gjord för att hantera höga hastigheter. 

I resultatdelen framkommer att många motorcyklister framför sina fordon i mycket höga hastigheter, 

vilket också framkommer i de hastighetsmätningar som genomförs. Supersportcyklar förväntas ha gott 

väggrepp och goda vägegenskaper vilket ytterligare tydliggör möjligheterna att framföra dessa fordon 

i mycket höga hastigheter.  

Sett till andel dödade på stulen/lånad motorcykel så visar resultatet i denna rapport på en minskning i 

jämförelse med VV publ 2005:21. I innevarande rapport framkommer det att i var femte dödsolycka 

har föraren framfört en stulen/lånad motorcykel. Om denna siffra bryts ner ytterligare framkommer 

det, inom kategorin stulna motorcyklar, att alla dessa framfördes av en förare som inte hade körkort 

eller som hade indraget körkort vid tidpunkten. Här framkommer då ett tydligt kunskaps- och 

erfarenhetsglapp hos förarna. Erfarenheten av en specifik motorcykel och modell är viktig när det 

kommer till framförandet av ett fordon. Dessutom visar det på att individerna är villiga att ta risker 

eller inte har tillräcklig insikt för att förstå de risker som de utsätter sig själva och andra medtrafikanter 

för. Begränsningar sett till individen och till motorfordonet är mycket påtagliga.  

Av de förare som dödas på motorcykel är det en fjärdedel som inte har körkort, det inkluderar de 

förare som vid olyckstillfället hade indragna körkort. Sett till de förare som har körkort framkommer 

det tydligt att medelvärdet för hur länge personerna har haft körkort är högt. Medelvärdet för antalet år 
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som en person har haft körkort i denna grupp är 10 år. Bland de som hade ett giltigt körkort vid 

olyckstillfället var det endast ett litet antal som hade haft sitt körkort i kortare tid än två år. Det vi ser 

är alltså två ytterligheter, de som inte har någon kunskap eller erfarenhet alls och de som, sett till hur 

länge de har haft körkort, borde ha mycket god kunskap och erfarenhet av att köra motorcykel. Risken 

för att en olycka sker är troligen högre om MC-föraren bevisligen saknar kunskap eller färdighet att 

framföra ett fordon. En person kan ha tagit ett körkort men egentligen inte varit en aktiv motorcyklist. 

Att titta på antalet år en person har haft körkort är vanskligt för att definiera individens kunskaper och 

erfarenheter. Dock är det detta mått som finns till förfogande för att föra en diskussion kring denna 

variabel. Anmärkningsvärt är att så pass erfarna motorcyklister förekommer i dessa olyckor. Denna 

bild förstärks sett till den höga medelåldern bland dödade motorcyklister.  

Bland de 47 förare där ett riskbeteende har kunnat identifieras har 25 stycken mer än ett sådant. Detta 

innebär att förarna inte bara exempelvis framför sitt fordon mycket snabbt utan också gör andra saker 

som påverka deras generella säkerhet. I 10 fall har inte riskbeteende kunnat identifieras och då kan det 

konstateras att drygt en sjättedel av förarna har uppträtt som säkra förare vid olyckstillfället, alltså i 

enlighet med de lagar och förordningar som gäller.  Oavsett om denna siffra kan anses vara liten eller 

förväntad pekar det på hur många av de dödade som kan sägas inte ha varit säkra förare. Många av de 

förare som inkluderas i rapporten har haft ett ingripande eller fått en varning av Länsstyrelsen. Den 

vanligaste orsaken till ingripande är hastighetsförseelser, vilket återigen är ett tecken på förare som 

ofta kör mycket över hastighetsbegränsningen. I kategorin riskbeteende återfinns många olika saker, 

som exempelvis hög hastighet, alkohol/droger, stulen MC etc. Hälften av alla identifierade 

riskbeteenden återfinns i kategorin förare som aldrig haft A- körkort (som utgör knappt en fjärddel av 

alla dödade förare). En motorcyklist har generellt en mycket högre olycksrisk jämfört med exempelvis 

en personbilsförare. I studien framkommer en tydlig underkategori av motorcyklister som ofta kör 

mycket över hastighetsbegränsningen och där personen vid olyckstillfället utsätter sig själv för 

förhöjda risker. Bland de dödade MC-förarna är det mest förekommande riskbeteendet höga 

hastigheter. 

I varje djupstudie som görs en uppskattning av hastigheten som fordonet hade vid 

kollisionsögonblicket. Denna bedömning utgår ifrån flera parametrar, bland annat krockvåld på förare 

och bil, samt vittnesuppgifter. I innevarande studie framkommer det att 35 av 47 (i de fall hastighet 

kunde bedömas) har den dödade föraren framfört sitt fordon över eller mycket över gällande 

hastighetsbegränsning. 21 av dessa 47 har framfört fordonet mycket över hastighetsbegränsningen, 

vilket innebär att det har gått mer än 30 km/h för snabbt. Hastighet är en återkommande faktor i denna 

studie som avslöjar ett av de absolut största problemen. Transportsystemet sätter begränsningar för hur 

snabbt fordon kan framföras. Motorcyklister är att anse som oskyddade trafikanter, vilket innebär att 

olyckor i höga hastigheter får påtagliga konsekvenser. Majoriteten av de dödade MC-förarna har 

färdats i hastigheter som inte anses vara säkra för andra motorfordon, som exempelvis personbilar.  

Vad gäller skyddsutrustning (hjälmanvändning) visar studien att fem MC-förare inte använt hjälm. 

Jämfört med VV publ 2005:21 är det färre MC-förare utan hjälm som dödats i denna studie. 

Svårigheten när det kommer till skyddsutrustning är att se helheten hos förarna. Det kommer sällan till 

Vägverkets kännedom exakt hur personen var klädd. Det är ofta oklart om MC-föraren använt 

ryggskydd och övrigt klädsel anpassad för motorcyklister. Därför är det svårt att föra ett resonemang 

kring utrustning i allmänhet och med tanke på de få till antalet som dödades utan hjälm i synnerhet. 

Troligtvis hade två av de fem haft möjlighet att överleva i olyckan om hjälm hade använts, dock går 

inte denna bedömning att generalisera med tanke på det begränsade underlaget. 
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Jämförs alkohol och droger hos de dödade MC-förarna med dödade personbilsförare framkommer det 

att droger är mer frekvent förekommande än alkohol i denna studie. Ingen av de dödade MC-förarna 

hade både alkohol och droger i kroppen. Med tanke på det begränsade underlaget är det svårt att 

spekulera i varför droger förekommer mer frekvent bland dödade MC-förare. På ett större underlag 

skulle det vara intressant att se om samma tendenser finns. En djupare analys av detta skulle vara att 

studera de socioekonomiska förhållandena hos de dödade MC-förarna.  
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Appendix 
 

MC-modell MC-klass MC-modell MC-klass 

    Aprillia Pigaso 650 Off-road KTM 640LC4 Supermotard 

AprilliaSR125 Scooter KTMEXC525 Off-road 

Aurora Custom KyMCo Movie 150 Scooter 

BMW R1150 Rockster Custom Metallicat Custom 

Ducati 500 Supersport Supersport Suzuki DR 650 RSE Off-road 

HD FLSTC1 Custom Suzuki Gsx550c Standard 

Hona CBR 1000RR Supersport Suzuki GSXR600 Supersport 

Honda 900CBR Supersport Suzuki GSX-R750 Supersport 

Honda CB750 Standard Suzuki Hayabusa Supersport 

Honda CB900 FSC09 Supersport Suzuki KL1000V Supersport 

Honda CBR 1100XX Supersport Suzuki RGV250P Supersport 

Honda CBR 900RR Supersport Suzuki SZ0000 Supersport 

Honda CBR1000F Supersport Suzuki TL1000S Supersport 

Honda CBR1000RR Supersport Suzuki TL1000S Supersport 

Honda VFR 750R Supersport Suzuki VL1500 Custom 

Honda VTR1000Firestorm Supersport Triumph Speedmaster Custom 

Honda VTR1000Firestorm Supersport Triumph Thunderbird Custom 

Honda VTR1000Firestorm Supersport Triumph TT-600 Supersport 

Kawasaki ZC900C Supersport Yahama okänt 

Kawasaki ZX 900C Supersport Yahama R1 Supersport 

Kawasaki ZX10R Supersport Yahama R1 Supersport 

Kawasaki ZX600E Supersport Yahama R1 Supersport 

Kawasaki ZX900 Supersport Yahama XV1700 Custom 

Kawasaki ZX900 Supersport Yahama YZ426F Off-road 

Kawasaki ZX900E Supersport Yamaha R1 Supersport 

KawasakiZX750Ninja Supersport Yamaha XT600 DJ02 Off-road 

Kawazaki KDX125B Off-road Yamaha XV 1100 Custom 

KTM 600SMC Supermotard Yamaha YZF1000R Supersport 

KTM 640 LC4 Supermotard 
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